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РОЗДІЛ І 

Вступ. Аналіз діяльності навчального закладу 

 

1.1. Аналіз науково-методичної діяльності, освітньої діяльності, наскрізного виховного процесу 

 

Роботу адміністрації та педагогічного колективу закладу на 2019/2020 навчальний рік було сплановано (видано 

відповідні накази) та спрямовано на вирішення таких завдань:  

1. Вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів гімназії. 

2. Дослідження рівня ефективності індивідуальної й колективної науково-методичної роботи із впровадженням 

особистісно зорієнтованих,  інноваційних технологій навчання. 

3. Забезпечення професійного зростання наукового рівня колективу шляхом системного заохочення всіх членів 

колективу до участі в наукових і соціальних програмах гімназії, району, ОТГ, області, України. 

4. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації 

допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи 

факультативів, курсів за вибором. 

5. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та 

профільного навчання. 

6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом 

організації роботи шкільних методичних комісій учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад. 

7. Забезпечення оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогічними 

працівниками відповідно до Державних стандартів. 

8. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 

9. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації 

навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 

10. Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів. 

11. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, 

освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тощо. 

12. Забезпечення змістового наповнення сайту гімназії. 

13. Протягом 2019-2020 н. р. проведено 11 засідань педагогічної ради за планом та за потребою  



14. Затверджено роботу вчителів гімназії в структурі шкільних методичних об’єднань на чолі з: 

- Палажук Катериною Анатоліївною (голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу); 

- Манжесовою Тетяною Олександрівною (голова МО вчителів початкових класів); 

- Шевчуком Петром Георгійовичем – голова МО вчителів  природничо-математичного циклу. 

15. Розроблено план роботи методичної ради (О. Б. Гуменюк). 

16. Головами МО організувано роботу вчителів-предметників з питань: 

1. Підвищення фахової майстерності. 

2. Контроль за виконанням освітньої програми. 

3. Ефективності організації роботи вчителів-предметників у системі додаткової освіти (зокрема, робота з обдарованими 

учнями з підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, робота з учнями, які мають низькі здібності до вивчення предмета 

тощо). 

17. Заступниками з навчально-виховної роботи закладу Яцковою І. В. та Гуменюк О. Б.: 

1.Забезпечено проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавалась методична допомога через 

індивідуальні консультації. 

2. Поступово удосконалюється система науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів. 

3. Організовано участь педагогів у педагогічній виставці «Освіта Житомирщини – 2020». 

4. Забезпечено участь учителів та учнів гімназії у предметних олімпіадах, конкурсах-захистах МАН, науково-

дослідницьких експедиціях, творчих конкурсах тощо. 

5. Взято на контроль участь вчителів у методичних заходах окружного, районного та обласного рівнів. 

6. Здійснювався контроль за упровадженням програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. 

7. Один раз в місяць проводились інструктивно-методичні наради. 

          У закладі поступово створюється освітнє середовище. Учні 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б класів навчаються у класних 

кімнатах, які обладнані за вимогами НУШ, а саме: техніка (ноутбуки, проектори, екрани, принтери), дидактичні матеріали, 

роздатковий матеріал, конструктори LEGO, килимки для відпочинку та інше. У рекреаціях школи створені на підлозі осередки 

для активного відпочинку. У всіх кабінетах, класних кімнатах створені мотиваційні двері. У кабінетах фізики, хімії, біології, 

географії, математики  встановлено інтерактивні дошки та проектори. 

До реалізації завдань методичної роботи активно залучені всі вчителі школи. Активність вчителів значно виросла. У 

початковій школі – це робота в НУШ, не тільки вчителями 1х класів, а і вчителями 2-4 класів.  

Педагоги школи брали активну  участь у різних заходах громади, районного, обласного та всеукраїнського рівнів. 



- учителі Клименко Ю. С., Ковальчук В. М., Митнік Л. О. брали участь у майстер-класі  з новітніх методик навчання 

літератури «Академія ігрових технологій» при Київському університеті ім. Б. Грінченка – 2019 р. (відвідано за власні кошти); 

- учителі Лук’янчук В. О. та Гуменюк О. Б. пройшли онлайн-навчання на платформі «Якість освіти» у зимовій сесії 

«Web-STEM школа 2020»; 

- учителі Клименко Ю. С., Ковальчук В. М., Митнік Л. О. брали участь в освітньому фестивалі EdFest-2020 «Досягайте 

більшого з кращими» (м. Хмельницький), 2020 р. (відвідано за власні кошти); 

- учитель Рожко К. Л. завершила курс «Робота з mozaBook та mozaWeb» 2020 рік; 

- учителі Шевчук П. Г. та Пресіч О. В. брали активну участь у Марафон «Office 365» від компанії Microsoft; 

- учитель Шевчук П. Г. був активним учасником та доповідачем на марафоні з допрофільного навчання інфоматики при 

ЖОІППО та на тренінг з розв'язування задач олімпіад з інформатики та ІКТ при держуніверситеті ім. І. Франка; 

- учителі Лук’янчук Т. Є., Талько О. А., Друзь Л. О. брали участь у Всеукраїнському НУШ-фесті, що відбувся при 

Київському університеті імені Бориса Грінченка (відвідано  за власні кошти); 

- практичний психолог Левківська Ю. С. та соціальний педагог Коваль Ю. С. брали участь у міжнародному семінарі-

тренінгу "Виховання характеру дитини", який проходив у КЗ "Житомирський ОІППО" ЖОР;  

- ЗНВР та вчитель початкових класів Гуменюк О. Б. брала участь у конференції «Всеукраїнський проект «Розумники» 

(Smart Kids) для початкової школи»;  

- Гуменюк О. Б. познайомилась з діапазоном потенціалу методики «Філософія для дітей» Метью Ліпмана (Philosophy 

for children, P4С) за ініціативи Малої академії наук України. Отримано сертифікат з правом проведення тренінгових занять 

(відвідано семінар за власні кошти);  

- учителі Гиндич І. Є., Гуменюк О. Б. були учасниками у Регіональній (Не) Конференції онлайн для педагогів «Онлайн-

толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця». 

Участь педагогів у вищезазначених заходах підтверджена відповідними сертифікатами. 

Учителі школи брали участь у семінарах, вебінарах, марафонах які проводились ЖОІППО. Окрім того, наші педагоги є 

активними спікерами тренінгів та майстер-класів, організованих з ініціативи МОН України, ЖОІППО:  

- педагоги Митнік Л. О. та Ковальчук В. М. провели тренінг «Критичне мислення для освітян» при ЖОІППО;  

- на обласному семінарі вчителів інформатики на тему: «Методичні аспекти підготовки обдарованих школярів до 

олімпіади з інформатики» одним зі спікерів був вчитель закладу Шевчук П. Г.;  

- Гуменюк О. Б. була учасником та спікером І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музейна педагогіка в 

педагогічній освіті» в напрямку «Сучасний погляд на музейну педагогіку», яка проводилась під егідою НАПН України та 



Малої академії наук України з роботою «Підвищення мотивації до навчальної діяльності засобами музейної педагогіки». Її 

роботу надруковано в збірнику доповідей учасників конференції та вручено сертифікат за безпосередню участь у заході.  

Протягом календарного року підвищили кваліфікацію, пройшовши курси при Житомирському ОІППО, 45 педагогів, 

включаючи вчителів філії.  

Виконаний графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами школи у 2019 році. Складений графік 

проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами школи на 2020 рік. 

 Усі вчителі початкових класів успішно пройшли онлайн-курс для вчителів початкових класів на освітній платформі 

Edera. Також адміністрація закладу, вчителі-предметники, соціальний педагог та практичний психолог, асистенти вчителів у 

інклюзивних класах пройшли онлайн-курси та стали учасниками вебінарів на платформах Edera, Prometeus, «Всеосвіта», «На 

урок» тощо, за що отримали відповідні сертифікати.  

На базі закладу було організовано та проведено низку методичних заходів, які сприяли зростанню професійних 

компетентностей педагогів, серед яких можна відзначити наступні.  

- Педагогічна рада «Втілення історії змін через пріоритетні напрямки розвитку сучасного освітнього середовища», яка 

складалась із трьох інтенсивів: для вчителів суспільно-гуманітарного циклу проведений інтенсив «Формування критичного 

мислення» (Митнік Л. О. та Ковальчук В. М.); з вчителями природничо-математичного циклу проведено інтенсив «Форми та 

методи налагодження ефективного зворотнього зв’язку» (Гуменюк О. Б.); для вчителів початкових класів проведено інтенсив 

«Формування характеру», який знайомив з програмою «Виховання характеру дитини» (Левківська Ю. С. та Коваль Ю. О.).  

- Для вчителів суспільно-гуманітарного циклу Миропільської громади проведено семінар «Педагогічні вечорниці». 

(Модератором заходу була методист з суспільно-гуманітарного циклу навчальних закладів громади Митнік Л. О. та вчителі 

суспільно-гуманітарного циклу громади).  

- Інтенсив для вчителів початкової школи Миропільської громади «Фідбеки для початкової школи. Функціонал онлайн-

тестування як форма зворотнього зв’язку з учнями» (заступник з НВР роботи закладу Гуменюк О. Б.).  

- Новий робочий рік вчителі початкових класів навчальних закладів громади розпочали з педагогічного флеш-тренінгу. 

На заході були також присутні вчителі  ОНЗ «Романівська гімназія»: С. А. Волтарніст, Т. О. Мартинова, Н. М. Фещенко, О. А. 

Вітюк, які поділились з присутніми колегами своїм досвідом з організації креативного простору: провели майстерки, міні-

тренінги. Модератором заходу була методист з початкової та дошкільної освіти навчальних закладів громади Тетяна Лук'янчук. 

- В січні відбувся семінар – практикум учителів природничо – математичного циклу ЗЗСО громади «STEM: світ 

інноваційних можливостей». З інноваційною STEM - технологією, особливостями впровадження напрямів STEM-освіти у  

закладах освіти та шляхами підвищення ефективності інновацій ознайомив присутніх учитель математики Віталій Лук’янчук. 



Про особливості  у створенні  STEM-проектів розповіла учитель біології Катерина Рожко. Інформацію про практичне 

застосування та STEM-ресурси  підготувала ЗДНР Ірина Яцкова. ЗДМР Оксана Гуменюк анонсувала про хід проведення та 

організацію «Інженерного тижня» у школі. У практичній частині семінару групи учителів мали можливість бути учасниками 

STEM-уроків та вправ з командної роботи.  Модератором навчального семінару-практикуму виступила Інна Гиндич, методист 

учителів природничо – математичного циклу  закладів освіти громади. 

Педагоги закладу брали активну участь у педагогічній виставці «Освіта Миропільської ОТГ-2020». Усього було подано 

4 роботи, три з яких були нагороджені Дипломами І ступеня. Методичний посібник Митнік Л. О. та Ковальчук В. М.  «Робота 

з текстом як засіб реалізації змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» відзначена Дипломом І ступеня на виставці 

«Освіта Житомирщини-2020», практичний порадник Гуменюк О. Б. «Слід діяти глобально» відзначено Дипломомом ІІІ 

ступеня.  

У 2020 році було проатестовано 12 педагогів закладу, включаючи філію: присвоєно 12 тарифний розряд одному 

педагогічному працівнику; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» одному педагогічному 

працівнику; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне 

педагогічне звання «учитель-методист» одному педагогу; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» чотирьом педагогічним працівникам; 

підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та привоєно педагогічне звання 

«учитель-методист» одному педагогу; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» одному педагогічному працівнику; присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» одному педагогу; 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» одному 

педагогу; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та привоєно з умовою 

педагогічне звання «учитель-методист» одному педагогу. 

 

Протягом 2019-2020 н. р. директором закладу Власюк С. В., заступниками з навчально-виховної роботи Яцковою І. В. 

та Гуменюк О. Б. та заступником з виховної роботи Рожко К.  були проведені: 

- інструктивно-методичні адміністративні наради щодо ефективного планування НВП; 

- інструктивно-методичні наради: вимоги до ведення класних журналів 1-4, 5-11 класів; журналів інклюзивного 

навчання, факультативних занять, ГПД, гурткової роботи.; 

- індивідуальні консультації ЗДНВР; 



- інструктивно-методичні наради з класними керівниками.  

 

    У І семестрі 2019 – 2020 н.р. учні гімназії під керівництвом педагогів взяли активну участь у І (районному) етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад. Загальна кількість перемог – 40, переможцями стали:  

ГЕОГРАФІЯ.  

Дипломи ІІІ ступеня: Салюк Владислава, Бровчук Олег – 8 клас (вчитель Т. В. Васильєва);  

Слєпцова Ельвіра – 9 клас (вчитель Т. В. Васильєва);  

Михайленко Максим – 10 клас (вчитель Т. В. Васильєва).  

Диплом І ступеня: Лебеденко Світлана – 11 клас (вчитель Т. В. Васильєва).  

БІОЛОГІЯ. Диплом ІІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель О. І. Данилюк).  

Диплом ІІ ступеня: Захарова Ольга – 10 клас (вчитель О. І. Данилюк).  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Диплом ІІІ ступеня: Захарова Ольга – 10 клас (вчитель І. Є Гиндич).  

Диплом ІІ ступеня: Нечаєва Єлизавета – 8 клас (вчитель П. Г. Шевчук).  

Диплом І ступеня: Погрібний Костянтин – 10 клас (вчитель І. Є Гиндич).  

МАТЕМАТИКА.  

Диплом ІІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель О. В. Пресіч);  

Ткачук Назар – 7 клас (вчитель А. М. Пресіч);  

Лук’яненко Іванна, Петришина Анастасія – 6 клас (вчитель В. О. Лук’янчук).  

Диплом ІІ ступеня: Бровчук Олег – 8 клас (вчитель О. В. Пресіч);  

Кондакова Дарина – 6 клас (вчитель В. О. Лук’янчук).  

Диплом І ступеня: Ковальчук Юрій – 9 клас (вчитель В. О. Лук’янчук).  

ХІМІЯ. Диплом ІІІ ступеня: Бровчук Олег, Салюк Владислава – 8 клас (вчитель Л. П. Солоха).  

Диплом ІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель Л. П. Солоха).  

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  

Диплом ІІ ступеня: Рябчук Єлизавета – 9 клас (вчитель Л. О. Митнік).  

Диплом ІІІ ступеня Лебеденко Світлана, Скурська Ірина – 11 клас (вчитель С. В. Власюк).  

 

XX Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика  

Диплом ІІІ ступеня: Салюк Владислава – 8 клас (вчитель О. А. Багінська);  



Кравчук Ліна – 10 клас (вчитель О. А. Багінська);  

Скурська Ірина – 11 клас (вчитель Власюк С. В.).  

Диплом ІІ ступеня: Рябчук Єлизавета – 9 клас (вчитель Л. О. Митнік).  

ІНФОРМАТИКА.  

Диплом ІІІ ступеня: Машталєр Владислава – 10 клас (вчитель П. Г. Шевчук).  

Диплом ІІ ступеня: Пеленов Ігор – 10 клас (вчитель П. Г. Шевчук).  

Диплом І ступеня:Ковальчук Юрій – 9 клас (вчитель П. Г. Шевчук).  

ІСТОРІЯ. 

Диплом ІІІ ступеня: Дреєва Валерія – 9 клас (вчитель Ю. С. Клименко).  

Диплом ІІ ступеня: Машталєр Ілля – 10 клас (вчитель В. А. Яцков).  

ПРАВОЗНАВСТВО.  

Диплом ІІ ступеня: Скрипнік Анна – 9 клас (вчитель Ю. С. Клименко).  

АНГЛІЙСЬКА МОВА.  

Диплом ІІІ ступеня: Лебеденко Світлана – 11 клас (вчитель Л. М. Скурська);  

Машталєр Владислав – 10 клас (вчитель Л. М. Скурська);  

Талько Віталій – 9 клас (вчитель І. В. Лесько).  

Диплом ІІ ступеня: Дяченко Дарина – 11 клас (вчитель Л. М. Скурська).  

Диплом І ступеня: Скурська Ірина – 11 клас (вчитель Л. М. Скурська);  

Левківська Анастасія – 10 клас (вчитель Л. М. Скурська).  

ФІЗИКА.  

Диплом ІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель П. Д. Прокопов).  

У ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р. учні гімназії під керівництвом педагогів взяли активну участь у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад. Загальна кількість перемог – 3, переможцями стали: 

ІНФОРМАТИКА. Диплом І ст. – Ковальчук Юрій, учень 10 кл. (вчитель Шевчук П. Г.); 

МАТЕМАТИКА. Диплом ІІ ст. – Ковальчук Юрій, учень 10 кл. (вчитель Лук’янчук В. О.). 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. Диплом ІІІ ст. – Рябчук Єлизавета (вчитель Митнік Л. О.) 

За 2019-2020 н. р. було проведено ряд заходів та конкурсів спрямованих на навчання, виховання та розвиток учнів та 

організовано участь учнів в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах, МАН:  

1. Організація та проведення Олімпійського тижня.  



2. Учні та вчителі долучились до проведення Всесвітнього Дня миру, конкурс малюнків, підготовка відеоролику.  

3. Провели Всеукраїнський урок доброти, за що отримали сертифікат.  

4. До свята Покрови Пресвятої Богородиці і Дня Українського козацтва провели фестиваль пісні та строю, змагання, 

спортивні естафети.  

5. Участь у районних змаганнях з легкої атлетики в залік Спартакіади школярів 2019-2020 н. р. Учні нагороджені 

грамотами.  

6. Взяли участь в організації та проведенні DOCU/ТИЖНЯ проти булінгу.  

7. Участь у екологічних конкурсах: «Птах року – 2019», трудова акція «Кролик», «Український сувенір». Учні 

нагороджені грамотами.  

8. Участь у волонтерських заходах. Акція «Лист солдату», допомога бійцям АТО. Допомога дітям, які її потребували.  

9. Участь у Місячнику безпеки життя та здоров’я дітей та молоді.  

10. Участь у тижні «Безпека руху на дорозі», долучились до єдиного національного уроку «Безпечна країна». У ході 

даного тижня був організований і проведений учнями 8-их класів квест для 5 – 7-х класів на знання правил дорожнього руху.  

11. Проведення «Шкільної конференції партнерів: батьки-учні-вчителі».  

12. День Гідності, урок-дискусія до Всесвітнього дня гідності людини, День пам’яті жертв Голодомору, акція 

«Незабудька».  

13. Проведення шкільного благодійного ярмарку до Дня Святого Миколая.  

14. Українські вечорниці організовані та проведені по класах класоводами та класними керівниками, благодійний вечір, 

який організував клуб «Театрал».  

15. Захід «До нас завітав Миколай».  

16. Новорічні заходи.  

17. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер та генетик». Свою дослідницьку роботу на конкурсі 

захищала учениця 11 класу Дембіцька Анастасія і здобула перемогу. Анастасія нагороджена дипломом за Іе місце (керівник – 

учитель біології Рожко К. Л).  

18. Учениця 11-Б класу Дембіцька Анастасія нагороджена Дипломом учасника у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в науковому відділенні «Екологія та аграрні науки», секції 

«Селекція та генетика» з роботою «Оцінка продуктивності сортів горіха грецького, вирощених методом щеплення в умовах 

Романівського району Житомирської області». (керівник – Рожко К. Л.).  



19. Учні гімназії Михайленко Максим, Слєпцова Ельвіра та Єрощенко Анна брали участь у Всеукраїнському конкурсі 

есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності та Свободи. Всі учні стали переможцями конкурсу (керівники: Митнік Л. О., 

Багінська О. А.).  

20. «Гринвіч» – конкурс з англійської мови. Прийняли участь 38 учнів 3-10 класів.  

21. «Кенгуру» – Всеукраїнський етап  математичного конкурсу.  Прийняли участь 13 учнів.  

22. «Кенгуру» – Міжнародний етап  математичного конкурсу. Прийняли участь 53 учні. 

23.  «Левеня» – Всеукраїнський фізичний конкурс. Прийняли участь 2 учнів 11 класу. 8 учнів будуть приймати участь 

у вересні місяці. 

24.  «Бобер» - Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності. Прийняли участь 17 учнів. 

25.  «Геліантус» – Міжнародний екологічний конкурс. Прийняли участь 16 учнів. 

26. Визнано переможцями обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді 

«За нашу свободу» та нагороджено дипломом управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації:  

1) нагороджено Дипломом абсолютного переможця Черкавську Поліну, ученицю 4-А класу за вірш «Воїну» (керівник 

Манжесова Т. О.);  

2) Дипломом ІІІ ступеня ученицю 4-Б Козачук Марію (керівник Гуменюк О. Б.).  

27. Визнано переможцями обласних етапів всеукраїнських заочних конкурсів та акцій та нагороджено дипломом 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації:  

1) В акції «Птах року»: учнів 4 класу комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад 

«Миропільська гімназія» Романівського району (керівник Гуменюк О.Б.);  

2) Бичковську Ганну, ученицю 10 класу комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний 

заклад «Миропільська гімназія» Романівського району (керівник Палажук К.А.);  

3) Проценко Ірину, ученицю 2 класу комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад 

«Миропільська гімназія» Романівського району (керівник Лук’янчук Т.Є).  

28. Визнано переможцем обласного та всеукраїнського етапів трудової Акції «Кролик» та нагороджено дипломом 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації та Дипломом Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України Бондаренка Дениса, учня 4-Б класу 

комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» (керівник 

Гуменюк О.Б.); 



29. Визнано переможцями та призерами природоохоронно-пропагандистської Всеукраїнської акції серед школярів та 

учнівської молоді «Грак – птах року 2019» і нагороджено грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українського товариства охорони птахів за змістовну різнопланову 

роботу:  

1) за І місце Бичковську Ганну, ученицю 10 класу;  

2) за ІІІ місце учнівський колектив 4-Б класу;  

3) за ІІІ місце Проценко Ірину, ученицю 2-А класу .  

30. Надано подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України керівникам юннатівських робіт, які посіли призові місця, за високий професіоналізм, творчий підхід та формування 

екологічної свідомості учнів Гуменюк О. Б., Лук’янчук Т. Є., Палажук К. А.  

31. В 2019-2020 році організувано та проведено цікавий та корисний «Інженерний тиждень», на якому учні мали 

можливість ознайомитись з різними STEM-цікавинками та брали участь у різних заходах, які спрямовані на розвиток в учнів 

власного інженерного потенціалу та можливість особитої участі у народженні наукових явищ, практичне вирішення проблем 

та виконання завдань, побудованих на перетині науки, техніки, інженерії, математики та мистецтва. 

32. Клименко Ю. С. та учениця 9-Б класу Степанюк Вікторія брали участь в науково-практичній краєзнавчій учнівсько-

студентській конференції «Наш рідний край: історія і сьогодення». Статтю Степанюк Вікторії «Друга світова війна в історичній 

пам’яті Миропільського краю» надруковано y збірнику тез учасників конференції. Керівника та ученицю відзначено 

Грамотами. 

33. В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв «Край, в якому я живу» учениця 9 класу 

Степанюк Вікторія виборола 2 місце (керівник Клименко Ю. С.  

34. В Міжнародний день рідної мови 21 лютого в гімназії пройшли такі заходи: цікаві та пізнавальні вікторини, ігри, 

конкурси, години спілкування, літературні конкурси та конкурси виразного читання, конкурс малюнків «Наша мова калинова» 

та конкурс-захист учнівських стінгазет «Цікавинки про мову». 

35. В рамках заходів, присвячених Дню Безпечного інтернету, учням було надано інформацію про механізми захисту 

та отримання підтримки для користувачів Інтернету. Для батьків та вчителів також розроблені спеціальні інформаційні 

матеріали, так як вони  мають бути обізнаними та знати, де знайти корисну інформацію про безпеку дітей в онлайні та 

проводити відповідні заходи. 

36. За участь у Національному етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості “Метелики – 

німий шедевр природи” Фальківська Даніела (учениця 4-Б класу) у номінації «Метелик – ефемерна краса» - фотографія» посіла 



ІІ місце та нагороджена грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України (керівник Гуменюк О. Б.). 

37. Під час карантину проходив Тиждень психології під девізом: «Творче самовираження особистості через техніки арт-

терапії» (організатори Левківська Ю. С. та Коваль Ю. О.) 

38. В рамках Всеукраїнського тижня STEM-освіти «STEM-Spring2020» відбувся STEM-тиждень «Трішечки 

поSTEMимо!» . 

39. За участь у Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя країна Україно» учні 4-Б класу 

нагороджені Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України, а саме: 

Дипломом І ступеня нагороджена Талько Ярина; дипломом ІІ ступеня – Яцков Артем; дипломи ІІІ ступеня отримали Петрук 

Дмитро, Луцко Дарія (три дипломи), Талько Ярина (два дипломи), Яцков Артем (два дипломи). Роботи учнів були представлені 

в таких номінаціях: «Жанрове фото», «Пейзаж», «Репортажний портрет» та «Живий світ» (керівник Гуменюк О. Б.) 

40.  Заклад нагороджено золотим міжнародним сертифікатом програми GLOBE за найбільшу кількість внесених даних 

на міжнародному веб-сайті програми за період з 21 грудня 2019 р. по 25 березня 2020 за активну участь у міжнародній науково-

освітній програмі GLOBE, яка проводили моніторинг-дослідження стану навколишнього середовища, а учні закладу мали 

можливість вносили дані спостережень до бази даних програми GLOBE (керівник Данилюк О. І.). 

41. Перемогу в онлайн-конкурсі “Відун” у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), а саме 2 почесне місце вибороли учні 11-х класів нашої гімназії (від Миропільської ОТГ взяв рій “Чайка” нашого 

закладу) (керівник Яцков В. А.). 

За І семестр навчальні плани та програми виконані якісно та кількісно. 

З 13 березня у зв’язку з оголошенням карантинних заходів з попередження поширення коронавірусної хвороби заклад 

був переведений на дистанційну форму навчання, яке здійснювалося в усіх класах згідно навчальних програм та календарно-

тематичних планів, адаптовапних на період карантину. Педагогічні працівники організовували роботу з учнями, керуючись не 

лише Положенням про дистанційну форму навчання, а й принципами індивідуального підходу, гнучкості, академічної свободи.  

Учителі початкових класів здебільшого використовували такий застосунок, як Viber, засобами якого давалися завдання 

з посиланнями на відеоуроки, онлайн-консультації, групове спілкування в чаті або у форматі конференції. Також популярними 

серед учнів початкових класів та їхніх учителів є освітні платформи Class Dojo, Edugames – Розумники ((Smart Kids). Ці 

гейміфіковані сервіси зручні для учнів та педагогів, дозволяють відслідкувати прогрес кожного учня. 

Для учнів 5 – 11-х класів інформаційним центром дистанційного навчання став сайт закладу, на якому кожен клас має 

свою сторінку, де розміщувалися завдання з усіх навчальних предметів.  



Також перевагою нашого закладу є використання внутрішнього хмарного середовища Office 365, доступ до якого мають 

усі педагоги закладу та учні 5 – 11-х класів. У групах-класах учасники освітнього процесу мають можливість не лише 

опрацьовувати навчальний матеріал, але й комунікувати між собою з навчальною метою. 

Слід зауважити, що дистанційні уроки зберігали основні етапи проведення звичайних занять. Діти спочатку працювали 

з теоретичним матеріалом за підручником, відеороз’ясненням самого вчителя або посиланням на відеоурок в Інтернет-мережі. 

Для цього використовувалися сервіси You Tube, Zoom, Teams Office 365, Stream Office 365 тощо. Також часто практикувалися 

телефонні консультації індивідуально або у форматі групових конференцій. 

Для закріплення вивченого матеріалу використовувалися різні платформи та застосунки, найпопулярнішими серед них 

є LearningApps.org, Classtime, Google Classroom, naurok.com.ua та інші. Ці ресурси дають можливість встановити якісний 

зворотній зв’язок з учнями.  

Про результати своєї творчої діяльності учні інформували педагогів через електронне листування або у мобільних 

застосунках. А вірші напам’ять, наприклад, декламувалися через відеозв’язок. 

Окремо слід зауважити на підготовці одинадцятикласників до складання ЗНО. На сайті закладу є сторінка з підбіркою 

усіх безкоштовних онлайн-курсів з різних предметів. Учителі-предметники здійснюють посилений методичний супровід 

класів та окремих учнів через роз’яснення та моніторинги матеріалу за програмами ЗНО. 

З учнями, які не мали можливості використовувати Інтернет велася індивідуальна робота класних керівників та 

вчителів-предметників у телефонному режимі. 

Під час суворого карантину дистанційно здійснювалася не лише навчальна робота, але й методична та управлінська 

діяльність: проводилися засідання педагогічної ради, онлайн-наради при директорові, засідання методичних комісій, 

атестаційної комісії, батьківські збори за віковими категоріями. Налагодженню ефективного взаємозв’язку сприяють різні 

інформаційні технології, зокрема Zoom, Teams Office 365. 

Також бв проведений моніторинг з учнями та батьками 7-х класів на визначення пріоритетних предметів для 

допрофільного навчання та з учнями і батьками 9-х класів для визначення пріоритетних предметів профільного вивчення і 

обрання обов’язково-вибіркових предметів для вивчення у старшій школі. 

Завдяки такому підходу до організації та реалізації дистанційного навчання навчальні плани та програми, включені до 

освітньої програми закладу виконані з усіх предметів – кількісно, з української мови у деяких класах не проведено усні твори, 

диктанти, з англійської мови у деяких класах не проведена така форма контролю, як говоріння; з фізики у деяких класах не 

проведено практичні роботи, з фізичної культури не проведено складання програмових нормативів, запланованих після 12 

березня; з трудового навчання не реалізовано практичного виконання деяких проектів за запланованими модулями. Усі ці види 



робіт перенесено на наступний навчальний рік. Окрім того, вчителі-предметники та вчителі початкових класів у календарно-

тематичному плануванні на наступний навчальний рік мають передбачити години на діагностування (за потребою) рівня 

засвоєння матеріалу, опрацьованого під час дистанційного навчання, його повторення, узагальнення та систематизацію 

(вересень місяць). 

Слабкі сторони: 
1. Зменшення кількості переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. 

2. Зменшення кількості учасників МАН. 

3. Мала кількість науково-методичних публікацій у педагогічній пресі вчителів закладу. 

4. Недостатня підготовленість до дистанційного навчання: не всі вчителі використовували корпоративне хмарне 

середовище Office 365, більшість вчителів початкових класів надавали перевагу лише застосунку Viber. 

5. Відсутність електронних класних журналів та щоденників учнів. 

Слід приділити особливу увагу: 

1. Роботі з обдарованими дітьми. 

2. Поширенню передового педагогічного досвіду та методичних інновацій у педагогічних виданнях. 

3. Опануванню всіма педагогами універсальної навчальної платформи корпоративного хмарного середовище Office 365. 

4. Роботі над створенням автоматизованої системи класних журналів та учнівських щоденників. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Аналіз результатів ДПА, ЗНО учнів 11-х класів. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 

2019/2020 навчального року» №725-ІХ, учні 11-х класів були звільнені від складання ДПА.  

За інформацією Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, частина ЗНО, що могла бути зарахована 

як ДПА була оцінена наступним чином: 

 



УКРАЇНСЬКА МОВА: 

Складало: 30 

Початковий рівень – 2 уч. 

Середній рівень – 10 уч. 

Достатній рівень – 11 уч. 

Високий рівень – 7 уч. 
 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Складало: 19 

Початковий рівень – 0 уч. 

Середній рівень – 3 уч. 

Достатній рівень – 8 уч. 

Високий рівень – 8 уч. 

 

 

 

 

 

Початковий
7%

Середній
33%

Достатній
37%

Високий
23%

УКРАЇНСЬКА МОВА

Початковий
0% Середній

16%

Достатній
42%

Високий
42%

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ



МАТЕМАТИКА 

Складало: 14 учнів 

Початковий рівень – 3 уч. 

Середній рівень – 9 уч. 

Достатній рівень – 2 уч. 

Високий рівень – 1 уч. 
 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА 

Складало – 3 уч. 

Початковий рівень – 2 уч. 

Середній рівень – 1 уч. 

 

 

 

 

Початковий
20%

Середній
60%

Достатній
13%

Високий
7%

МАТЕМАТИКА

Початковий
67%

Середній
33%

0%

ФІЗИКА



АНГЛІЙСЬКА МОВА 

(профільний рівень) 

Складало – 10 уч. 

Середній рівень – 4 уч. 

Достатній рівень – 4 уч. 

Високий рівень – 2 уч. 

 

 

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

(стандарт) 

Складало – 6 уч. 

Середній рівень – 4 уч. 

Достатній рівень – 2 уч. 

 

 

 

Середній
40%

Достатній
40%

Високий
20%

АНГЛІЙСЬКА МОВА
(ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

Середній
67%

Достатній
33%

АНГЛІЙСЬКА МОВА
(СТАНДАРТ)



БІОЛОГІЯ 

Складало – 5 учнів. 

Середній рівень – 1 уч. 

Достатній – 4 уч. 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФІЯ 

Складало – 3 уч. 

Початковий рівень – 1 уч. 

Середній рівень – 2 уч. 

 

 

 

 

Середній
40%

Достатній
40%

Високий
20%

БІОЛОГІЯ
(ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

Середній
40%

Достатній
40%

Високий
20%

БІОЛОГІЯ
(ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)



Слабкі сторони: 

1. Низька успішність за результатами ДПА з математики, фізики, географії. 

Слід звернути особливу увагу: 

1. На підготовку до складання ДПА, ЗНО з з математики, фізики, географії. 

 

1.4. Удосконалення матеріально-технічної бази. 

У рамках реалізації освітньої реформи на потреби Нової української школи для закладу (3 перші класи, 50 

першокласників) виділено державні субвенційні кошти у розмірі 126 341грн.  

З них на придбання дидактичних матеріалів – 42 727 грн. 

На придбання меблів, за державною субвенцією,  виділено 52 186 грн. Миропільською селищною радою дофінансовано 

11 814,00 грн 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 
Парта учнівська зі стільцем (комплект) 50 1 280,00 64 000,00 

 

На оргтехніку, за державною субвенцією, виділено 31 428грн. 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 



1 
Ноутбук HP Elitebook 840 Intel Core i5 / Windows 

10 
2 12 250,00 24 500,00 

2 
Дошка аудиторна, магнітно-крейдова, 

п’ятиповерхнева 
2 3 464,00 6 928,00 

 

Для кабінетів перших класів як спонсорська допомога надійшли 2 телевізора LG. 

Також для закладу з бюджету обласної ради була направлена субвенція у розмірі 30 000 грн. З них на умовах 

дофінансування Миропільською селищною радою (2 000 грн) для 1-Б класу придбано комплект меблів. 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 Навчальне обладнання кімнат початкових класів 

(шафа для книжок) 

1 12 000,00 12 000,00 

Загальна вартість, грн. з ПДВ 12 000,00 

 

А також за кошти субвенції з обласної ради придбано комплект оргтехніки для 3-Б класу 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 Навчальне обладнання кімнат початкових класів 

(телевізор LG 49") 

1 11600,00 11600,00 

2 Навчальне обладнання кімнат початкових класів 1 8400,00 8400,00 



(ноутбук HP Elitebook 8470p) 

Загальна вартість, грн. з ПДВ 20 000,00   

На обладнання ресурсної кімнати виділено державну субвенцію з коштів-залишків освітньої субвенції, що склався на 

початок бюджетного року у сумі 132 860 грн.  

1 Портативний комп'ютер учня (ноутбук)  1 15892,00 15892,00 

2 Акустична система  1 1200,00 1200,00 

3 Монтажний комплект + Інсталяція та 

налаштування обладнання  

1 5900,00 5900,00 

4 Дошка п'ятиповерхнева.  1 4800,00 4800,00 

5 Інтерактивний проектор Epson EB-536Wi  1 48165,00 48165,00 

6 Комплект парта зі стільцем (фінський проект)  8 1280,00 10 240,00 

7 Шафа НУШ тип 1  1 3225,00 3 225,00 

8 Шафа НУШ тип 3  1 2455,00 2 455,00 

9 Стелаж напівпрозорий  1 9240,00 9 240,00 

10 Крісло-мішок 70*90 4 1000,00 4000,00 

11 Кухонний гарнітур для обладнання побутової 

зони ресурсної кімнати 

1 22 600,00 22 600,00 

 

12 Стіл трапецеподібний  2 518 1036 

14 Мікрохвильова піч 1 2069 2069 

15 Електрочайник  1 418 418 

https://b-pro.com.ua/katalog/kompyuterna-tehnika/portativniykompyutervchitelyanoutbuk
https://b-pro.com.ua/katalog/kompyuterna-tehnika/akustichna-sistema
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/montagniykomplektinstalyatsiyatanalashtuvannyaobladnannya
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/montagniykomplektinstalyatsiyatanalashtuvannyaobladnannya
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/proekcijnij-ekran
https://b-pro.com.ua/katalog/prezentacijne-obladnannya/interaktivnij-proektor-epson-eb-536wi
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/parti-ta-stilci/komplekt-parta-zi-stilcem-finskij-proekt
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/shafi-ta-stinki/shafa-nush-tip-11
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/shafi-ta-stinki/shafa-nush-tip-31
https://b-pro.com.ua/katalog/pochatkova-shkola/mebli-dlya-novoi-ukrainskoi-shkoli-nush/shafi-ta-stinki/stelazh-napivprozorij


16 Набір посуду 6 60 360 

17 Канцелярське приладдя 1 600 600 

18 Мольберт 660 1 660 

 

На облаштування туалетів (4 приміщення) виділено державну субвенцію з коштів-залишків освітньої субвенції, що 

склався на початок бюджетного року у сумі 301 тис. грн. З місцевого бюджету дофінансовано 157,9 тис. грн. 

За кошти, виділені державою, придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку осіб з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах на суму 13 800 грн. 

№ Найменування Кількість  Ціна, грн з 

ПДВ 

Сума, грн з 

ПДВ 

1 Комплект для групових занять (Велика валіза 

(ламінований варіант) 1шт.; Логічний конструктор 

Циркові зайчики 1шт.; Магнітний конструктор з 

різними способами з'єднання 1шт ) 

1 7 055,00 7 055,00 

2 Комплект реабілітаційних засобів навчання ( 

Кінетичний пісок натуральний 1шт.; Килим 

Травичка 1шт.; Гра для розвитку емоційного 

інтелекту: портрет емоцій 1шт.; Набір масажних 

м'ячів 1шт.; Пісочниця для пісочної терапії Вема 

1шт) 

1 6 745,00 6 745,00 

Загальна вартість, грн. з ПДВ 13 800,00   

                                                                         



З місцевого бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання  інвентарю та медикаментів виділено 

538 300грн., з них: 

 меблі для 1-А класу – 12 тис. грн. 

 будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів та обслуговування навчальних кабінетів на суму 

близько 411 270грн.; 

 миючих, дезінфікуючих засобів на суму близько 11 100грн.; 

 медикаментів на суму  3 300грн.; 

 канцелярських товарів на суму 20 370 грн.; 

 дизпалива 75 170грн. 

В  закладі проведено капітальні ремонти чотирьох навчальних кабінетів та коридорів загальною площею 78 м2  

Слабкі сторони: 

1. У закладі недостатньо укомплектована матеріально-технічна база кабінетів гуманітарного циклу. 

2. У 2-х кабінетах немає якісних магнітно-крейдових дошок. 

3. В незадовільному стані спортивна зала, що потребує капітального ремонту. 

4. В незадовільному стані майстерня, що потребує капітального ремонту. 



5. Для налагодження харчування за системою НАСР потрібно зробити капітальний ремонт та провести заміну 

обладнання в харчоблоці їдальні. 

6. Немає хореографічної зали. 

7. Не завершено термосанацію будівлі закладу. 

8. Не встановлено аварійну пожежну сигналізацію. 

Слід звернути особливу увагу на: 

1. На покращення матеріально-технічної бази кабінетів суспільно-гуманітарного циклу. 

2. На забезпечення усіх кабінетів якісними магнітно-крейдовими дошками. 

3. На покращення стану спортзалу, майстерні. 

4. Сприяти в реалізації капітального ремонту та придбання обладнання для харчоблоку їдальні. 

5. Порушити клопотання перед засновником про створення хореографічної зали. 

6. Сприяти завершенню термосанації закладу. 

7. Порушити клопотання перед засновником про встановлення аварійної пожежної сигналізації. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

Реалізація основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення прав особистості на освіту 

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальни

й 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконання Місяць Тиждень 

2.1. Створення оптимальних умов щодо початку навчального року 

2.1.1. Укомплектувати школу педагогічними кадрами 8 ІV Директор  Інформація 
  



Власюк С. В. 

2.1.2. 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, 

навчальних кабінетів, майстерні, спортивного 

майданчика до початку навч. року. 

8 ІV Адміністрація Акти 

перевірок, 

інформація 

  

2.1.3. Призначення класних керівників, зав. кабінетами, 

майстернею, пришкільними ділянками. 

8 ІV Директор 

Власюк С. В. 

Накази 

 

2.1.4. Скласти тарифікаційний список учителів на 2019 

– 2020 н.р. 

8 ІV ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Тарифіка-

ційний лист, 

наказ   

2.1.5. Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну 

мережу. 

9   ЗНВР 

 Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

2.1.6. Провести "серпневу" педагогічну раду 8 ІV Директор 

Власюк С. В. 

Протокол 

  

2.1.7. Провести інструктивну нараду з питань ведення 

шкільної документації, організованого початку 

навчального року 

8 ІV ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Протокол  

  

2.1.8. Затвердити, погодити: 

- стратегію розвитку закладу, річний план роботи, 

освітню програму, тимчасовий порядок 

організації освітнього процесу в умовах 

карантину. 

8 ІV Директор 

Власюк С. В. 

Протокол 

  



2.1.9. Погодити: 

- тематично - календарні плани на І семестр; 

- плани роботи курсів за вибором, 

факультативних занять; 

- плани роботи класних керівників на І семестр. 

9 ІІ Адміністрація плани роботи 

  

2.1.10. Надати методичні рекомендації щодо проведення 

класних заходів з нагоди Дня знань 

8 ІV ЗВР 

 Рожко К. Л. 

ПО Кущ О. М. 

Методичні 

рекомендації 

  

2.1.11 Опрацювати методичні рекомендації щодо 

вивчення навчальних предметів у 2020 – 2021 н.р. 

8 ІV ЗНВР     

Гуменюк О.Б., 

курівники МО 

Методичні 

рекомендації 

 

2.1.12. Оформити класні журнали, журнали 

індивідуального навчання. 

9 ІІ Кл. керівники, 

учителі 

Докумен-

тація   

2.1.13. Оформити особові справи учнів 1 класу та учнів, 

що прибули 

9 ІІ Кл.керівники Особові 

справи   

2.1.14. Укомплектувати групи учнів для занять курсів за 

вибором, факультативів. 

9 І Учителі Журнали 

  

2.1.15. Провести заходи з ОП та БЖ на початок навч. 

року  (в т.ч. інструктажі з учнями та учителями) 

9 І Адміністрація, 

кл.керівники 

Інструкції 

Записи у 

журналах   



2.1.16. Забезпечити учнів підручниками, учителів 

навчальними програмами, посібниками, 

методичною літературою 

9 І Бібліотекар 

Патлах А. О. 

Інформація 

  

2.1.17. Затвердити графіки чергування учителів, учнів 9 І Директор 

Власюк С. В. 

Графіки 

  

2.1.18. Провести роботу з учнями, батьками з метою 

організації питного режиму та харчування учнів 

на період ремонту харчоблоку їдальні 

9 І СП                    

Коваль Ю. О. 

Директор 

Власюк С. В. 

Інформація 

наказ 

  

2.1.19 Розробити та затвердити графіки та маршрути 

підвозу учнів шкільними автобусами 

9 І Вихователі з 

підвозу     

Коваль Ю. О. 

Кузнецова О. І. 

Директор 

Власюк С. В. 

Графіки, 

маршрути, 

наказ 

 

2.1.20. Скоординувати виконання учасниками 

освітнього процесу Тимчасового порядку 

організації освітнього процесу в умовах 

карантину 

9 І ЗНВР     

Яцкова І. В. 

Тимчасовий 

порядок 

організації 

освітнього 

процесу в 

умовах 

карантину з 

додатками  



2.1.21. 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. 

9 ІІ СП  

Коваль Ю. О. 

 Соціальний 

паспорт 

школи 

  

2.1.22. Перевірити та підтвердити довідками 

працевлаштування  випускників 9 та 11-х класів 

9 ІІ ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Списки, 

довідки   

2.1.203. Організувати підготовку учнів до участі у І і ІІ 

етапах предметних олімпіад 

9 ІІІ ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Графік 

  

2.2. Діяльність педагогічного колективу зі створення умов 

 для реалізації  Закону України «Про  загальну середню освіту» 

2.2.1. Організувати та вести облік учнів у школі. 

Проводити систематичну роботу в інформаційній 

системі управління освітою (ІСУО) та 

підтримувати базу даних в актуальному стані 

Протяго

м 

 року 

ЗНВР 

Гуменю

к О. Б. 

Дані ІСУО 

    

2.2.2.  Внести відомості  в інформаційну систему 

управління освітою (ІСУО) про  місце 

реєстрації  та проживання   учнів, які  зараховані 

до закладу освіти 9 І 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Звіт 
 

2.2.3. Створити реєстр (списки) учнів,що навчаються у 

школі, за роками народження. 9 І 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Списки 
 

2.2.4. Подати статистичні звіти про кількість дітей і 

підлітків шкільного віку, інформацію про 

охоплення дітей і підлітків шкільного віку 

навчанням. 

9 ІІ ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Звіт 

  



2.2.5. Організація контролю за відвідуванням занять 

учнями та його обліку в загальношкільному 

журналі обліку відвідування учнів. 

Постійно ЗВР 

 Рожко 

К. Л. 

Журнал 

    

2.3. Створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб із особливими освітніми потребами 

2.3.1. Опрацювати методичні рекомендації щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами в закладах освіти, питання щодо 

сучасних підходів до навчально-виховного 

процесу учнів з особливими освітніми потребами 

9 І ЗНВР Гуменюк О. 

Б. 

Методичні 

рекомендації 

  

2.3.2. Створення  умов для вільного доступу дітей з 

інвалідністю до приміщень навчальних закладів, 

здійснювати контроль за врахуванням потреб 

дітей з обмеженими фізичними можливостями 

Постійно Адміністрація 

школи 

Аналіз 

  

2.3.3. Поновити списки  дітей з обмеженими 

фізичними можливостями,  які навчаються у 

школі.  

9 ІІ ЗНВР Гуменюк О. 

Б. 

Списки 

  

2.3.4. Створити команду психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ООП 

9 ІІ Директор       

Власюк С. В. 

Наказ 

 

2.3.5. Затвердити ІПР для дітей з ООП 9 ІІ Директор       

Власюк С. В. 

Наказ 

 

2.3.6. Затвердити навчальні плани, розклад занять дітей 

з ООП 

9 ІІ Директор       

Власюк С. В. 

Наказ 

 

2.3.7. 

Забезпечити проведення корекційно – 

розвиткових занять з урахуванням висновку 

ПМПК та типових навчальних планів спеціальних 

Протягом року Адміністрація, 

практичний 

психолог 

ІПР, розклад 

 



загальноосвітніх закладів для дітей , які 

потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку 

2.3.8. Вивчати динаміку розвитку учнів із особливими 

освітніми потребами та рівні їхніх навчальних 

досягнень в умовах інклюзивного та 

індивідуального навчання. 

Протягом року ЗНВР 

 Гуменюк О. Б. 

Довідки  

  

2.3.9. Поновити  базу даних про  консультаційні пункти 

з психологічних та правових питань батьків для 

організації  надання діагностичних, 

консультативних послуг корекційними 

педагогами, логопедами, психологами, дитячими 

психіатрами, фахівцями з фізкультури, 

соціальними працівниками. 

10 ІІ  Практичний 

психолог  

Левківська Ю. С. 

Сайт, 

інформаційні 

стенди 

  

2.3.10. Самоосвітня робота педпрацівників школи щодо 

вивчення основних положень  впровадження 

інклюзивного навчання 

Протягом року ЗНВР 

 Гуменюк О. Б. 

План самоосвіти 

  

2.2.11. Здійснювати тісний зв’язок Романівським ІРЦ  Протягом року Адміністрація План роботи 

соціально-

психологічної 

служби 

  

2.3.12. 

Забезпечення  необхідними навчально – 

методичними і наочно – дидактичними 

посібниками  дітей із особливими освітніми 

потребами 

Протягом року Адміністрація Аналіз 

  



2.3.13. 

Залучати дітей із особливими освітніми потребами  

до позакласної та позашкільної роботи з 

урахуванням інтересів, нахилів, здібностей, 

побажань, віку, індивідуальних особливостей 

навчально – пізнавальної діяльності та стану 

здоров’я. 

Протягом року ЗВР 

 Рожко К. Л., 

класні керівники 

  

  

2.3.14 

Тісна співпраця з батьками над реалізацією ІПР, 

інформування щодо прогресу учня, надання 

психолого-педагогічних рекомендацій, залучення 

до засідань команди супроводу 

Протягом року Практичний 

психолог, класні 

керівники 

Протоколи 

засідань КС 

 

2.4.Допрофільна підготовка і профільне навчання.  

2.4.1. Створювати умови для розвитку навчально – 

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, 

здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі 

їхньої загальноосвітньої підготовки 

Протягом року Адміністрація Інформація 

  

2.4.2. Організувати факультативне вивчення окремих 

предметів, вивчення курсів за вибором, передбачити 

додаткові години на підсилення вивчення окремих 

предметів у 8 і 9 класах для сприяння у виборі 

напряму профільного навчання у старшій школі 

8 ІV ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Освітня програма 

  

2.4.3. Організація  профільного навчання у  10-11 класах 9 І Адміністрація Освітня програма   

2.4.4. Вивчити та обговорити на нараді наявне програмно 

– методичне, матеріально – технічне і кадрове 

забезпечення навчально – виховного процесу та 

приведення даних чинників у відповідність до 

потреб реалізації профільного навчання 

9 ІІ ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Протокол 

  



2.4.5. Класно – узагальнюючий контроль профільного 10-

го класу. Мета: готовність випускників 9-го класу до 

подальшого навчання в старшій школі. 

4 ІІІ-ІV Адміністрація Наказ 

  

2.4.6. Класно – узагальнюючий контроль профільного 11-

го класу. Мета: готовність випускників 11-го класу 

до державних атестацій. 

4 ІІІ-IV Адміністрація Наказ 

  

2.4.7. Створювати  умови для застосування сучасних 

інформаційних технологій у навчально – виховному 

процесі профільних класів. 

Постійно Адміністрація, 

вчителі-

предметники 

Інформація 

  

2.4.8. Проводити анкетування, психологічні дослідження 

серед учнів 6-7 класів для своєчасного виявлення 

задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку 

їх здібностей, для впровадження до профільного і 

профільного навчання 

Протягом року Психолог Інформація 

  

2.4.9. Поповнення банку даних забезпечення навчально – 

виховного процесу навчальними програмами для 

профільних класів, елективних курсів, спецкурсів, 

факультативів відповідно до профілів навчання. 

Протягом року ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Інформація 

  
2.4.10. Організувати ознайомлення вчителів з  навчально – 

методичною літературою електронними ресурсами 

щодо реалізації допрофільної підготовки та 

профільного навчання 

Протягом року ЗНВР          

Гуменюк О. Б. 

Інформація 

  
2.4.11. Відобразити в планах роботи шкільних МО питання 

щодо  впровадження  допрофільного та профільного 

навчання 

9 ІІ Керівники МО Плани, 

протоколи 
  



2.4.12. Знайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою» 

області а саме: із загальноосвітніми навчальними 

закладами, професійно – технічними, вищими 

навчальними закладами , а також напрямами 

підготовки в них, умовами прийому, навчання та 

подальшого працевлаштування. 

Протягом року Адміністрація Інформація 

  
2.4.13. Моніторинг вступу випускників 9, 11 класів до ВНЗ 

різних ступенів акредитації. 

9 І Адміністрація Інформація 
  

2.4.14. Формування мережі профільних класів  на 

наст.навч.рік 

6 І Педагогічна рада протокол 
  

2.5.Створення оптимальних умов щодо завершення навчального року 

2.5.1. Видати наказ «Про  організоване завершення 

навчального року та проведення ДПА». 

4 ІІІ Директор 

Власюк С. В. 

Наказ 

 
2.5.2. Створити робочі групу для складання річного плану 

на 2020 – 2021 н.р. 

4 ІІІ Директор школи 

Творун С.К. 

Наказ 

 
2.5.3. Розгляд питання вибору  предметів і форм 

складання ДПА. 

4 ІІІ Директор школи  

Власюк С. В. 

Педрада, 

протокол  
2.5.4. Скласти розклад проходження ДПА учнями 4 та 9 

класів. Затвердити наказом 

4 ІІІ ЗНВР 

 Яцкова І. В. 

Директор  

Власюк С. В. 

Розклад 

 
2.5.6. Затвердити склад атестаційних комісій для 

проведення ДПА. 

4 ІV Директор  

Власюк С. В. 

Наказ 

 
2.5.7. Ознайомити педколектив із нормативними 

документами щодо проведення ДПА. 

4 І Директор школи 

Власюк С. В. 

Протокол 

 
2.5.8. Оформити куточок «Готуємось до ДПА», 

розмістити матеріали на сайті закладу 

5 І ЗНВР 

 Яцкова 

Матеріали для 

стенду, сайту  



2.5.9. Узгодити попереднє педагогічне навантаження та 

відпустки з трудовим колективом. Ознайомити з 

ними педпрацівників, затвердити на тарифікаційні 

комісії та на педраді 

5 ІІ Директор 

Власюк С. В. 

Поперед. 

розподіл, 

протоколи, наказ 

 
2.5.10. Аналіз виконання навчальних програм за рік. 5 ІІІ ЗНВР 

 Яцкова І. В. 

Наказ 

 
2.5.11. Організувати проведення ДПА учнів 4 класу 5 ІІІ ЗНВР 

Яцкова І. В., 

члени комісії 

Протоколи 

 
2.5.12. Забезпечити підготовку учнів 11 класу до ДПА у 

форматі ЗНО, провести пробне ЗНО у закладі 

Прот

ягом 

року 

 
ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Учителі - 

предметники 

Протоколи 

 
2.5.13. Провести ДПА учнів 9 класу 6 І-ІІ Члени  атест. 

комісії 

Протоколи 

 
2.5.14. Нагородити учнів 3-8, 10 класів похвальними 

листами «За високі досягнення в навчанні» 

5 ІV Педрада, 

директор  

Власюк С. В. 

Протокол 

Наказ 

 
2.5.15. Нагородити учнів 11 класу похвальною грамотою 

«За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів» (за наявністю) 

5 ІV Педрада, 

директор  

Власюк С. В. 

Протокол, 

Наказ 

 
2.5.16. Нагородити учнів 11 класу золотою і срібною 

медалями (за наявністю) 

5 ІV Педрада, 

директор Власюк 

С. В. 

Протокол 

Наказ 

 
2.5.17. Оформити свідоцтво досягнень учнів 1-2 класів, 

табелі успішності учнів 3-10 класів, особові справи 

учнів 1 – 11 класів. 

5 ІV Кл.керівники Табелі, свідоцтва 

Особові справи 

 
2.5.18. Підсумки проведення ДПА у 4, 9 , 11 класах 6 І-ІІ ЗНВР 

 Яцкова І. В. 

Наказ 

 



2.5.19. Оформлення документів про освіту учням 11 класу 5 ІV Адміністрація, 

класні керівники 

Свідоцтва 

 
2.5.20. Оформлення документів про освіту учням 9 класу 6 ІІ Адміністрація, 

класні керівники 

Свідоцтва 

 
2.5.21. Випуск учнів 9 класів 6 ІІІ Педрада, 

Директор  

Власюк С. В 

Протокол 

Наказ 
 

2.5.22. Випуск учнів 11 класів 5 ІV Педрада, 

Директор  

Власюк С. В. 

Протокол 

Наказ 

 
РОЗДІЛ ІІІ 

Підвищення результативності  та  якості   освітнього  процесу  в школі 

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

Мі 

сяць 

Ти

ж 

де

нь 

3.1.Організація навчально - пізнавальної діяльності учнів 

3.1.1. Скласти календарно – тематичні плани з предметів  

на семестр і подати на погодження заступникам 

директора 

9 ІІ Учителі-

предметники, 

заступники 

Яцкова І. В. 

Гуменюк О. Б. 

Плани 
  

1 

  

3.1.2. Скласти координаційні графіки  проведення 

письмових контрольних 

9 ІІ ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Графіки, наказ 

  



1 

  

3.1.3. Організація роботи  факультативних занять, курсів 

за вибором  з основ наук. 

9 І Учителі Плани, журнали 

  

3.1.4. Забезпечити вивчення й роз’яснення учням 

основних положень Конституції України 

9 ІІ Учителі, 

кл.керівники 

На уроках ,  

класних годинах   

3.1.5. Ознайомлення учнів із змістом "Конвенції про права 

дитини" 

12 І 

  

3.1.6. Ознайомлення учнів із змістом "Декларації про 

суверенітет України" 

1 ІV 

  

3.1.7. Ознайомлення учнів із змістом Закону України «Про  

освіту»; 

Протягом року Кл.керівники Класні години 

  

3.1.8. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання за 

предметами 

Протягом року Вчителі-

предметники 

Уроки 

  

3.1.9. Визначення рівня адаптації учнів  до навчання  у 1, 

5, 10 класах. 

9 - 4 
 

Психолог Інформація 
  

12 ІІІ ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Накази 

  

3.1.10. Здійснити профілактику дезадаптації в школі учнів 1 

кл. 

9 ІV Психолог Інформація   

12 І   

3.1.11. Організувати на базі предметних кабінетів 

консультації для учнів з початковим рівнем 

навчальних досягнень 

Протягом року Учителі Консультації 

Плани 

індивідуальних 

заходів   

3.1.12.  Оформити стенди (куточки)  «Підготовка до ДПА та 

ЗНО», розмістити матеріали на сайті 

4 І ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Матеріали 

Стенди 

Сайт   

2.1.23. Зріз обсягу домашніх завдань учнів 3 - 11 класів 11 ІІІ Директор Наказ   



4 ІІІ ЗНВР 

Яцкова І. В.   

3.2.Робота з обдарованими дітьми 

3.2.1. Організовувати  та  провести  практичне заняття   з 

педпрацівниками школи на тему «Дистанційне 

навчання  у системі роботи з обдарованими 

дітьми.» 

12 І Адміністрація Матеріали 

заняття 

  

3.2.2. Брати участь у  роботі творчих лабораторій, майстер-

класів для керівників гуртків, художніх колективів 

та об’єднань, творчих учителів. 

За графіком 

громади 

Учителі Обмін досвідом 

  

3.2.3. Поповнення банку методичних ресурсів з питань 

роботи з обдарованими дітьми 

Протягом року ЗНВР   

Гуменюк О. Б. 

Список джерел 

  

3.2.4. На сайті школи висвітлювати досягнення, перемоги 

дітей та вчителів. Популяризувати їх здобутки через 

ЗМІ, сторінки закладу в соціальних мережах. 

Протягом року ЗНВР   

Яцкова І. В. 

Матеріали сайту 

  

3.2.5. Сприяти в забезпеченні педагогічних працівників, 

які працюють з обдарованими дітьми, 

нормативними, інструктивними, методичними та 

інформаційними документами 

Протягом року ЗНВР   

Гуменюк О. Б. 

Матеріали 

  

3.2.6. Здійснювати  психолого-педагогічний супровід та 

соціальний патронаж  обдарованих дітей 

Протягом року Соціальний 

педагог 

Практичний 

психолог 

Матеріали роботи 

  

3.2.7. Впроваджувати в практику  систему  ранньої  і 

поетапної діагностики та своєчасного виявлення 

обдарованих дітей 

Протягом року Практичний 

психолог 

Матеріали роботи 

  



3.2.8. Проводити  роботу по виявленню, підтримці  та 

супроводу обдарованих дітей серед дітей з 

обмеженими можливостями та особливими 

потребами 

Протягом року Учителі, 

практичний 

психолог 

Матеріали роботи 

  

3.2.9. Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які 

належать до соціально незахищених категорій. 

Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, 

заходах. 

Протягом року Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

 Інформація 

  

3.2.10 Вмотивовувати обдарованих дітей шляхом 

відзначення їх діяльності на підсумкових 

(не)лінійках 

12 3 Класні керівники, 

адміністрація 

 
 

5 3  

3.2.11. Забезпечити участь дітей у святі для обдарованих 

дітей громади 

5 ІІІ Адміністрація Списки 

  

3.2.12. Розробка та реалізація індивідуальних освітніх 

програм, технологій, методик навчання обдарованих 

дітей як індивідуально, так і малими групами (за 

потребою) 

Протягом року Учителі Матеріали роботи 

  

3.2.13. Здійснення моніторингу участі учнів у предметних 

олімпіадах, конкурсах – захистах, турнірах . 

12, 4 
 

ЗНВР Яцкова І. В.  Результати 

моніторингу   

3.2.14. Популяризувати творчі здобутки дітей на 

загальношкільних виставках 

Протягом року ПО Кущ О. М. Матеріали роботи 

  

3.2.15. Залучати учнів школи до участі  у Інтернет – 

олімпіадах та Інтернет-конкурсах 

Протягом року Учителі   

  

3.2.16. Залучати учнів школи до дослідницької діяльності та 

участі в МАН 

Протягом року Учителі 
 

  

3.2.17. Організація та проведення вікторин та конкурсів з 

навчальних предметів під час предметних тижнів 

Протягом року Учителі Матеріали тижнів 

  



3.2.18. Здійснити моніторинг інтересів та запитів учнів з 

метою удосконалення мережі гуртків, які діють на 

базі школи. 

4 ІІІ Практичний 

психолог 

Матеріали 

моніторинг. 

  

3.2.18. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Всеукраїнських предметних олімпіадах. 

10 1 Директор 

ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Наказ 

  

3.2.19. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Всеукраїнському інтерактивному конкурсі юних 

істориків «Лелека» 

2 ІІ Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

3.2.20. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Всеукраїнських інтерактивних природничих 

конкурсах  «Колосок», «Геліантус». 

10 І Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

3.2.21. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Міжнародному інтерактивному конкурсі юних 

математиків «Кенгуру». 

3 ІІІ Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

3.2.22. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Міжнародному інтерактивному конкурсі юних 

інформатиків «Бобер». 

12 ІІ Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

3.2.23. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Всеукраїнському  конкурсі юних фізиків «Левеня». 

4 І Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

3.2.24. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

районному  етапі конкурсу знавців української мови 

ім. Петра Яцика. 

11 ІІІ Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

3.2.25. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

"Грінвіч". 

12 ІІ Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  



3.2.26. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені 

Тараса Шевченка 

10 ІІІ Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

3.2.27. Забезпечити підготовку та участь учнів школи у 

Всеукраїнській військово-патріотичній грі 

українського козацтва «Сокіл» («Джура») 

За планом 

проведення 

етапів гри 

Директор 

ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

       

3.3.Удосконалення форм і методів освітнього процесу 

3.3.1. Використання інноваційних форм освітньої 

діяльності 

Протягом року Учителі Уроки 

  
3.3.2. Формування в учнів уміння самостійно працювати з 

першоджерелами та довідковою літературою, 

словниками й таблицями. 

Протягом року Учителі Уроки, гуртки, 

проєкти 
  

3.3.3. Робота творчих груп учителів над проблемами: 

«Удосконалення єдиного інформаційного  простору 

у школі», «Цифрові технології – один із шляхів 

підвищення мотивації учнів» 

Протягом року ЗНВР  

Гуменюк О. Б. 

вчителі 

інформатики: 

Шевчук П. Г. 

Гиндич І. Є. 

Плани МО 

  
3.3.4. Поширювати використання активних методів 

навчання: дослідницьких, пошукових, проблемних. 

Організовуючи навчально-пошукову та 

дослідницьку діяльність, практикувати рольове та 

імітаційне моделювання, конструювання діалогових  

ситуацій, творчий обмін думками в процесі 

комунікативного спілкування. 

Протягом року 

  

Учителі Уроки 

  



3.3.5. Скласти графік взаємовідвідування уроків 9 ІІІ Голови МО Графік 
  

3.3.6. Психолого – педагогічний консиліум «Адаптація 

учнів 5 класу до умов навчання в основній школі» 

12 ІІІ Практичний 

психолог 

Левківська Ю. С. 

Протокол 

  
3.3.7. Проведення консультація з підготовки до 

предметних олімпіад 

10   Учителі 
 

  
11   

3.3.8. Обмін досвідом учителів, що працюють у 

профільних класах: взаємовідвідування уроків, 

обговорення питань ефективності освіти на нарадах 

при директорові 

4 ІV Учителі 10-11 

класів 

Протокол 

  
3.3.9. Робота над поповненням і систематизацією 

дидактичних матеріалів у кабінетах 

Протягом року Зав.кабінетами Матеріали 
  

3.4. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання  

3.4.1 Введення факультативів, курсів за вибором для учнів 

11-х класів для підготовки до ЗНО за результатами 

опитування учнів 

8 ІV Педагогічна рада Протокол 

Освітня програма 
 

3.4.2. Оформлення стенду «ЗНО-2020», розміщення 

матеріалів на сайті закладу 

 

12 І ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Стенд 

Сайт 
  

3.4.3. Оформлення стенду «ЗНО-2020» 

Про реєстрацію і підготовку до проведення ЗНО, 

розміщення матеріалів на сайті закладу 

1 ІІ ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Стенд 

Сайт 
  

3.4.4. Збори учнів 11 класу. 

- ЗНО – інструмент державної підсумкової атестації 

. 

2 ІІ Адміністрація 

Кл.кер. 11 кл. 

Матеріали зборів 

  



3.4.5. Збори учнів 11 класу.       

- Твої права і обов’язки під час проходження ЗНО 

5 І 

  
3.4.6. Батьківські збори «Моя дитина – випускник: що 

необхідно знати про ЗНО» 

11 2 ЗНВР 

Яцкова 

Матеріали зборів 
 

2.4.6. Оформлення куточків у навчальних кабінетах 

«Готуємось до ЗНО» 

2 ІІІ Учителі Матеріали 

стендів   
2.4.7. Бібліотеку укомплектувати посібниками типу 

„Майбутнім абітурієнтам”. Забезпечити кабінети 

довідковою літературою.  

Протягом року Бібліотекар Матеріали в 

бібліотеці 

  

3.5. Реалізація нового Державного стандарту початкової освіти,  
Концепції Нової української школи 

3.5.1. Продовжити роботу над опрацюванням Державних  

стандартів  початкової освіти, Концепції Нової 

української школи. Протягом року 

Учителі План самоосвіти  

  
3.5.2. Продовжити вивчати нові навчальні програми з 

метою  визначення  основних  змін  в  змісті 

навчальних предметів 

9 І-

ІІІ 

Учителі План самоосвіти  

  
3.5.3. Ознайомитися із змістом нових підручників 9 І-

ІІІ 

Учителі План самоосвіти  

  
3.5.4. Опрацювати психолого – педагогічну літературу з 

питань особистісно орієтованого компетентнісного 

навчання на діяльнісній основі, впроваджувати 

інноваційні технології навчання 

Протягом року Учителі План самоосвіти  

  



3.5.5. Участь у семінарах, засіданнях МО, майстер – 

класах ,  присвячених впровадженню Державних  

стандартів   загальної середньої освіти, Концепції 

Нової української школи. 

Протягом року Учителі  План самоосвіти 

  
3.5.6. Удосконалення освітнього простору для 2 – 3-х  

класів, створення освітнього простору для 1-х 

класів закладу з метою упровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти 

8 ІV Адміністрація, 

вчителі 

початкових класів 

Матеріали  

роботи 

  
3.5.7. Ознайомлення батьків на онлайн батьківських 

зборах  з новим змістом та напрямами освітнього 

процесу 

9 ІV Адміністрація 

Класні  

керівники 

Протокол 

  
3.5.8. Батьківські збори : 

«Мандрівка Новою українською школо.» 

10 ІІІ Адміністрація 

Класні  

керівники 

Протокол 

  
3.5.9. Нарада при заступниках директора: Аналіз науково 

– методичного супроводу впровадження  

Державних стандартів у школі. 

9 ІІІ ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Протокол 

  
3.5.1. Упроваджувати в освітньому процесі особистісно й 

компетентнісно – орієнтовані технології навчання: 

- Проєктну технологію; 

- Технологію розвитку критичного мислення; 

- Технологію продуктивного навчання; 

- Технології інтерактивного навчання; 

- ІКТ 

Протягом року Учителі   

  



3.5.10. Поновлення  навчально – матеріальної  бази  

кабінетів школи  відповідно до нових Стандартів 

загальної середньої освіти. Розробка дидактичних 

матеріалів з навчальних предметів за чотирма 

наскрізними лініями 

Протягом року Зав.кабінетами   

  
3.5.11. Вивчення  стану  навчально-виховного процесу в 

початковій  та основній  школі щодо повноцінної 

реалізації ідей компетентнісно зорієнтованої освіти. 

Протягом року Адміністрація Матеріали 

контролю 
  

3.5.12. Сприяти участі вчителів у тренінгах з підготовки 

педагогічних працівників до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

Протягом року Адміністрація Накази  

  
3.5.13. Сприяти участі вчителів усіх категорій у тренінгах з 

питань упровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти, організації профільного 

навчання, інтеграції навчальних предметів, 

компетентнісного навчання, які проводять 

ЖОІППО та інші заклади 

Протягом року Адміністрація Накази  

  
3.5.14. Продовжувати здійснювати моніторинг навчальних 

досягнень  школярів з предметів інваріантної 

складової навчального плану  відповідно до вимог 

навчальних програм, урізноманітнити 

інструментарій для відстеження результатів 

навчальної діяльності учнів 1-4-х, 5-9-х 10 – 11-х 

класів.  

Протягом року Адміністрація Матеріали 

контролю 

  

3.6. Інформатизація навчального закладу 

3.6.1. 

 Висвітлення роботи школи на  сайті навчального 

закладу 

Протягом року ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Сайт 

  



3.6.2. 

Залучення батьків до створення єдиного 

інформаційного простору 

Протягом року ЗВР       

Яцкова І. В., 

класні керівники 

  

  

3.6.3. 

Робота над реалізацією  проекту «Удосконалення 

єдиної освітньої спільноти у мережі Інернет» 

Протягом року ЗНВР  

Яцкова І. В. 

План 

  

3.6.4. 

Моніторинг стану інформатизації навчального 

закладу 

Постійно Адміністрація Довідки 

  

3.6.5. 

Реалізація комплексу заходів з безпеки в Інтернеті: 

проведення бесід з приводу безпеки в інтернеті, 

інтернет та ігрової залежності, етикету спілкування 

в інтернеті, правил гігієни під час роботи з ПК; 

виховні години; круглі столи; семінари. 

Протягом року ЗВР Рожко К.Л. 

класні керівники 

План виховної 

роботи 

  

3.6.6. 

Аналіз використання ІКТ педагогічними 

працівниками під час проведення внутрішкільного 

контролю 

Наприкінці 

семестру 

Адміністрація Накази 

  

3.6.7. 

Індивідуальні взаємоконсультації учителів з 

приводу використання ІКТ 

За потребою     

  

3.6.8. 
Використання ІКТ в управлінській діяльності Постійно Адміністрація Матеріали роботи 

  

3.6.9. 

Робота над вибором та апробацією автоматизованої 

системи управління закладом освіти 

Протягом року Адміністрація Матеріали роботи 

 

3.6.10. 

Аналітичний наказ про підсумки використання ІКТ 

у навчально-виховному процесі 

6 І Адміністрація Наказ 

  

3.6.11. 

Аналітичний наказ про підсумки роботи сайту у 

навчальному році 

6 ІІ Адміністрація Наказ 

  

 



РОЗДІЛ ІV 
Робота з педагогічним колективом 

       

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальний 

Форма  

виконання 

Відмітка 
про 

виконання Місяць Тиждень 

4.1. Засідання педагогічної ради школи 

4.1.1. Засідання 1 
- Про вибори секретаря  педради. 

- Про підсумки  навчально – виховного процесу у школі та  розвитку 

професійної компетентності педагогічного колективу за 2019 – 2020 

н. р.  

- Про   затвердження плану  роботи  школи   на   2020–2021 н. р. 

- Про режим  роботи школи  у 2020 – 2021 н. р. 

- Про  доцільність проведення навч. екскурсій, навч. практики у 2020-

2021 н. р. 

- Про затвердження Освітніх програм на 2020-2021 н. р. 

- Про організацію роботи групи продовженого дня  та затвердження 

режиму роботи у 2020-2021 н. р. 

8 ІV Власюк С. В. Протокол 

  

4.1.2. Засідання 2 

- Формування, становлення та реалізація профільних інтересів 

учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху. 

- Про погодження списку претендентів з учнів 9-х класів на 

отримання «Свідоцтва з відзнакою» та з учнів 10-11 класів на 

отримання  медалей. 

11 І Власюк С. В. Протокол 

  



4.1.3. Засідання 3  

- Інтегроване навчання як освітній пазл Нової української школи  

- Підсумки освітнього процесу   у    школі за  І  семестр. 

1 ІІ Гуменюк О. Б. Протокол 

  

4.1.4. Засідання 4.  

-  Діяльність педагогічного колективу школи 

з розвитку громадської активності, самостійності та 

організаторських здібностей учнів. 

- Про організацію державної підсумкової атестації  у 4, 9 класах.  

- Підсумки  атестації педагогічних працівників у 2020 – 2021 н. р. 

3 ІV Яцкова І. В. Протокол 

  

4.1.5. Засідання 5  

- Про допуск  екстернів 9 та 11 класу до державної підсумкової атестації. (за 

потребою) 

- Звільнення учнів  9-го класу від державної підсумкової атестації .(за 

потребою) 

- Про  закінчення учнями 1-4-х класів  навчального року і переведення  

учнів  до наступних класів. 

- Про нагородження учнів 3-4 класів Похвальними листами «За високі 

досягнення в навчанні» 

- Про  закінчення учнями 5 – 8,10    класів навчального року  і переведення 

до наступних класів. 

- Про нагородження учнів 5-8, 10    класів Похвальними листами «За високі 

досягнення в навчанні» 

5 ІІІ Власюк С. В. Протокол 

  



4.1.6. Засідання 6 
- Про закінчення учнями 9-го класу   2020–2021 н. р.  та переведення 

їх до 10 класу. 

- Про вручення учням 9 класу свідоцтв з відзнакою. 

- Про хід  роботи школи над науково – методичною проблемною 

темою. 

5 ІV Власюк С. В. Протокол 

  

4.1.7. Засідання 7   
- Про закінчення учнями11-х класів   2020 – 2021 н. р.  та випуск зі 

школи. 

- Про нагородження учнів 11-го класу . 

- Про закінчення школи учнями – екстернами 11 класу (за потребою) 

6 ІІ Власюк С. В. Протокол 

  



4.2. Засідання методичної ради школи 
4.2.1. Засідання 1 

- Про підсумки  роботи  методичної  ради за  2019-2020   навчальний рік. 

- Про обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на   

2020-2021  навчальний  рік. 

- Про розподіл  обов’язків  між  членами  методичної  ради. 

- Про обговорення  і  затвердження  планів  роботи  шкільних  МО, 

ТГ  на  2020-2021  навчальний  рік. 

- Про затвердження  плану  проведення  місячників наук, предметних 

тижнів  в  2020-2021 навчальному  році. 

- Про затвердження навчальних програм факультативів, курсів за вибором 

на 2020– 2021 н. р., адаптованих до умов навчання у школі. 

- Про вивчення передового педагогічного досвіду учителів школи у 2020-

2021 н. р. 

- Про  нові нормативні  документи  з  питань  організації навчально-

виховного  процесу у школі. 

- Огляд  методичної  літератури  за  літній  період. 

9 ІІІ Голова МР  

Гуменюк О. Б. 

Протокол 

  

4.2.2. Засідання 2 
- Про проведення круглого столу "Діагностика і формування самоосвітньої 

компетентності десятикласників" 

- Про курсову  підготовку  вчителів  протягом  навчального  року. 

- Про  участь  учителів  школи  в конкурсі  “Учитель  року”. 

- Про  роботу  МО  учителів  початкових класів 

- Про   взаємовідвідування  уроків учителями у школі.   

- Огляд  нормативних,  директивних  документів,  новинок  психолого-

педагогічної  літератури. 

11 ІІІ Голова МР Протокол 

  



4.2.3. Засідання 3 

 - Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення 

професійної компетентності. 

- Звіти учителів, що атестуються,  про роботу над педагогічними 

проблемами. 

- Про підготовку до Тижня педагогічної майстерності. 

- Про надання  рекомендацій  щодо  випуску  методичних 

розробок  вчителями  школи. 

- Про роботу  МО  класних керівників. 

- Ознайомлення  з  новинами  методичної  літератури. 

1 ІІІ Голова МР Протокол 

  

4.2.4. Засідання 4  
- Шкільний моніторинг якості розвитку обдарованих дітей. 

- Про підсумки участі учнів школи  у шкільних, районних, обласних 

предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН та 

інших районних та обласних конкурсах. 

- Про хід використання  ІКТ у навчально – виховному процесі школи 

- Про результати чергової  атестації педагогічних працівників та 

підсумки курсової підготовки. 

- Огляд нормативних, директивних  документів освіти. 

3 ІІІ Голова МР Протокол 

  



4.2.5. Засідання 5  

- Про діяльність  роботи  шкільних  МО,  ТГ із реалізації методичної 

теми школи. 

- Про підсумки  вивчення і узагальнення ППД учителів  школи. 

- Про підсумки  проведення місячників наук у школі. 

- Про виконання  наказу  про  організацію методичної  роботи  в  школі. 

- Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного  плану  

роботи  школи  та  планування  методичної  роботи  на  наступний  

навчальний  рік. 

5 ІІІ Голова МР Протокол 

  

4.3. Робота методичного кабінету школи 

4.3.1. 

Затвердження плану роботи методкабінету на 2020 – 2021 н. р. та 

аналіз  роботи за минулий рік. 

9 ІІ Директор   

Власюк С. В. 

План 

  

4.3.2. Допомога вчителям  у координації форм і методів роботи та 

самоосвіти, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та 

вдосконалення фахової підготовки. 

Протягом року Адміністрація   

  

4.3.3. Сприяти впровадженню досягнень кращого педагогічного досвіду, 

інноваційних технологій. 

Протягом року Адміністрація Облік 

роботи   

4.3.4. Забезпечення  членів педколективу науково – методичною 

літературою. 

Протягом року Адміністрація   

  

4.3.5. Поповнення картотеки статей педагогічної преси на педагогічні теми, 

керівних і нормативних документів про освіту, обліку ППД 

Протягом року ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Картотека 

  

4.3.6. Сприяння діяльності творчих груп учителів школи Протягом року ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

  

  

4.3.7. Організація  виставок навчальної, методичної  літератури Протягом року Гуменюк О. Б. Виставка   



4.3.8. Взяти участь в організації і проведенні семінарів в ОТГ За графіком МК Адміністрація План, 

матеріали   

4.3.9. Провести творчі звіти  учителів школи 3 ІІІ Адміністрація Звіти   

4.3.10. Скласти план курсової підготовки педкадрів на 2021 рік. 8 ІV ЗНВР     
Гуменюк О. Б. 

План 

  

4.3.11. Організувати роботу «Школи становлення  педагога»  на 2020-2021 н. 
р. 

9 І ЗНВР   
Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б.    

Наказ 

  

4.3.12. Сприяти участі членів педколективу у науково – методичній  роботі 

гімназії та громади. 

Протягом року Адміністрація   

  

4.3.13. Підготувати проєкт  наказу про організацію науково -  методичної 

роботи у школі у 2020– 2021 н. р. 

9 ІІ ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  

4.3.14. Забезпечити педагогів навчальними програмами. 8 ІV Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

  

  

4.3.15. Скласти список підручників, за якими працює школа. 9 І ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Список 

  

4.3.16. Організувати роботу шкільних МО. 9 ІІ ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

План МО 

  

4.3.17. Оформити матеріали діяльності педагогічного  практикуму, 

психолого – педагогічного семінару, «Школи становлення педагога». 

Протягом року ЗНВР     Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Матеріали 

в папках 

  

4.3.18. Забезпечувати педагогів вчасною інформацією навчально – 

методичного забезпечення кожного предмета. 

Протягом року ЗНВР     Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

  

  

4.3.19. Поповнити  тематичні папки з орієнтовною тематикою учнівських 

наукових робіт, планами гуртків, факультативів, спецкурсів. 

9 ІІІ ЗНВР     Яцкова 

І. В. 

Папки 

  

4.3.20. Оновити  рекомендації з організації позакласної роботи з навчальних 

предметів. 

9 ІІІ Члени МР Рек-ції 

  

4.3.21. Оновлення інформації на стенді «Інформаційно – методичний 

бюлетень». 

Протягом року ЗНВР     Яцкова 

І. В., 

Матеріали 

стенда   



Гуменюк О. Б., 

Рожко К. Л. 

4.3.22. Узагальнити матеріали з вивчення досвіду роботи учителів школи (за 

планом) 

4 ІІ Члени МР Досвід 

  

4.3.23. Надавати допомогу вчителям, що атестуються, щодо удосконалення 

самоосвітньої діяльності, оформлення творчих звітів. 

Період атестації ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Яцкова І. В. 

 

  

  

4.3.24. Спонукати і підтримувати  видавничу діяльність учителів школи у 

ЗМІ, на освітніх сайтах. 

Протягом року Адміністрація Друк в 

пресі   

4.3.25. Підготувати виставку «Родзинки досвіду» 2 ІІІ ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Виставка 

  

4.3.26. Провести Тиждень педагогічної майстерності у школі 2 ІV ЗНВР     

Гуменюк О. Б., 

Яцкова І. В. 

План 

Тижня 

  

  Забезпечити видання:      

ЗНВР     

Гуменюк О. Б., 

Яцкова І. В. 

члени МР 

 

Видання 
  

4.3.27. Методичний  бюлетень 

До нового начального року 

9 

  

4.3.28. Методичний  бюлетень 
Можливості дистанційного навчання. 

9 

  

4.3.29. Педагогічні стіннівки 

Родзинки досвіду педагогів - 2020. 

3 

  

4.3.30. 

Поновити інформаційні стенди. Протягом 

року 

  ЗНВР     Яцкова 

І. В., Гуменюк 

О. Б., Рожко К. 

Л. 

 

 

Стенди 

  



4.4. Робота шкільних методичних об'єднань та творчих груп учителів школи 
4.4.1. Організувати діяльність ШМО учителів початкових класів 9 ІІ Манжесова Т. 

О. 

План МО 

  

4.4.2. Організувати діяльність ШМО учителів природничо - 

математичного циклу 

9 ІІ Шевчук П. Г. План МО 

  

4.4.3. Організувати діяльність ШМО учителів суспільно - гуманітарного 

циклу 

9 ІІ Палажук К. А. План МО 

  

4.4.4. Організувати діяльність ШМО класних керівників 9 ІІ Рожко К. Л. План МО   

4.4.5. Провести засідання шкільних методичних об’єднань (за окр.планом) Протягом року Керівники МО Протокол 

МО   

4.4.6. Робота творчої  групи над темою: 
««STEM – світ інноваційних можливостей. Формування освітнього 

SТЕM-середовища»»» (за окр.планом) 

Протягом року   План., 
матеріали 

роботи 
  

4.4.7.  Робота творчої  групи над темою: 
«Створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, 

самовиховання та саморозвитку в НУШ» (за окр.планом) 

Протягом року ЗНВР     
Глущенко Т.Г. 

План., 
матеріали 

роботи 
  

4.4.8. Звіт роботи методичних об’єднань   та творчих груп  на методичній 

раді школи  (за планом МР) 

Протягом року Голови МО, ТГ. Звіт 

  



4.5. Робота "Школи становлення педагога" 

4.5.1. Заняття 1. 

Теоретична частина: 

1).Вимоги до оформлення шкільної документації. 

Постановка мети уроку, добір змісту, методів навчання. 

Форми організації діяльності учнів. 

2). Навчальна програма з предмета та тематично - календарне 

планування на її основі. 

3). Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Практичні завдання: 
1). Вивчити навчальну програму з предмета, пояснювальну записку та 

інші методичні рекомендації. 

2) Ознайомитися із наявними зразками ППЗ до свого предмета та 

роботою з ними. 

3) Ознайомитися з навчально - матеріальною базою викладання 

предмета  вчителя – наставника. 

4). Вивчити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

9 ІІ ЗНВР     Яцкова 

І. В., Гуменюк 

О. Б. 

Матеріали 

заняття 

  



4.5.2. Заняття 2. 

Теоретична частина: 

1). Форми і методи здійснення мотивації учнів на уроках. 

2). Використання інтерактивних форм і методів навчання, їх перелік 

Практичні завдання: 

1). Ознайомитися з навчально  – методичною літературою з питань 

розвитку мотивації учнів на уроках. 

2) Продовжити збирати матеріали із прикладами використання 

інтерактивних форм і методів на уроках зі свого фаху до тематичної 

папки. 

3) Розробити та провести нестандартний урок із використанням 

елементів однієї з технологій компетентнісної освіти. Зробити його 

самоаналіз. 

4). Відвідати нестандартні уроки досвідчених вчителів . 

12 ІІ ЗНВР     Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Матеріали 

заняття 

  

4.5.3. Заняття 3. 

Теоретична частина: 

1). Форми роботи із здібними та обдарованими дітьми; 

2). Організація самостійної роботи учнів на уроках. 

Практичні завдання: 

1). Зібрати матеріали щодо роботи із здібними та обдарованими з 

учнями  до тематичної папки. 

2). Зібрати матеріали щодо організації самостійної роботи учнів на 

уроках  до папки  самоосвіти. 

3). Відвідати уроки та позакласні заходи досвідчених вчителів з 

метою вивчення форм і методів роботи з учнями. 

2 ІІ ЗНВР     Яцкова 
І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Матеріали 
заняття 

  



4.5.4. Заняття 4. 

Теоретична частина: 

1). Вивчення досвіду роботи майстра педагогічної справи: 

Ознайомлення із описом досвіду.Знайомство із «творчою 

лабораторією». Відвідування і аналіз уроків. 

Практичні завдання: 
1). Зібрати матеріали зразків ППД зі свого фаху   до тематичної папки; 

2). Підготувати звіт – презентацію про свою педагогічну діяльність  за 

навчальний рік (папка + комп’ютерна презентація) 

4 ІІ ЗНВР     Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Матеріали 

заняття 

  

4.6. Атестація педагогічних працівників школи 

  І. Організаційні  питання  щодо  проведення  атестації 

4.6.1. Проаналізувати стан охоплення систематичною атестацією у 2020– 
2021 н. р. педпрацівників, які проходили попередню атестацію у 

2015-2016 н. р. 

9 ІІ ЗНВР     
Гуменюк О. Б. 

Графік 

  

4.6.2. Ознайомлення членів комісії з наказом про створення атестаційної 

комісії 

9 ІІІ Директор школи  

Власюк С. В. 

Наказ 

  

4.6.3. Подання директором школи списків педагогічних працівників, які 
підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої 

атестації  та строків проходження підвищення кваліфікації, до 

відповідних атестаційних комісій; 

10 ІІ Директор школи  
Власюк С. В. 

Списки 

  

4.6.4. Подання педагогічними працівниками заяв про позачергову 

атестацію до  атестаційної  комісії (якщо такі є) 

10 ІІ   Списки 



4.6.5.  Подання  директора школи про присвоєння працівнику 

кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або у разі зниження 

педпрацівником рівня педагогічної діяльності.(за необхідністю) 

10 ІІ Директор школи  

Власюк С. В. 

Списки 

4.6.6. Видання наказу про атестацію педпрацівників 10 ІІІ Директор школи  

Власюк С. В. 

Наказ 

  

4.6.7. Проведення засідань атестаційної комісії (за окр.планом) Протягом року Голова АК 
Власюк С. В. 

Протоколи 

  

4.6.8. Поновлення  графіку проходження атестації вчителями школи 10 ІІІ ЗНВР     
Гуменюк О. Б. 

Графік 

  

  ІІ. Індивідуальна робота з учителями 

4.6.9. Ознайомити кожного вчителя з кваліфікаційними вимогами до 

категорій та державними документами, які регламентують 

проведення атестації: 

   - порядком оформлення атестаційних матеріалів; 

   - планом-графіком проведення атестації  

10 ІV ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Бесіда 

  

4.6.10. Провести індивідуальні консультації для працівників з питань 

підготовки та методики проведення атестації. 

10 ІV ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Бесіда 

  

4.6.11. Надавати допомогу при підготовці до виступів на педрадах, 

семінарах, творчих звітів вчителям, що атестуються. 

Протягом року ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Виступи 

  

4.6.12. Надавати консультації з питань, які виникатимуть у процесі атестації. Протягом року ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Бесіда 

  

4.6.13. Проводити співбесіди з учителями, які атестуються , за результатами 

внутрішкільного контролю за якістю навчальних досягнень учнів. 

Протягом року Члени АК Бесіда 

  

4.6.14. Проводити консультації щодо вимог оформлення матеріалів атестації 10 ІV Адміністрація   

  

3 ІІІ 



4.6.15. Проаналізувати індивідуальні творчі плани самоосвіти вчителів, які 

атестуються. 

10 ІV Члени АК Плани 

самоосвіти   

4.6.16. Провести творчий звіт  вчителів, які атестуються. 3 ІІІ Адміністрація Звіт   

4.6.17. Проводити співбесіди з учителями, що атестуються,  з актуальних 

питань реформування освіти та нових педтехнологій. 

Протягом року ЗНВР     Яцкова 

І. В., Гуменюк 

О. Б. 

Бесіда 

  

  ІІІ. Вивчення роботи учителів 

4.6.18. Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною 
документацією, участю у різних формах методичної роботи 

Протягом року, за 
планом 

Адміністрація 
Члени АК 

Облік 
форм 

контролю 
  

4.6.19. Здійснювати контроль за участю вчителів у реалізації завдань, 

передбачених  науково – методичною проблемою школи, за роботою 

з обдарованими дітьми. 

Протягом року Адміністрація 

Члени АК 

Облік 

форм 

контролю 
  

4.6.20. Здійснити перевірку робочих місць учителів, які атестуються, стану 

їх навчально – матеріальної бази  для проведення уроків 

3 До 15 Адміністрація 

Члени АК 

Облік 

форм 

контролю 
  

4.6.21. Організувати відвідування уроків, позакласних заходів учителів, що 

атестуються 

3 До 15 Адміністрація 

Члени АК 

Аналіз 

уроку   

4.6.22. Провести контрольні зрізи навчальних досягнень учнів у класах, в 

яких працюють учителі, що атестуються 

12 ІІ-ІІІ Адміністрація 

Члени АК 

Аналіз 

  

4.6.23. Залучити учителів, що атестуються, до участі у педагогічній виставці Протягом року ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

  

  

4.6.24. Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною 

документацією, участю у різних формах методичної роботи 

Протягом року, за 

планом 

Голова АК 

Власюк С. В. 

Протокол 

  

  IV. Узагальнення матеріалів з атестації 

4.6.25. Організувати проведення творчих звітів учителів, що атестуються у 

2020-2021 н. р. 

3 ІІІ Адміністрація Тв.звіт 

  



4.6.26. Підготовка  атестаційних характеристик та ознайомлення з ними 

учителів, що атестуються 

3 ІІІ Голова АК 

Власюк С. В. 

  

  

4.6.27. Здійснити комплексну перевірку матеріалів атестації педпрацівників 3 ІІ Члени АК Матеріали 

перевірки   

4.6.28. Подати узагальнені матеріали роботи АК до методичного кабінету 

Миропільської ОТГ 

3 ІV ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Звіт 

  

4.7. Забезпечення проходження курсової підготовки  педагогічними працівниками школи 

4.7.1. Скласти графік проходження курсової підготовки педагогічними 

працівниками школи при ЖОІППО та подати до методичного кабінету 

Миропільської ОТГ. 

8 ІV ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Графік 

  

4.7.2. Складати  щорічнийний план курсової підготовки педпрацівників 

гімназії. 

12 ІІ ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Графік 

  

4.7.3. Забезпечувати своєчасне прибуття слухачів курсів на заняття при 

ЖОІППО 

Протягом року Адміністрація Контроль 

  

4.7.4. Організувати заміну педпрацівників, які направляються на курси під 

час навчального року і забезпечити обов’язкове виконання навчальних 

планів і програм.  

Протягом року, згідно 

графіка 

ЗНВР     Яцкова 

І. В. 

Книга 

заміни 

уроків 
  

4.7.5. Облік курсової підготовки педпрацівників школи Протягом року ЗНВР     
Гуменюк О. Б. 

Таблиця 

  

4.7.6. Проводити консультації для педпрацівників, яких охоплено очно – 
заочною формою підвищення кваліфікації. 

Протягом року ЗНВР     
Гуменюк О. Б., 

кер МО 

  

  

4.7.7. Звіт про проходження курсової підготовки учителями та її 

результативність  у 2020 р. 

 

 

 

 

12 ІV ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Наказ 

  



4.8. Психолого-педагогічна, методична та інші форми роботи з педагогічними працівниками школи 
4.8.1. Провести засідання психолого – педагогічного семінару:  

•  Психолого-педагогічні засади формування та організації 

командної діяльності в педагогічному колективі 

10 ІV Практичний  

психолог, 

соціальний 

педагог 

Матеріали 

семінару 

  

4.8.2. Провести засідання психолого – педагогічного семінару: 

Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої компетентності 

учнів 

1 ІІ Практичний  

психолог, 

соціальний 

педагог 

Матеріали 

семінару 

  

4.8.3. Практична  конференція• Дистанційна освіта – один із напрямків 

розвитку навчально-виховного процесу•  

10 ІУ ЗНВР     Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

План, 

матеріали 

  

4.8.4. Педагогічна виставка. Організація освітнього середовища НУШ: 

навчальне та методичне забезпечення. 

3 3 ЗНВР     Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

План, 

матеріали 

 

4.8.5. Тиждень педагогічної майстерності (за окр.планом) 2 ІV ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

План, 

матеріали   

4.8.6. Вивчити та узагальнити ППД учителів школи, які атестуються 

 

Протягом року Адміністрація План, 

накази 

  

4.8.7. Педагогічна виставка «Родзинки досвіду» 2 ІІІ ЗНВР     

Гуменюк О. Б. 

Виставка 

  



4.8.8. Провести психолого - педагогічний консиліуми:          

« Адаптація учнів 5 класу до умов навчання у школі ІІ ступеня»  

"Адаптація  учнів у школі  ІІІ ступеня навчання: 

 особливості  соціалізації учнів 10 класу" 

 

 

 

 

 

10 ІІІ ЗНВР     Яцкова 

І. В. 

Матеріали 

  

4.9. Організаційна робота  з педагогічними працівниками школи 

  Наради при директорові 
4.9.1. 1. Підготовка  школи до початку нового навчального року (планування, 

факультативи, гуртки, навчальні кабінети, харчування, підручники, 

охоплення учнів навчанням тощо). 

2. Про організацію проведення свята Першого дзвінка, першого уроку. 

3. Про організацію роботи щодо виконання норм охорони праці у школі. 

4. Про організацію чергування учителів та учнів   у І семестрі. 

5. Про наслідки медичного огляду  членів колективу. 

6. Про проведення батьківських зборів. 

7. Про готовність матеріально – технічної бази до нового навчального року 

й відповідність її санітарно – гігієнічним нормам.  

8 ІV Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   



4.9.2. 1. Про організацію харчування учнів. 

2. Про наслідки медичного огляду учнів школи. 

3. Про заходи щодо запобігання дорожньо – транспортному травматизму 

учнів. 

4. Про працевлаштування випускників школи. 

5. Про контроль класних керівників  за відвідуванням учнями школи. 

6. Про хід впровадження нових Державних стандартів освіти. 

9 І Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   

4.9.3. 1. Про підготовку до педагогічної ради. 

2. Про хід підготовки школи до роботи в зимових умовах. 

3. Про проведення предметних олімпіад у школі та підготовка  учнів до 

районних олімпіад. 

4.  Про підготовку і проведення інвентаризації у школі. 

5. Про планування  здійснення контролю за станом викладання навчальних 

предметів на навчальний рік. 

6. Про початок атестації педагогічних кадрів. 

10 І Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   

4.9.4. 1. Про роботу із претендентами на  нагородження медалями. 

2. Про дотримання санітарно – гігієнічного режиму в школі. 

3. Про роботу із «важковиховуваними» учнями та їх сім’ями. 

4. Про проведення у школі тижня знань з безпеки життєдіяльності учнів. 

11 І Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   

4.9.5. 1. Про вивчення системи роботи учителів, що атестуються. 

2. Про проведення  адміністративних контрольних робіт за І семестр. 

3. Про підсумки проведення  контролю  з  проблем адаптації учнів 1-го 

класу до навчання у школі. 

12 І Директор школи  
Власюк С. В. 

Протокол   



4.9.6. 1. Про результативність курсової підготовки учителів школи за 2020 рік. 

2. Про підсумки роботи школи за І семестр . 

3. Про підсумки відвідування учнями школи за І семестр. 

4. Про хід атестації педагогічних кадрів. 

5. Про результати  контролю всіх видів шкільної документації  у І семестрі. 

1 ІІ Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   

4.9.7. 1. Про наслідки роботи із обдарованими учнями. Підсумки  участі учнів у 

районних предметних олімпіадах. 

2. Про підготовку до загальношкільних батьківських зборів. 

3. Про роботу педколективу щодо запобігання правопорушень серед учнів. 

4. Про підготовку учнів до  ДПА і ЗНО. 

5. Про здійснення контролю за виконанням рішень , ухвалених в І семестрі. 

2 І Директор школи  
Власюк С. В. 

Протокол   

4.9.8. 1. Про стан харчування учнів. 

2. Про стан профорієнтаційної роботи в 9-11 класах. 

3. Про підготовку до поточного ремонту у школі. 

4. Про підсумки  проведення Місячників наук у школі. 

5. Про організацію повторення навчального матеріалу  на уроках 

3 І Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   



4.9.9. 1. Про ознайомлення з Інструкцією “ Про ДПА, переведення та випуск  

учнів у школах України” 

2. Про організацію і проведення екологічного суботника. 

3. Про підготовку до  Дня ЦЗ у школі. 

4. Про виконання навчальних програм, практичного мінімуму контрольних, 

практичних та лабораторних робіт з основ наук, передбачених навчальними 

програмами та навчальним планом. 

5. Про організоване закінчення навчального року і проведення державної 

підсумкової атестації. 

6. Про моніторинг якості знань учнів. Підготовка аналітичних матеріалів.  

4 І Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   

4.9.10. 1. Про підготовку і проведення святкування Дня Перемоги. 

2. Про підготовку до свята Останнього дзвоника та випускного вечора 

3. Про оздоровлення учнів влітку та його організацію. 

4. Про надання щорічної відпустки працівникам  школи. 

5. Про попередній розподіл педагогічного навантаження учителів школи. 

6. Про підсумки  роботи педколективу школи над науково – методичною 

проблемою. 

5 І Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   



4.9.11. 1. Про підсумки фронтального контролю за станом  викладання  математики 

та трудового навчання   у початкових  класах. 

2. Про підготовку річного плану на новий навчальний рік. 

3.  Про проведення ремонту кабінетів та класних  кімнат.  

6 І Директор школи  

Власюк С. В. 

Протокол   

  Наради при заступниках директора 

4.9.12. 1. Про оформлення класних журналів. 

2. Про планування роботи класних керівників на  І семестр; 

3. Про результати огляду підготовки шкільних кабінетів до навчального 

року. 

4. Про оформлення соціально-педагогічного паспортів класів та  школи. 

5. Про організацію  спортивно – масової та туристсько – краєзнавчої  роботи 

у школі. 

6. Про зайнятість учнів у гуртках , факультативах. 

7. Про  заходи  щодо запобігання бездоглядності  та  правопорушенням 

серед неповнолітніх. 

8. Про підготовку до святкування Дня Учителя. 

9. Про організацію науково – методичної роботи у 2020 – 2021 н. р. 

9 ІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   



4.9.13. 1. Про проведення предметно-методичних  тижнів, місячників наук. 

2. Про активізацію роботи творчих груп учителів  у навчальному році. 

3. Про проведення відкритих уроків учителями,  виховних годин класними 

керівниками. 

4. Про стан ведення учнівських щоденників 

10 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   

4.9.14. 1. Про підсумки  проведення шкільних олімпіад та підготовка учнів до 

районних олімпіад. 

2. Про поновлення  картотеки обдарованих дітей. 

3. Про роботу з невстигаючими учнями  та учнями, які мають високий 

рівень підготовки. 

4. Про роботу методичних об’єднань. 

5. Про результати контролю за веденням учителями поурочних планів. 

6. Про підготовку  до  Новорічних свят. 

7. Про стан виховної  роботи у 3 та 8   класах. 

11 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   

4.9.15. 1. Про підсумки  контролю за станом ведення зошитів учнями 2-4 класів. 

2. Про підсумки проведення тижня правового виховання у школі. 

3. Про хід підготовки до  педагогічної ради. 

4. Про роботу педколективу з профілактики  шкідливих звичок   в учнів та  

запобіганню правопорушенням 

12 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   



4.9.16. 1. Про результати адміністративних контрольних робіт з основ наук у 3-11 

класах. 

2. Про підсумки перевірки навичок читання учнів 2-4 класів. 

3. Про результати планування  навчально-виховної роботи  на ІІ семестр. 

4. Про хід реалізації науково - методичної проблемної теми школи. 

5. Про  хід проведення місячника національного виховання у  школі. 

6. Про стан ведення класних журналів за І семестр. 

1 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   

4.9.17. 1. Про стан виховної роботи у 6, 11 класах. 

2. Про роботу шкільної бібліотеки. 

3. Про роботу вчителів школи із власним «Портфоліо». 

4. Про проведення бесід з безпеки життєдіяльності учнів. 

5. Про роботу  навчальних  кабінетів. 

 

2 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   

4.9.18. 1. Про підсумки участі школи у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

2. Про проведення місячника естетичного виховання у школі. 

3. Про підсумки Тижня педагогічної майстерності 

4. Про участь учнів школи у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах. 

  

3 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   



4.9.19. 1. Про стан ведення класних журналів, щоденників, учнівських зошитів. 

2. Про проведення  місячника охорони життя і здоров’я учнів у школі. 

3. Про підготовку до проведення адміністративних контрольних робіт у 2-11 

класах за навчальний рік. 

4. Про попереднє працевлаштування випускників 9 класу. 

4 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   

4.9.20. 1. Про перевірку навичок  читання у 2-4 класах. 

2. Про підготовку аналітичних матеріалів за навчальний рік. 

3. Про оформлення класних журналів наприкінці навчального року. 

4. Про роботу школи в літній період. 

5 ІІІ Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Протокол   

4.9.21. 1. Про підсумки адміністративних контрольних робіт у 3 – 11 класах з основ 

наук. 

2. Про результати оформлення документації за навчальний рік. 

3. Про виконання навчальних програм і планів. 

4. Про підготовку до серпневих   МО при Миропільській ОТГ. 

 

6 ІІ Яцкова І. В., 
Гуменюк О. Б. 

Протокол   

  Індивідуальна та групова робота із педкадрами 

4.9.22. Провести співбесіди  з учителями для виявлення їхньої обізнаності 

щодо пояснювальних записок та змісту навчальних програм. 

9 ІІ ЗНВР      Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Бесіди   



4.9.23. МЕТОДИЧНО – ОПЕРАТИВНА НАРАДА Вивчення методичних 

рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін в новому 

навчальному році, ознайомлення з новинками методичної літератури, 

що надійшли до школи, із списками статей у фахових  журналах з 

проблеми, над якою працює школа, з методичними листами МОН   

України, наказами і розпорядженнями, які       стосуються викладання 

того чи іншого       предмета. 

9 І ЗНВР      Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Нарада   

4.9.24. Консультації  для вчителів  щодо оформлення та ведення класних 
журналів. 

9 І ЗНВР      Яцкова 
І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Нарада   

4.9.25. Консультації для вчителів по  роботі з індивідуальною методичною 

темою. 

9 ІІ ЗНВР      Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Бесіди   

4.9.26. Організація  роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів 

за досвідченими вчителями й складання плану  їхньої роботи. 

9 ІІ ЗНВР      Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

План   

4.9.27. МЕТОДИЧНО–ОПЕРАТИВНА НАРАДА Основні нормативні 

документи, що регламентують роботу школи. 

10 І ЗНВР      Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Нарада   

4.9.28. Індивідуальна робота з керівниками МО з метою надання допомоги у 

активізації   роботи  МО. 

11 І ЗНВР      Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

    

4.9.29. МЕТОДИЧНО–ОПЕРАТИВНА НАРАДА: Ознайомлення учителів 

школи з новими нормативними документами МОН України. 

4 ІV ЗНВР      Яцкова 

І. В., 

Гуменюк О. Б. 

Нарада   

4.9.30. Нарада  з  класними  керівниками   щодо  планування  роботи  на  

наступний  рік. 

5 ІV ЗВР          

Рожко К. Л. 

 

 

 

Нарада   



Видання організаційних наказів по школі 

  Серпень           
1 Про зарахування учнів до  1-го та 10-го  класів. 8   Власюк С. В. Наказ   

2 Про створення комісії з проведення тарифікації. 8   Власюк С. В. Наказ   

3 Про режим роботи школи у 2020-2021 н. р. 8   Власюк С. В. Наказ   

  Вересень           

4 Про розподіл функціональних обов”язків та посадової 

відповідальності між адміністративними працівниками школи та 

допоміжним персоналом. 

9   Власюк С. В. Наказ   

5 Про організацію навчально-виховного процесу у школі у 2020 – 2021 

н. р. 

9   Власюк С. В. Наказ   

6 Про охорону праці у школі у 2020 – 2021 н. р. 9   Власюк С. В. Наказ   

7 Про призначення відповідальних за дотримання в школі правил 

охорони праці, протипожежної безпеки, збереження життя і здоров’я 

учасників НВП  у  2020 – 2021 н. р. 

9   Власюк С. В. Наказ   

8 Про призначення комісії з розслідування нещасних випадків. 9   Власюк С. В. Наказ   

9 Про розподіл педагогічного навантаження між працівниками школи у 

2020– 2021 н. р. 

9   Власюк С. В. Наказ   

10 Про організацію харчування учнів школи у 2020– 2021н. р. 9   Власюк С. В. Наказ   

11 Про створення комісії з інвентаризації. 9   Власюк С. В. Наказ   

12 Про створення комісії з трудових спорів. 9   Власюк С. В. Наказ   

13 Про проведення підсумків працевлаштування учнів 9 та 11 класів – 

випускників 2020– 2021н.р. 

9   Яцкова І. В. Наказ   

14 Про організацію роботи факультативів, курсів за вибором  у 2020 – 

2021 н. р. 

9   Яцкова І. В. Наказ   

15 Про організацію та проведення курсу «Захист Вітчизни»  у  10-11  

класах  у 2020– 2021 н. р. 

9   Яцкова І. В. Наказ   



16 Про забезпечення виконання Правил безпеки під час проведення 

занять з фізичної культури у школі. 

9   Яцкова І. В. Наказ   

17 Про    затвердження списку дітей, які звільнені  від занять фізичної  

культури  та трудового навчання  

9   Яцкова І. В. Наказ   

18 Про створення комісії з попередження травматизму 9   Рожко К. Л. Наказ   

19 Про невикористання в НВП школи небезпечних речовин та реактивів. 9   Рожко К. Л. Наказ   

20 Про дотримання правил безпеки під час користування 

вибухонебезпечними предметами. 

9   Рожко К. Л. Наказ   

21 Про заходи щодо ведення обліку учнів, що навчаються у школі 9   Гуменюк О. Б. Наказ   

22 Про вимоги щодо ведення шкільної документації. 9   Яцкова І. В. Наказ   

23 Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного 

орфографічного режиму у школі. 

9   Яцкова І. В. Наказ   

24 Про кількісний склад учнів школи на  5 вересня 2020 р. 9   Власюк С. В. Наказ   

25 Про затвердження номенклатури справ школи та призначення 
відповідального за ведення обліку шкільної документації. 

9   Власюк С. В. Наказ   

26 Про затвердження заходів щодо запобігання дитячому дорожньо – 

транспортному травматизму на 2020 – 2021 н. р. 

9   Рожко К. Л. Наказ   

27 Про заходи із профілактики масових отруєнь грибами. 9   Рожко К. Л. Наказ   

28 Про організацію індивідуального навчання учнів у 2020-2021 н. р. 9   Власюк С. В. Наказ   

29 Про заборону тютюнопаління в школі та пропаганду здорового 
способу життя. 

9   Рожко К. Л. Наказ   

30 Про невикористання в НВП школи небезпечних речовин та реактивів. 9   Рожко К. Л. Наказ   

31 Про створення Ради з профілактики правопорушень серед учнів 
школи на 2020– 2021 н. р. 

9   Рожко К. Л. Наказ   

32 Про забезпечення учнів підручниками у 2020 – 2021 н. р. 9   Гуменюк О. Б. Наказ   



33 Про організацію роботи з малодосвідченими учителями школи. 9   Яцкова І. В. Наказ   

34 Про організацію науково – методичної роботи у школі у 2020 – 2021 

н. р. 

9   Гуменюк О. Б. Наказ   

35 Про призначення відповідального за туристсько – краєзнавчу роботу 

в школі у 2020– 2021 н. р. 

9   Власюк С. В. Наказ   

36 Про організацію позакласної роботи з фізичної  культури  у 2020 – 

2021 н. р. 

9   Власюк С. В. Наказ   

37 Про організацію профільного навчання у 10 та 11 класах у 2020 – 

2021 н. р. 

9   Яцкова І. В. Наказ   

38 Про підсумки працевлаштування випускників 9 та 11 класів 9   Яцкова І. В. Наказ   

39 Про створення комісії для проведення атестації педпрацівників у 

2020– 2021 н. р. 

9   Власюк С. В. Наказ   

40 Про проведення Місячника природничих  наук у 2020 – 2021  н. р. 9   Гуменюк О. Б. Наказ   

41 Про підготовку до педагогічної ради : 

 • Педагогічний процес в умовах дистанційного навчання: 

комунікація між учителем та учнями 

9   Гуменюк О. Б. Наказ   

  Жовтень           

42 Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад у школі. 10   Яцкова І. В. Наказ   

43 Про початок опалювального сезону у школі.  10   Власюк С. В. Наказ   

44 Про проведення атестації педпрацівників у 2020 – 2021  н. р. 10   Власюк С. В. Наказ   

45 Про планування  здійснення контролю за станом викладання 

навчальних предметів на 2020-2021 н. р. 

10   Власюк С. В. Наказ   

46 Про організацію роботи класних керівників у 2020 – 2021 н. р. 10   Рожко К. Л. Наказ   

47 Про організацію роботи з «проблемними» сім’ями у 2020– 2021 н. р. 10   Рожко К. Л.. Наказ   



48 Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання 

нещасним випадкам 

10   Власюк С. В. Наказ   

49 Про участь учнів у Всеукраїнському інтерактивному природничому 

конкурсі «Колосок» 

10   Гуменюк О. Б. Наказ   

  Листопад           

50 Про відрядження учнів школи на районні предметні олімпіади. 11   Власюк С. В. Наказ   

51 Про  проведення  у школі  Тижня  знань з безпеки життєдіяльності 

учнів 

11   Власюк С. В. Наказ   

52 Про посилення профілактичних заходів проти COVID-19, грипу та 

гострих респіраторних інфекцій  

11   Рожко К. Л. Наказ   

53 Про проведення інформаційно – просвітницьких заходів до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

11   Рожко К. Л. Наказ   

54 Про затвердження заходів щодо підвищення ефективності боротьби з 

небезпечними інфекційними хворобами на 2019 – 2020 н.р. 

11   Рожко К. Л. Наказ   

55 Про проведення заходів присвячених Міжнародному дню інвалідів. 11   Рожко К. Л. Наказ   

56 Про проведення у школі Місячника історії та права . 11   Яцкова І. В. Наказ   

57 Про заходи щодо попередження нещасних випадків на водних 

об’єктах у зимовий період. 

11   Рожко К. Л. Наказ   

  Грудень           

58 Про підготовку до педагогічної ради:• Формування, становлення та 

реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху 

до самореалізації та успіху. 

12   Гуменюк О. Б. Наказ   

59 Про проведення новорічних свят у школі. 12   Рожко К. Л. Наказ   

60 Про організацію роботи школи на зимові канікули. 12   Рожко К. Л. Наказ   



61 Про участь учнів школи у  Міжнародному  чемпіонаті по 

розв’язуванню логічних математичних  задач. 

12   Яцкова І. В. Наказ   

  Січень           

62 Про початок навчального року у системі цивільного захисту. 1   Власюк С. В. Наказ   

63 Про уточнення списку дітей, які підуть до 1-го класу у 2021 р. 1   Власюк С. В. Наказ   

64 Про  підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи у 2021 
році. 

1   Гуменюк О. Б. Наказ   

65 Про участь учнів школи у Міжнародному математичному конкурсі 
«Кенгуру 2021» 

1   Гуменюк О. Б. Наказ   

66 Про участь учнів школи у Всеукраїнському історичному 
інтерактивному конкурсі «Лелека-2021» 

1   Гуменюк О. Б. Наказ   

67 Про затвердження Плану заходів з пожежної безпеки по школі на 
2021 рік 

1   Власюк С. В. Наказ   

  Лютий           

68 Про підготовку до педагогічної ради :• Діяльність педагогічного 

колективу школи з розвитку громадської активності, самостійності та 

організаторських здібностей учнів. 

2   Гуменюк О. Б. Наказ   

69 Про участь учнів школи у Всеукраїнському фізичному  конкурсі 

«Левеня-2020» 

2   Гуменюк О. Б. Наказ   

  Березень           

70 Про затвердження заходів щодо відзначення дня народження 
Т.Г.Шевченка 

3   Рожко К. Л. Наказ   

71 Про підготовку до проведення „Дня цивільного захисту  у школі”. 3   Яцкова І. В. Наказ   

  Квітень           

72 Про закінчення опалювального сезону у школі 4   Власюк С. В. Наказ   

73 Про підготовку учнів школи для участі у Всеукраїнській військово-

патріотичній Грі «ДЖУРА»  

4   Власюк С. В. Наказ   



74 Про організоване закінчення 2020– 2021 н. р. 4   Власюк С. В. Наказ   

75 Про створення робочої групи по підготовці  проєкту плану роботи 

школи на новий навчальний рік. 

4   Власюк С. В. Наказ   

76 Про склад комісій для проведення ДПА у 2020– 2021 н. р. 4   Яцкова І. В. Наказ   

77 Про проведення ДПА  учнів 4-го класу. 4   Яцкова І. В. Наказ   

  Травень           

78 Про надання профвідпусток співробітникам школи за 2020 – 2021 н. 

р.  

5   Власюк С. В. Наказ   

79 Про попередній розподіл педнавантаження між працівниками школи 

на 2021– 2022  н. р. 

5   Власюк С. В. Наказ   

80 Про оформлення і видачу документів про освіту. 5   Власюк С. В. Наказ   

81 Про переведення учнів 1-4, 5-8,10 класів до наступних класів та 

нагородження  їх  похвальними листами. 

5   Власюк С. В. Наказ   

       

  Червень           

82 Про закінчення учнями  9-х  класів  школи ІІ ступеня. 6   Власюк С. В. Наказ   

83 Про закінчення учнями  11-х  класу  школи ІІІ  ступеня та 

відрахування їх зі школи. 

6   Власюк С. В. Наказ   



РОЗДІЛ V 

Наскрізний процес виховання. Здоров’я та безпека.  
       

№ 

з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальний 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконання Місяць Тиждень 

5.1 Ціннісне  ставлення  особистості до  суспільства  і  держави 

5.1.1.  Громадянське  виховання 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи до Дня Незалежності України та до Дня 

Прапора:  

Години  спілкування:  

 - "Ми - діти твої, Україно!" (1-4 кл);          

 -  «Хай в серці кожної людини живе любов до 

України» (5-11 кл); 

 - Конкурс  малюнка  "Україно, моя калинова!"; 

 -  Виставка фото та малюнків: "Україна! Шлях  до 

незалежності" 

- Книжкова  вистава  "Живи і міцній, Українська 

Державо!" 

вересень  І Заступник з В.Р. 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники  

 

 

 

Години  

спілкування 

Виставка 

малюнків, 

експозиція 

на  

коридорі,  

 

книжкова 

виставка 

  



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити виконання методичних рекомендацій 

щодо використання державної символіки в 

загальноосвітніх навчальних закладах. З цією 

метою:·        

-  проводити бесіди, конкурси, класні години з 

питань вивчення державної і національної 

символіки, прапора; 

- поновити куточки  державної і національної 

символіки у класах. 

протягом року Заступник з В.Р.        

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники  

Вчителі історії 

та права 

 

Наказ 

  

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10 

 

 

 

Свято Першого дзвоника по класах у форматі 

нетрадиційного уроку.  

Заходи до Міжнародного дня миру. 

 

Заходи, присвячені  річниці визволення України 

  Заходи до Дня Гідності та Свободи.  

Проведення уроку   "Ніхто не забутийв – ніщо не 

забуто". 

Проведення уроків мужності та  зустрічей  з воїнами 

АТО. 

Заходи до Дня Захисника України. 

 

Тиждень української мови та літератури (за окремим 

планом) 

вересень      І 

вересень      ІІІ 

листопад     ІІ 

 

вересень-травень 

жовтень     ІІ 

 

листопад    ІV 

 

Заступник з В.Р 

Кл.  керівники 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Вчителі історії 

та права 

 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

Розробки 

уроків 

Години  

спілкування 

 

 

 

 

конкурси 

  



11 

 

 

Робота над  науково – дослідницьким проєктом, що  

приурочений  Голокосту  євреїв  в нашому селищі. 

Вшанування  пам’яті  жертв  Голокосту  євреїв  в  

нашому  селі  в  роки  війни. 

листопад ІІІ Педагог – 

організатор  

Вчитель історії 

проєкт 

  

12 

 

 

Організувати постійно діючу виставку літератури та 

фотоматеріалів у шкільній бібліотеці. 

вересень-

травень 

 
Бібліотекар виставка 

  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень  скорботи  та  пам’яті  (до  Дня пам’яті 

жертв  голодомору  та політичних репресій): 

- Урок -Реквієм  "Голодомор 1932-1933рр. на  

Житомирщині." Акція «Квітка Незабудька! ; 

- Презентація    історико-дослідницьких  проектів: 

«Пам’ятай  про  Голодомор» 

- Проведення тематичних уроків пам’яті, бесід, за 

темами:  

   «Крихта хліба - багато це, чи мало? "» (1-4 класи),  

   «Голодомор – геноцид українського народу» (5 -8 

класи),  «Голодомор 1932 -1933 років. Згадуємо, 

памятаємо, не забуваємо…» (9- 11   класи); 

- Історико – дослідницька експозиція на  коридорі  

школи:  «Чорні  сторінки  історії " присвячена 86 – 

річниці  української  трагедії  Голодомору  1932-33 

років»; 

- Участь у  Всеукраїнській  акції  «Засвіти свічку». 

 

Проведення акцій:  

- «Чиста Україна – чиста Земля»; 

- «Збережемо життя шкільним підручникам»; 

- «Волонтерська акція до дня святого Миколая» 

- «Всеукраїнська акція серце до серця» 

Організація участі учнів у Всеукраїнській акції 

«Серце до серця» 

День Європи тематичні уроки 

 

листопад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

квітень 

 

травень 

15.05 

ІV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

 

ІІ 

Заступник з В.Р 

Педагог – 

організатор  

 Кл. керівники 

Вчитель історії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник з В.Р 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

бібліотекар 

Педагог 

організатор  

волонтери 

Заходи 

 

 

Екскурсії 

до 

шкільного 

музею 

 

 

 

 

 

Виставка 

малюнків  

 

 

 

 

Інформація 

 

Звіт 

 

 

Інформація 

 

звіт 

  

5.1.2. Національне  виховання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальни

й 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконанн

я Місяць 

Тижден

ь 

5.3. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

 

 

 

 Години спілкування «Україна –це ми»  

Виховний захід «Козацькому роду нема переводу» 

Урок «Звичаї та традиції моєї родини» 

Тиждень Української мови ( за окремим планом)  

Виховна година !Андріївські вечорниці» 

Свято «Святий Миколай, до нас завітай!» 

Конкурс колядок та щедрівок: «Передзвони Рідва 

Христового» 

Заходи до Дня Соборності України (22.01) 

Випуск  тематичних стінгазет 

вересень 

жовтень 

 

листопад 

грудень 

грудень 

грудень  

 

січень 

І 

ІІ 

 

ІV 

II 

IV 

 

 

IV 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Вчителі 

української мови 

Заступник з В.Р  

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Вчителі історії 

Заходи 

 

План  

Захід  

Конкурс  

 

 

Інформація  

 



5.3.1. Етичне виховання   

66 

 

 

 

67 

 

68 

 

69 

 

 

70 

 

71 

72 

 

 

 

 

 

 

73 

 

74 

 

75 

 

 

Робота гуртків: 

- Умілі ручки 

- Вокал 

- Трудове навчання 

 Свято квітів і урожаю «Щедрі дари осені» 

Міжнародний день музики  

Екскурсії 

 

Вих. заходи 

-  «Рушники моєї бабусі» 

-  «Пісня - душа нашого народу 

Виставка новорічних екібан та новорічних 

іграшок 

Конкурс новорічних стінгазет 

Конкурс дитячого малюнка  

- Мальовничими куточками мого краю 

- Мир очима дітей 

- Наші пернаті друзі 

- Моя мова солов’їна 

- Планета – наш спільний дім 

- Великодні писанки 

Конкурс колядок та щедрівок Передзвони Різдва 

Христового 

Тиждень мистецтва (за окремим планом) 

Виставка писанок 

Мовознавчий турнір до Дня української 

писемності 

 

протягом  

року 

 

 

 жовтень 

 

жовтень 

 

протягом 

року 

 

грудень 

 

 

 

квітень 

 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

грудень  

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

II 

 

 

 

 

III 

 

 

 

II 

 

IV 

I 

I 

III 

III 

 

 

 

II 

 

 

Керівники 

гуртків 

 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Керівник 

гуртка 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Керівник 

гуртка   

Вчителі 

української 

План  

 

 

 

Заходи  

 

 

 

 

 

 

Виставка 

  

 

 Конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

 

Заходи  

 

   



76 

 

77 

78 

79 

 

 

 

 

 

Фольклорна експедиція     "Іде Святий Миколай". 

Новорічні свята 

Шевченківський тиждень. 

Свято Останнього дзвоника 

 

грудень 

 

 

березень 

травень 

III 

 

 

I 

IV 

 

 

 

мови та 

літератури 

Заступник з 

В.Р        

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

 

 

Заходи 

Інформація 

План  

 

Заходи   

 

№ 

з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальни

й 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконанн

я Місяць 

Тижден

ь 

5.4. Ціннісне ставлення до природи 

5.4.1. Екологічне виховання 

80 

 

 

 

81 

 

82 

 

83 

 

 

Систематично проводити екологічні рейди, та 

моніторинги на  пришкільній території по 

виявленню стихійних сміттєзвалищ.  

Організувати роботу екологічного десанту. 

"Земля потребує нашої турботи". 

Операція   "Увага! Листопад". 

Провести тиждень біології та  екології. (за 

окремим планом) 

протягом 

року 

 

 

вересень 

 

листопад 

вересень –

січень 

листопад  

 

 

 

 

 

 

IV 

 

III 

 

 

 

Заступник з 

В.Р       

Педагог – 

організатор  

  

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Інформація 

 

 

 

План  

 

 

Конкурс  

 

План   

   



84 

 

85 

 

 

86 

87 

 

88 

 

 

 

89 

 

90 

 

 

 

 

Заходи до Дня Землі та Всеукраїнського дня 

благоустрою. 

 Всесвітній День Землі  22 квітня   Конкурс на 

кращу екологічну газету. 

Міжнародний День здоров’я 7 квітня 

Налагодити екологічне інформування в школі. 

Участь в конкурсах екологічного спрямування ( 

за окремим планом) 

 

Екскурсії в природу  

Організувати збір макулатури 

квітень 

 

квітень 

 

 

квітень 

протягом 

року 

протягом 

року 

 

 

жовтень  

 

жовтень 

II 

 

III 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

I 

 

ІІ 

Вчителі 

біології  

Педагог – 

організатор  

 вчителі 

біології 

Заступник з 

В.Р       

Педагог – 

організатор  

Вчителі 

біології          

Кл. керівники 

Заступник з 

В.Р       

Педагог – 

організатор  

Кл. керівники  

 

Заходи  

Інформація 

 

 

 

План   

 

 

 

 

 

Екскурсія  

 

Інформація  

 

 

 

 

 



 

 

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальни

й 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконанн

я Місяць 

Тижден

ь 

5.5. Ціннісне ставлення до праці 

5.5.1 Трудове та економічне виховання 

91 

 

 

92 

 

93 

 

 

94 

 

 

 

95 

 

96 

 

 

97 

 

Закріпити за класами пришкільну територію 

 

 

Організувати чергування учнів по школі. Скласти 

графік чергування. 

Організувати щотижневе прибирання закріплених 

територій в осінньо – весняний період. 

 

Акція !Збережи книгу» 

Систематично проводити рейди – огляди стану 

збереження підручників. 

Проводити рейди – огляди стану збереження 

шкільного майна. 

Підготувати виставку учнівських робіт до Дня 

селища. 

вересень  

 

 

протяго

м року 

вересень 

 

осінньо-

весняни

й період 

 

протяго

м року 

 

 

жовтень  

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

Заступник з 

В.Р  

Заступник з 

В.Р Кл.  

керівники 

Педагог – 

організатор  

 бібліотекар 

Завгосп школи  

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Соціальний 

педагог 

План 

 

 

Графік 

чергування  

 

 

Заходи   

 

 

Інформваці

я  

 

 

 

Інформація  

 

 

   



 

98 

 

 

99 

 

100 

 

 

101 

 

 

102 

 

 

 

Організувати цикл лекцій та бесід для 

старшокласників із питань вибору професій 

Провести анкетування учнів "Все про професії 

Ярмарок професій  "Професія, яку я обираю" 

 

Участь в акції «Допоможемо зимуючим птахам» 

Участь в акції «Парад квітів біля школи» 

 

 

Майстер клас «Майстерня ялинкових прикрас» 

 

 

Конкурс на найкраще озеленення навчального 

кабінету 

 

 

 

протяго

м року 

 

 

 

протяго

м року 

листопа

д 

жовтень 

 

січень  

 

 

квітень 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Заступник з 

В.Р       

Педагог 

організатор 

Вчитель 

біології 

Керівник 

гуртка 

Керівник 

гуртка «Умілі 

ручки» 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

 

 

 

Години 

спілкуванн

я 

  

Заходи  

    

 

Заходи  

 

 

 

Конкурс  

 

 

 

 



 

 

 

 

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальни

й 

Форма  

виконанн

я 

Відмітка 

про 

виконанн

я Місяць 

Тижден

ь 

5.6. Ціннісне ставлення до себе 

5.6.1. Фізичне виховання та формування здорового способу життя 

103 

 

 

 

104 

105 

 

106 

 

 

107 

 

108 

109 

 

 

Місячник спорту та туризму  

Олімпійський тиждень. Спортивні змагання до Дня 

фізичної культури та спорту (12.09) 

 

Заходи, присвячені Дню Захисника України. 

Спортивні змагання на першість селища, району з 

різних  видів спорту. 

Веселі старти  

Заходи  до Дня Українського козацтва. 

Конкурс "Козацькі розваги". 

Тиждень за здоровий спосіб життя «Здоровим бути 

модно» 

Міжнародний день боротьби з наркоманією 

Виховна година "Завтрашній характер – у 

сьогоднішньому вчинку" (1-4 кл.) 

вересень 

 

 

жовтень 

 

протягом 

року 

вересень 

жовтень 

 

квітень 

 

січень 

березень 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

I 

 

II 

 

II 

 

III 

II 

 

 

Заступник з В.Р 

Вчителі 

фізкультури 

 Педагог 

організатор 

Вчителі 

фізкультури 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Соціальний 

педагог           

Кл.  керівники 

Заходи  

План 

Інформаці

я  

 

Заходи  

 

 

Заходи  

 

План 

 

 

Година 

спілкуван

ня     



 

 

110 

 

111 

 

 

 

112 

 

113 

 

114 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

Тренінг  "Найскладніше – не відстоювати свою 

думку, а мати її". 

 

Акція "Милосердя". 

 

Провести спортивні змагання і взяти участь серед 

школярів з легкої атлетики, настільного тенісу, 

футболу, волейболу, шашок та шахів 

 

Підготовка учнів до Всеукраїнської патріотичної 

гри Сокіл Джура  

Взяти участь у Всеукраїнській патріотичній грі 

Сокіл Джура  

Старти надій для учнів 1-4 класів 

 

 

 

 

Робота над проектом: «Здорова родина – здорова 

Україна» 

 

 

протягом 

року 

 

протягом 

року 

 

протягом 

року 

 

травень 

 

квітень 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

II 

 

 

Шкільний 

психолог 

Педагог – 

організатор  

 Волонтери 

Заступник з В.Р 

Вчителі 

фізкультури  

Вчителі 

предмету Захист 

Вітчизни 

Педагог – 

організатор  

 Вчителі 

фізкультури 

Заступник з В.Р 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

 

 

Інформаці

я  

 

Заходи  

 

 

Наказ 

Інформаці

я   

 

 

Заходи  

 

 

 

План  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальни

й 

Форма  

виконанн

я 

Відмітка 

про 

виконанн

я Місяць 

Тижден

ь 

5.7. Робота учнівського самоврядування  

116 

 

117 

 

118 

 

119 

 

120 

 

121 

  122 

  123 

  124 

  125 

Ознайомлення учнів із Положенням «Шкільного 

парламенту», Статутом. 

Вибори Спікера і віце-спікера учнівського 

парламенту, голів учнівських комітетів  

Складання плану роботи «Учнівського  

парламенту» та його комітетів. 

Затвердження плану роботи «Учнівського 

парламенту» 

Опрацювання правил внутрішнього порядку та 

правил для учнів. 

Контроль за станом навчальних кабінетів  

Чергування учнів по школі  

Рейд по стану збереження підручників учнями 

Підготовка і проведення дня самоврядування  

Робота в комітетах 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 

щотижня  

щотижня 

протягом 

року  

жовтень 

протягом 

року 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 Заступник з 

В.Р.       

Педагог – 

організатор  

 Заступник з 

В.Р.        

Заступник з 

В.Р.       

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники  

Бібліотекар 

Заступник з 

В.Р.       

План 

 

 

 

 

 

  

Правила 

 

Журнал 

відвідува

ння 

учнями 

школи 

   



126 

 

 

127 

 

128 

 

Організація благодійних ярмарок, виставок-

продажів   

 

Організація участі учнів школи у Всеукраїнській 

акції «Серце до серця» 

Організація збору макулатури 

жовтень  

 

 

січень 

 

жовтень 

IV 

 

 

I 

II 

 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

Волонтери 

Педагог – 

організатор  

 Кл.  керівники 

 

Виставка 

 

 

 

Інформац

ія 

Звіт  

 

 

 
РОЗДІЛ VІ 

Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ. 
№ з/п Зміст  діяльності Термін виконання Відповідаль

ний 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

Місяць Тиждень 

  6.1.Засідання Ради школи 

6.1.1. 

1. Про затвердження Положення про раду школи, 

розподіл  обов'язків  між  членами Ради  школи  

на   2020 – 2021 н.р.   

8 

  

Директор   

Власюк С. 

В. 

Протокол 

 

2.Про  стан  підготовки  навчально – матеріальної  

бази  школи  до  нового  2020 – 2021 н.р.  

Діяльність школи щодо  здійснення обов’язкової 

загальної середньої освіти.                       

                  

8 Директор   

Власюк С. 

В. 

  



3.Про  затвердження: 

• Плану   роботи  школи на  2020 – 2021 н.р.   ; 

• Режиму  роботи  школи  на 2020 – 2021 н.р.; 

• Тимчасового порядку організації освітнього 

процесу в умовах карантину. 

9 Голова  

Ради 

  

4.Про організацію харчування дітей у школі та  

пошук  шляхів  його  поліпшення. 

9 Директор   

Власюк С. 

В.   

6.1.2. 

  

 1. Про роботу школи з превентивному 

виховання, формуванню здорового способу 

життя. 

11 

  

Голова Ради Протокол 

  
  

  2.Про роботу з важковиховуваними учнями, 

їхніми сім’ями.    

11 Практичний  

психолог   
3.Про організація позакласної та позашкільної 

роботи  з учнями. 

11 Педагог-

організатор   
4.Про  заходи  щодо  попередження  дорожнього 

– транспортного  травматизму 

11 ЗВР Рожко 

К. Л.   
5. Про покращення та зміцнення матеріально-

технічного забезпечення навчально-виховного 

процесу 

11 Голова Ради 

  

6.1.3. 

 1.Про  хід  атестації  педагогічних  працівників  

школи    

2 

  

ЗНВР 

Гуменюк О. 

Б. 

Протокол 

  
2.Про перспективи створення   піклувальної  ради 

закладу                                                                  

2 Голова Ради 
  

3. Про матеріальне та моральне заохочення  

переможців районних та обласних олімпіад, 

конкурсів, турнірів та вчителів , що їх 

підготували.   

2 Директор 

Власюк С. 

В. 
  



4.Про стан роботи з  охорони життя і здоров’я 

учнів під час освітнього процесу. 

2 Голова Ради 
  

5. Про  стан відвідування учнями школи та 

роботу з попередження правопорушень. 

2 ЗВР Рожко 

К. Л. 
  

6.1.4. 

1. Про  погодження претендентів на 

нагородження похвальними листами та 

грамотами. 

5 

  

ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Протокол 

  
2. Про узгодження графіку проведення державної 

підсумкової атестації та навчальної  практики. 

5 ЗНВР  

Яцкова І. В.   
3. Про створення належних умов для 

оздоровлення дітей та  проведення змістовного 

дозвілля під час літніх канікул                                            

5 ЗВР Рожко 

  
4. Про  підготовку  школи  до  нового  

навчального  року  та  організацію  заходів  щодо  

ремонту  приміщень. 

5 Голова Ради 

  
5.Про  затвердження  проєкту робочого  

навчального  плану  на  2020– 2021 н.р. 

5 Голова Ради 
  

  6.2.Засідання батьківського комітету 

6.2.1. 

•  Про  затвердження  плану  роботи  

батьківського комітету  та  розподіл обов’язків 

між його  членами ; 

• Про  затвердження  графіка  проведення  

засідань  батьківського  комітету; 

• Про  сприяння   в організацію харчування  учнів  

у  школі; 

9 

  

Голова БК Протокол 

  



6.2.2. 

•  Про роботу батьківського комітету  з сім’ями, 

важковиховуваних дітей. 

•  Про поведінку та відвідування учнями школи. 

• Про  культуру  спілкування  та  використання  

мобільних  телефонів  на  території  навчального  

закладу; 

• Про участь батьків у організації новорічних та 

різдвяних свят. 

11 

  

Голова БК Протокол 

  

6.2.3. 

•  Про контроль за дотриманням  правил  

поведінки учнями  школи. 

• Про профілактичну роботу з учнями, схильними 

до правопорушень 

• Про  проведення  індивідуальної  роботи  з  

проблемними  сім'ями. 

 

 

 

1 

  

Голова БК Протокол 

  

6.2.4. 

• Про стан здоров'я підлітків та шляхи його 

покращення. Роль батьків у формуванні 

здорового способу життя учнів. 

• Про соціальний захист учнів із сімей соціально-

вразливих категорій. 

• Про  співпрацю  педагогів  та  батьків,  як  

важливу  умову  навчання  та  виховання  

підростаючого  покоління. 

• Допомога класним керівникам в організації 

дозвілля учнів на весняних  канікулах; 

•  Про  організацію  контролю  за  гарячим   

харчуванням  учнів. 

3 

  

Голова БК Протокол 

  



6.2.5. 

•  Про створення сприятливих умов для 

підготовки до ДПА у 4, 9 класах. 

• Про   обговорення  планів  щодо  ремонту  

кабінетів  та  приміщень  школи. 

• Про   налагодження  співпраці батьківського 

комітету  та  педколективу  щодо запобігання 

бездоглядності та правопорушенням школярів під 

час літніх канікул. 

• Про  сприяння  в  організації  відпочинку учнів  

школи  у  пришкільному  таборі. 

• Про  підсумки  роботи  комітету  за  2020-2021 

н.р. 

5 

  

Голова БК Протокол 

  

  6.3.Робота батьківського всеобучу 

6.4.1. 

1кл. –  Створення в родині сприятливих умов для 

навчальних занять, організація режиму дня 

першокласника. 

2кл. –  Традиції  сімейного  виховання. 

3 – 4 кл. – Організація вільного часу дитини. 

5кл. Труднощі адаптації дитини до навчання у 5-

му класі. 

6-7кл. – Культура спілкування в колективі. 

8 – 9 кл. – Шкідливі  звички:  як  розпізнати  їх  і  

запобігти.  

10кл. -  Виховання відповідальності за свої 

вчинки, нетерпимості до жорстокості, до 

аморальних вчинків. 

11кл. – Узгодженість дій сім'ї і школи у 

вихованні високих моральних якостей, 

духовності, гуманності. 

9 

  

Кл. 

керівники 

Доповідь 

  



6.4.2. 

1кл. – Комп'ютер: ЗА і ПРОТИ. 

2кл. – Виховання  працелюбності  та  

відповідальності. 

3 – 4 кл. – Родинне  виховання  в  сучасних  

умовах . 

5  - 6 кл. - Авторитет, особистий приклад і 

педагогічний такт батьків. 

7кл. – Взаємодопомога і взаєморозуміння в сім'ї . 

8–9 кл. – Як досягти того, щоб знання стали 

потребою підлітків. 

10кл. -  Виховання у школярів культури здоров'я, 

мотивації до здорового способу життя. 

11 кл. – Обери свій життєвий шлях. 

11 

  

Кл. 

керівники 

Доповідь 

  

РОЗДІЛ VІІ 
Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

№ з/п 
Компоненти напряму 

оцінювання 

Періодичність 

оцінювання 

Відповідальні за 

оцінювання 

Методи збору 

інформації та 

інструментарій 

Форми 

узагальнення 

інформації 

Управлінсь

ке рішення 

7.1. Освітнє середовище  

7.1.1. 
Облаштування території 

закладу  

щомісяця/дві 

чі на рік  

Палажук Н. 

П., Власюк С. 

В. 

спостереження усний звіт/ акт наказ 

7.1.2 
Стан приміщення 

закладу 

щомісяця/двічі 

на рік 

Палажук Н. 

П., Власюк С. 

В. 

спостереження усний звіт/ акт наказ 

7.1.3 Дотримання повітряно-

теплового, питного 

режиму, стан освітлення 

щотижня/двічі 

на рік 

Янко О. В., 

Палажук Н. П. 
спостереження усний звіт/ акт наказ 



7.1.4 Обізнаність здобувачів 

освіти та працівників 

закладу з вимогами 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

правилами поведінки в 

умовах надзвичайних 

ситуацій і дотримання їх 

Двічі на рік 
Рожко К. Л., 

Янко О. В. 

опитування, вивчення 

документації 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.1.5 Обізнаність працівників 

закладу з правилами 

поведінки в разі 

нещасного випадку зі 

здобувачами освіти та 

працівниками закладу 

освіти чи раптового 

погіршення їх стану 

здоров’я і вживання 

необхідних заходів у 

таких ситуаціях 

Чотири рази 

на рік 

Янко О. В., 

Палажук Н. 

П., Рожко К. 

Л.  

опитування 
аналітична 

довідка 
наказ 

7.1.6 Умови для здорового 

харчування здобувачів 

освіти та працівників 

закладу 

Двічі на рік 

Коваль Ю. О., 

Янко О. В., 

представники 

БК 

вивчення 

документації, 

спостереження, 

опитування 

письмовий 

звіт 
наказ 

7.1.7 Умови для безпечного 

використання мережі 

Інтернет, формування в 

учасників освітнього 

процесу навичок 

Двічі на рік 
Шевчук П. Г., 

Рожко К. Л. 

вивчення 

документації, 

опитування 

письмовий 

звіт 
наказ 



безпечної поведінки в 

Інтернеті 

7.1.8 Застосування підходів 

для адаптації та 

інтеграції здобувачів 

освіти до освітнього 

процесу, професійної 

адаптації працівників 

Двічі на рік 

Левківська    

Ю. С.,  

Коваль Ю. О. 

опитування, вивчення 

документації 

письмовий 

звіт 

рішення 

малої 

педради 

7.1.9 Планування та реалізація 

діяльності щодо 

запобігання будь-яким 

проявам дискримінації, 

булінгу в закладі усіма 

учасниками освітнього 

процесу 

Двічі на рік 

Рожко К. Л., 

Левківська 

Ю.С. 

опитування,  

вивчення документації 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.1.10 Оприлюднення правил 

поведінки учасників 

освітнього процесу в 

закладі освіти, що 

забезпечують 

дотримання етичних 

норм, повагу до гідності, 

прав і свобод людини та 

дотримання цих правил 

учасниками освітнього 

процесу 

Двічі на рік 

Кущ О. М., 

представники 

УС 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.1.11 Облаштування 

приміщень з 

урахуванням принципів 

Двічі на рік Палажук Н. П. спостереження акт наказ 



універсального дизайну 

та/або розумного 

пристосування 

7.1.12 Застосування методики 

та технології роботи з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами 

Двічі на рік 
Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 
спостереження 

аналітична 

довідка 

рішення 

засідання 

КППС 

7.1.13 Реалізація взаємодії з 

батьками дітей з 

особливими освітніми 

потребами, фахівцями 

інклюзивно-ресурсного 

центру, залучення їх до 

необхідної підтримки 

дітей під час здобуття 

освіти 

Двічі на рік 

Левківська   

Ю. С.,  

Коваль Ю. О. 

вивчення 

документації, 

опитування 

аналітична 

довідка 

рішення 

засідання 

КППС 

7.1.14 Мотивація здобувачів 

освіти до оволодіння 

ключовими 

компетентностями та 

наскрізними вміннями, 

ведення здорового 

способу життя 

Двічі на рік 

Коваль Ю. С., 

Левківська  

Ю. С. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.1.15 Функціонування 

простору інформаційної 

взаємодії та соціально-

культурної комунікації 

учасників освітнього 

процесу (бібліотека, 

Двічі на рік 
Патлах А. О., 

Яцкова І. В. 

спостереження, 

вивчення документації 

письмовий 

звіт 
наказ 



молодіжний 

розвивально-дозвільний 

центр) 

7.2. Система оцінювання здобувачів освіти 

7.2.1 Оприлюднення 

критеріїв, правил та 

процедур оцінювання 

навчальних досягнень 

Двічі на рік 
Яцкова І. В., 

Гуменюк О. Б. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.2.2 Здійснення аналізу 

результатів навчання 

здобувачів освіти 

Двічі на рік Яцкова І. В. моніторинг 
аналітична 

довідка 

наказ, 

рішення 

педради 

7.2.3 Упровадження 

формувального 

оцінювання 

Двічі на рік 
Лук’янчук       

Т. Є. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 

наказ, 

рішення 

педради 

7.2.4 Сприяння формуванню у 

здобувачів освіти 

відповідального 

ставлення до результатів 

навчання 

Двічі на рік 

Солоха Л. П., 

Левківська  

Ю. С. 

вивчення 

документації, 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 

рішення 

педради 

7.2.5 Забезпечення 

самооцінювання та 

взаємооцінювання 

здобувачів освіти 

Двічі на рік 

Манжесова  

Т. О.,  

Пресіч А. М. 

спостереження, 

вивчення 

документації, 

опитування 

аналітична 

довідка 

наказ, 

рішення 

педради 

7.3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників ЗО 

7.3.1 Здійснення планування 

своєї діяльність, аналізу 

її результативності 

Двічі на рік Гуменюк О. Б. вивчення документації 
аналітична 

довідка 
наказ 

7.3.2 Застосування  освітніх 

технологій, спрямовані 
Двічі на рік 

Рожко К. Л., 

Лук’янчук  

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
наказ 



на формування 

ключових 

компетентностей і 

наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

В. О. 

7.3.3 Участь у формуванні та 

реалізації 

індивідуальних освітніх 

траєкторій для 

здобувачів освіти (за 

потреби) 

Раз на рік (за 

потреби) 

Пресіч О. В., 

Яцкова І. В. 
моніторинг 

письмовий 

звіт 

рішення 

педради 

7.3.4 Створення та/або 

використання освітніх 

ресурсів (електронних 

презентацій, 

відеоматеріалів, 

методичних розробок, 

веб-сайтів, блогів тощо) 

Двічі на рік 
Гиндич І. Є., 

Шевчук П. Г. 

опитування, 

спостереження 

письмовий 

звіт 

рішення 

педради 

7.3.5 Сприяння формуванню 

суспільних цінностей у 

здобувачів освіти у 

процесі їх навчання, 

виховання та розвитку 

Двічі на рік 

Кущ О. М., 

Яцков В. А., 

Клименко  

Ю. С. 

спостереження, 

вивчення 

документації, 

опитування 

письмовий 

звіт 
наказ 

7.3.6 Використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в освітньому 

процесі 

Двічі на рік 
Пресіч О. В., 

Шевчук П. Г. 
спостереження 

письмовий 

звіт 

рішення 

педради 



7.3.7 Забезпечення власного 

професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації, 

у тому числі щодо 

методик роботи з дітьми  

з особливими освітніми 

потребами 

Двічі на рік 
Гуменеюк  

О. Б. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.3.8 Здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, 

участь в освітніх 

проектах, залучення до 

роботи у якості освітніх 

експертів 

Двічі на рік 

Митнік Л. О., 

Ковальчук  

В. М. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.3.9 

Діяльність на засадах 

педагогіки партнерства 
Двічі на рік 

Прокопов  

П. Д.,  

Васильєва  

Т. В., 

Вербицька  

Т. Р. 

спостереження, 

опитування 

аналітична 

довідка 

рішення 

педради 

7.3.10 Співпраця з батьками 

здобувачів освіти з 

питань організації 

освітнього процесу, 

забезпечення постійного 

зворотнього зв’язку 

Двічі на рік 

Рожко К. Л., 

Коваль Ю. О., 

Талько О. А. 

опитування 
письмовий 

звіт 

рішення 

педради 

7.3.11 Удосконалення 

практики педагогічного 

наставництва, 

взаємонавчання та 

Двічі на рік 

Скурська  

Л. М.,  

Багінська  

вивчення 

документації, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
наказ 



інших форм професійної 

співпраці 

О. А., 

Пустовідко  

Н. В. 

7.3.12 Дотримання академічної 

доброчесності під час 

провадження 

педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності 

Двічі на рік 

Багінська  

О. А.,  

Данилюк О. І. 

Друзь Л. О. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.3.13 Сприяння дотриманню 

академічної 

доброчесності 

здобувачами освіти 

Двічі на рік 

Палажук К. 

А., Терлецька  

К. А.,  

Шевчук П. Г. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.4. Управлінські процеси ЗО 

7.4.1 Затвердження стратегії 

розвитку ЗО, змін до неї 
Раз на рік Власюк С. В. вивчення документації  наказ 

7.4.2 
Здійснення річного 

планування відповідно 

до стратегії 

Двічі на рік 
Власюк С. В., 

Яцкова І. В. 

вивчення 

документації, 

опитування, 

спостереження 

 наказ 

7.4.3 Здійснення періодичного 

(не рідше одного разу на 

рік) самооцінювання 

якості освітньої 

діяльності відповідно до 

розроблених або 

адаптованих у закладі 

процедур 

Двічі на рік Яцкова І. В. 

вивчення 

документації, 

опитування, 

спостереження 

моніторинг наказ 

7.4.4 Планування /здійснення 

заходів щодо утримання 

Раз на 

рік/періодично 

Власюк С. В., 

Палажук Н. П. 

вивчення 

документації, 

письмовий 

звіт 
наказ 



у належному стані 

будівель, приміщень, 

обладнання 

опитування, 

спостереження 

7.4.5 Сприяння створенню 

психологічно 

комфортного 

середовища, яке 

забезпечує 

конструктивну 

взаємодію здобувачів 

освіти, їх батьків, 

педагогічних та інших 

працівників закладу 

освіти та взаємну довіру 

Двічі на рік 
Левківська  

Ю. С. 

опитування, 

спостереження 

аналітична 

довідка 

рішення 

педради 

7.4.6 Оприлюднення 

інформації про 

діяльність закладу на 

відкритих 

загальнодоступних 

ресурсах (сайті закладу, 

сторінках у соціальних 

мережах) 

Періодично 

протягом року 
Яцкова І. В. спостереження 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.4.7 Формування штату 

закладу, залучаючи 

кваліфікованих 

педагогічних та інших 

працівників відповідно 

до штатного розпису та 

освітньої програми 

Двічі на рік Власюк С. В. вивчення документації 
письмовий 

звіт 
наказ 



7.4.8 Мотивування 

педагогічних 

працівників до 

підвищення якості 

освітньої діяльності, 

саморозвитку, 

здійснення інноваційної 

освітньої діяльності та 

сприяння цьому 

Двічі на рік 

Гуменюк О. 

Б., Палажук К. 

А. 

опитування, вивчення 

документації 

аналітична 

довідка 
наказ 

7.4.9 

Умови для реалізації 

прав і обов’язків 

учасників освітнього 

процесу 

Двічі на рік 

Представники 

БК, 

самоврядуван

ня, 

громадськості 

Яцков В. А. 

опитування 
письмовий 

звіт 

рішення 

педради 

7.4.10 Прийняття 

управлінських рішень з 

урахуванням пропозицій 

учасників освітнього 

процесу 

Двічі на рік 

Палажук К. 

А., 

представники 

УС та БК 

опитування, вивчення 

документації 

аналітична 

довідка 

рішення 

педради 

7.4.11 Умови для розвитку 

громадського 

самоврядування та 

громадської активності 

Раз на рік 

Представники 

громадськості, 

Ковальчук  

В. М. 

опитування 
письмовий  

звіт 

рішення 

педради 

7.4.12 Врахування вікових 

особливостей здобувачів 

освіти, відповідність їх 

освітнім потребам при 

визначенні режиму 

Раз на рік Яцкова І. В. опитування 
аналітична 

довідка 
наказ 



роботи закладу та 

складанні розкладу 

уроків 

7.4.13 
Впровадження  політики 

академічної 

доброчесності та 

негативного ставлення 

до корупції 

Двічі на рік 

Представники 

БК, 

самоврядуван

ня, 

громадськості,  

Патлах А. О. 

спостереження, 

опитування, вивчення 

документації 

письмовий  

звіт 

рішення 

педради 

 

 

 
РОЗДІЛ VІІІ 

Внутрішньошкільний контроль та управління 

№ з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальний 

Форма  

виконан

ня 

Відмітка 

про 

виконання Місяць Тиждень 

8.1. Педагогічна та фахова майстерність 

8.1.1. Попереджувальний контроль. Відвідування уроків 

учителів, які потребують методичної допомоги. 

9 ІІІ-ІV Адміністрація Аналіз 

уроків   

8.1.2. Тематичний контроль: Використання методу 

ситуативного навчання на уроках англійської мови у 

школі. 

10   Адміністрація Наказ   
11 

  
8.1.3. Тематичний контроль: Виховання в учнів інтересу до 

занять фізичною культурою. 

9   Адміністрація Наказ 
  

10   



8.1.4. Тематичний контроль: Реалізація STEM-освіти на 

уроках математики. 

3   Адміністрація Наказ 
  

8.1.5. Персональний контроль: «Система роботи учителя, що 

атестується згідно перспективного плану або 

позачергово» 

Жовтень - 

березень 

Адміністрація Накази 

  

8.2. Якість навчально виховного процесу 
8.2.1. Тематичний контроль :“ Адаптація учнів 5 класу  до 

навчання у школі ІІ  ступеня ” 

9 ІІ - ІV Адміністрація, 

психолог 

Протоко

ли малої 

педради   
8.2.2. Фронтальний контроль : «Стан викладання  та рівень 

навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української  

мови та літератури» 

10   Адміністрація, 

члени комісії 

Довідка, 

наказ   
12   

8.2.3. Фронтальний контроль: «Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів 3-11 класів з інформатики» 

1   Адміністрація, 

члени комісії 

Довідка, 

наказ   
2 

  
8.2.4. Фронтальний контроль: «Стан викладання 

математики у 2-4 класах" 

1   Адміністрація, 

члени комісії 

Довідка, 

наказ   
2 

  
8.2.5. Фронтальний контроль : «Стан викладання  

трудового навчання у 3-4 класах" 

3   Адміністрація, 

члени комісії 

Довідка, 

наказ   
4 

  
8.2.6. Фронтально – оглядовий контроль «Робота учнів на 

факультативних заняттях» 

12   Адміністрація Довідка 
  

4 Наказ 
  



8.2.7. Класно – узагальнюючий контроль у 10 класі: 
«Адаптація  учнів у школі  ІІІ ступеня навчання: 

 особливості  соціалізації учнів 10 класу» 

9 ІІ-ІV Адміністрація Наказ 

  
8.2.8. Класно – узагальнюючий контроль у 11 класі: 

«Готовність випускників 11-го класу до державних 

атестацій» 

4 ІІІ-ІV Адміністрація Довідка 

  
8.2.9. Аналіз участі учнів школи у районних олімпіадах. 12 ІV ЗНВР      

Яцкова І. В. 

Наказ 
  

8.2.10 Аналіз участі учнів школи в обласних олімпіадах. 3 І ЗНВР      

Яцкова І. В. 

Наказ 
 

8.2.11. Оперативно – якісний контроль. Виконання 

навчальних програм і планів. 

12 ІV ЗНВР           

Яцкова І. В. 

Наказ 
  

5 IІІ Наказ 
  

8.2.12. Підсумкові контрольні роботи з різних предметів 12 ІV ЗНВР     

Глущенко Т.Г. 

Довідка, 

наказ   
5 ІV Довідка, 

наказ  

8.3. Якість виховної системи 

8.3.1. Оперативно – якісний контроль: Якість планування 

виховної роботи у 1 – 4 класах. 

9   ЗВР            

Рожко К. Л. 

Довідка 
  

1   
8.3.2. Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення 

виховної роботи у 5 – 8  класах. 

9   ЗВР            

Рожко К. Л. 

Довідка 
  

1   
8.3.3. Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення 

класних годин у 9 -11 класах. 

2   ЗВР            

Рожко К. Л. 

Довідка 

  
  



8.3.4. Оперативно – якісний контроль: Аналіз  зайнятості  

учнів  у  позаурочний  час       ( гуртки,  клуби,  секції   

тощо ). 

12   ЗВР            

Рожко К. Л. 

Довідка 
  

4   
8.3.5. Тематичний контроль: Стан здійснення 

громадянського виховання   у школі. 

ІІ сем.   ЗВР            

Баланчук О.А. 

Наказ 

  

8.4. Ведення шкільної документації 

8.4.1. Наявність та відповідність освітньої програми 9 І ЗНВР           

Яцкова І. В. 

Довідка 
  

8.4.2. Календарне планування навчального матеріалу 9 ІІ ЗНВР           

Яцкова І. В. 

Довідка 
  

1 ІІ   
8.4.3. Плани класних керівників з  виховної роботи 9 ІІ ЗВР              

Рожко К. Л. 

Довідка 
  

1 ІІ   
8.4.4. Стан ведення зошитів ( Укр. мова та література) 11   ЗНВР  

Яцкова І. В.  

Наказ   
3   

8.4.5. Стан ведення зошитів (зар.література) 12 ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Наказ   
3   

8.4.6. Стан ведення зошитів ( Математика) 12 ЗНВР  

Гуменюк О. Б.  

Наказ   
2   

8.4.7. Стан ведення зошитів (Англійська мова) 11 ЗНВР  

Яцкова І. В.  

Наказ   
4   

8.4.8. Стан ведення зошитів (Початкові класи) 12 ЗНВР  

Гуменюк О. Б.   

Наказ   
4   

8.4.9. Стан ведення класних журналів 9 ІІІ ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Гуменюк О. Б.  

Довідка   
11 І Довідка   
1 І Наказ   



3 ІV Довідка   
6 ІІ Наказ   

8.4.10. Особові справи учнів 9 ІІІ ЗНВР  

Гуменюк О. Б. 

Довідка   
6 ІІ Наказ   

8.4.11. Стан ведення книг наказів по школі 12 ІV Директор 

Власюк С. В. 

Інформа

ція 
  

6 ІІІ   
8.4.12. Стан дотримання номенклатури справ у школі 9 ІІ Директор  

Власюк С. В. 

Наказ 
  

8.4.15. Ведення протоколів ради школи, піклувальної ради, 

батьківського комітету школи, загально шкільних 

батьківських зборів 

6 ІІІ ЗВР 

Рожко К. Л. 

Інформа

ція 
  

8.4.16. Стант ведення алфавітної книги та книги руху учнів 6 ІІІ Директор  

Власюк С. В. 

Інформа

ція   
8.4.17. Стан ведення особових  справ учителів 9 І ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Інформа

ція   
8.4.18. Стан оформлення атестаційних  матеріалів учителів 3 ІІІ ЗНВР 

Гуменюк О. Б. 

Інформа

ція   
8.4.19. Стан оформлення матеріалів ДПА учнів 4,9 класів 6 ІІІ ЗНВР 

Яцкова І. В. 

Інформа

ція   
8.4.20. Стан ведення документації з ОП і БЖ. 11 І Директор  

Власюк С. В.  

Інформа

ція 
  

5 ІІ   

8.5. Дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів 
8.5.1. Перевірка світлового та повітряного режимів у школі. 9   Палажк Н. П. Інформа

ція 
  

1   
4   

8.5.2. Тематичний контроль «ОП і БЖ на уроках фізики» 11   Адміністрація Довідка   
8.5.3. Тематичний контроль «ОП і БЖ на уроках фізичної 

культури та Захист Вітчизни» 

09, 04   Адміністрація Довідка 
  



8.5.4. Контроль наявності інструкцій з охорони праці в 

навчальних кабінетах, майстерні, де це передбачено 

нормативними документами. 

9 І Адміністрація Довідка 

  
8.5.5. Перевірка стану куточків охорони праці, безпеки 

життєдіяльності учнів, цивільного захисту. 

10   Директор  

Власюк С. В. 

Інформа

ція   
2   

8.5.6. Результати медогляду учнів школи. 9 І Медсестра 

Янко О. В. 

Інформа

ція   
8.5.7. Аналіз проходження медогляду працівниками школи 9 І Медсестра 

Янко О. В. 

Інформа

ція   
8.5.8. Перевірка наявності та змісту інструкцій з охорони 

праці  для працівників кожного підрозділу  школи  щодо 

всіх видів праці та використання обладнання, посадових 

інструкцій.  

9   Адміністрація Перелік 

інструкц

ій 
  

8.5.9. Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції 

електромережі. 

1   Палажук Н. П. Акт 

перевірк

и   
8.5.10. Перевірка  наявності плану евакуації, засобів 

пожежогасіння. 

9   Палажук Н. П. Інформа

ція 
  

1   
8.5.11. Перевірка  дотримання сан.-гіг. вимог під час 

проведення уроків трудового навчання, фізичної 

культури. 

Протягом року Адміністрація Довідка 

  
8.5.12. Контроль ведення  журналів реєстрації інструктажів з 

ОП у кабінетах фізики, біології, майстерні, на уроках 

фізкультури та навчально- дослідних ділянках. 

10 ІІ Директор 

Власюк С. В. 

Інформа

ція 
  

1   
6   



8.5.13. Контроль за веденням у класних журналах обліку 

роботи з учнями з безпеки життєдіяльності  та 

запобігання нещасним випадкам. 

11 І ЗВР  

Рожко К. Л. 

Довідка 

  
1 ІІ   
3 ІV   
6 І   

8.5.14. Перевірка наявності листків здоров’я у класних 

журналах 

9 ІІІ Рожко К. Л. Інформа

ція   
8.5.15. Перевірка стану дотримання  охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в шкільних кабінетах і майстерні. 

10   Адміністрація Інформа

ція   
1 

  
4 

  
8.5.16. Стан температурного режиму школи. 11   Палажук Н. П. Інформа

ція 
  

1   
8.5.17. Контроль стану шкільного двору, усунення зледеніння 

доріжок та сходинок. 

Листопад - 

березень 

Палажук Н. П. Інформа

ція   
8.5.18. Контроль санітарно – гігієнічного режиму в навчальних 

приміщеннях та дотримання протиепідеміологічних 

заходів 

Протягом року Адміністрація Інформа

ція 
  

8.5.19. Огляд виконання правил ОП й санітарного режиму під 

час освітнього процесу  процесу. 

Протягом року Адміністрація Наказ 
  

8.6. Видання наказів за результатами внутрішньошкільного контролю 

1 

Про підсумки класно – узагальнюючого контролю у  10-

му класі. 

9 ІV Яцкова І. В. Наказ 
  

2 

Про результати тематичного контролю «Адаптація 

учнів 5 класу  до навчання у школі ІІ  ступеня» 

9 ІV Яцкова І. В. Наказ 
  



3 Про підсумки проведення  контролю  з  проблем 

адаптації учнів 1-го класу до навчання у школі 

11 ІІ Яцкова І. В. Наказ 

  
4 Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2019 – 2020 н.р. 

10 ІV Яцкова І. В. Наказ 
  

5 

Про стан ведення  зошитів з української мови та 

математики учнів  2-4 класах. 

12 ІІІ Гуменюк О. Б. Наказ 
  

6 

Про стан ведення  зошитів з математики учнями5-11 

класів. 

12 ІІІ Гуменюк О. Б. Наказ 
  

7 

Про стан ведення  зошитів з української мови та 

літератури, зарубіжної літератури  учнів  5-11 класів. 

12 ІІІ Яцкова І. В. Наказ 
  

10 

Про стан ведення  зошитів з англійської  мови у  2-11 

класах. 

12 ІІІ Яцкова І. В. Наказ 
  

11 

Про результати моніторингу навичок  читання учнів 2-4 

– х класів на кінець І семестру. 

12 ІV Гуменюк О. Б. Наказ 
  

12 

Про результати моніторингу результатів діагностичних 

робіт з української мови та математики у 2-4 класах за І 

семестр  

12 ІV Гуменюк О. Б. Наказ 

  

13 

Про результати підсумкових контрольних робіт з основ 

наук у 5 – 11 класах за І семестр. 

12 IV Яцкова І. В. Наказ 
  

14 Про  відвідування учнями  школи  у І семестрі  12 IV Рожко К. Л. Наказ   
15 Про підсумки вивчення стану викладання української 

мови та літератури  у 5-11 класах. 

12 І Яцкова І. В. Наказ 
  

16 Про результати перевірки класних журналів за І семестр. 1 І Яцкова І. В. Наказ   

17 

Про підсумки  підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників школи у 2020 році. 

1 І Гуменюк О. Б. Наказ 
  

18 

Про підсумки участі  учнів школи у ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад школярів у 2019– 

2020 н.р. 

1 ІІ Яцкова І. В. Наказ 

  



19 

Про підсумки фронтального контролю за станом 

викладання інформатики у 3-11 класах 

2 ІІІ Гуменюк О. Б. Наказ 
  

20 

Про виконання навчальних програм і планів за І семестр 

2020 – 2021 н.р. 

1 ІІ Яцкова І. В. Наказ 
  

21 

Про систему  роботи  учителів, що атестуються згідно 

 перспективного плану або позачергово 

2 
 

Адміністрація Наказ 
  

22 

Про наслідки тематичного контролю "Реалізація STEM-

освіти на уроках математики". 

3 ІІІ Гуменюк О. Б. Наказ 
  

24 

Про результати атестації  педагогічних працівників у 

2020– 2021 н.р.  

3 ІV Гуменюк О. Б. Наказ 
  

27 

Про роботу   факультативів та курсів за вибором у школі 

у 2019 – 2020 н.р. 

5 ІV Яцкова І. В. Наказ 

  

28 Про підсумки   проведення ДПА учнів 4-го класу. 5 ІV Яцкова І. В. Наказ   
30 Про наслідки проведення моніторингу результатів 

діагностичних робіт з української мови та математики у 

2 – 4-х  класах за 2020 – 2021 н.р. 

5 ІV Гуменюк О. Б. Наказ 

  
31 Про результати моніторингу навичок читання учнів 2-4 

класів наприкінці 2019– 2020н.р. 

5 IV Гуменюк О. Б. Наказ 
  

32 Про підсумки роботи бібліотеки школи у 2019– 2020н.р. 5 III Яцкова І. В. Наказ   

33 

Про підсумки підсумкових контрольних робіт з 

основних предметів у 5 – 11 класах за  2020– 2021 н.р. 

5 IV Яцкова І. В. Наказ 
  

35 

Про виконання навчальних програм за ІІ семестр 2020 – 

2021 н.р. 

6 I Яцкова І. В. Наказ 
  

36 Про ведення класних журналів, особових справ учнів. 6 II Яцкова І. В. Наказ   

37 

Про підсумки методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2020 – 2021 н.р. 

6 II Гуменюк О. Б. Наказ 
  



РОЗДІЛ ІХ 
Економічна та  фінансово-господарська діяльність  з  розвитку навчально-матеріальної бази  школи 

№ 

з/п Зміст  діяльності 

Термін виконання 

Відповідальний 

Форма  

виконання 

Відмітка 

про 

виконання Місяць Тиждень 

9.1. Завершення ремонтів коридорів, вестибюлів закладу 
8    

 

9.2. 

Оформлення  акту підготовки  школи до нового навчального року. 
8 ІІІ 

Директор  

Власюк С. В. 
Акт перев. 

  

9.3. 
Забезпечити школу засобами прибирання та мийними, 

дезінфекційними засобами, з метою забезпечення належного сан.-

гіг. та протиепідеміологічного режиму школи. 

8 IV 
Завгосп 

 Палажук Н. П.  
Інформ  

  

9.4. Придбати спецодяг. 8 IV Завгосп 

 Палажук Н. П.  Інформ. 
  

9.5. Зняти показники електролічильників. 8 IV Завгосп 

 Палажук Н. П. Інформ. 
  

9.6. Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року. 8 IV Зав.кабінетами Акти 

готовності   

9.7. У навчальних кабінетах, майстерні обладнати куточки для 

дезінфікуючих засобів, аптечки з необхідними медикаментами. 
8 IV Зав.кабінетами Інформація 

  

9.8. 

 

Оновлення інформаційних стендів у коридорах школи, у 

навчальних кабінетах, у методкабінеті. 8 IV 

ЗВР Рожко К. Л., 

ПО Кущ О. М., 

завкабінетами 

Стенди 

  

9.9. Сприяння в придбанні обладнання для кабінетів математики, 

фізики, біології, географії 8-10  Адміністрація  
 

9.10 Сприяти капітальному ремонту та закупівлі й встановленню 

обладнання до харчоблоку гімназії 8 - 12  Адміністрація  
 

9.11. Сприяння реалізації проєкту капітального ремонту спортивної зали протягом 

року 
 Адміністрація  

 



9.12 Сприяння у встановленні аврійної протипожежної сигналізації протягом 

року 
 Адміністрації  

 

9.13  Сприяння у проведенні капітального ремонту огорожі навколо 

території заклоаду.     
 

9.14 Пдняти клопотання про виділення коштів для обробки дерев’яних 

конструкцій горища вогнетривкими розчинами     
 

9.15. Організація інвентаризації матеріальних цінностей школи. 9 ІІІ Завгосп 

 Палажук Н. П. Наказ 
  

9.16. Перевірка світлового та повітряного режимів у школі.  9 ІІІ Завгосп 

 Палажук Н. П. Інформ. 
  

9.17. Підготовка школи до роботи в зимових умовах. 9 IV Завгосп 

 Палажук Н. П. Інформ. 
  

9.18. Проведення інвентаризації. 10 ІІ Комісія Док-ти   

9.19. Рейд – огляд шкільних підручників 10 ІІІ Бібліотекар  

Патлах А. О. Інформ. 
  

9.20. Аналіз використання енергоносіїв. 11 І Завгосп 

 Палажук Н. П. 
Інформ. 

  

9.21. Стан температурного режиму школи. 12 

1 

І 

ІІ 

Завгосп 

 Палажук Н. П. Інформ. 
  

9.22. Контроль стану шкільного двору, усунення зледеніння 

 доріжок та сходинок. 

1 ІІ Завгосп 

 Палажук Н. П. Інформ. 
  

9.23. Огляд навчальних кабінетів. Стан меблів та обладнання. 1 ІІІ Адміністрація Інформ.   

9.24. Участь у складанні кошторису на 2021 рік. 1 ІІ Директор  

Власюк С. В. Кошторис  
  

9.25. Підготовка наказу “Про початок  навчального  року  в системі 

 цивільної оборони”. 1 І 
ЗНВР 

 Яцкова І. В. 
Наказ 

  

9.26. Підготовка до ремонту школи. 2 І Директор 

 Власюк С. В. Інформ. 
  



9.27. Аналіз надходження і використання позабюджетних коштів. 
2 ІІ 

Директор 

 Власюк С. В. Інформ. 
  

9.28. Рейд – огляд шкільних підручників 
2 

ІІІ Бібліотекар  

Патлах А. О. Інформ. 
  

9.29. Аналіз використання бюджетних коштів та енергоносіїв. 
3 ІІ 

Директор 

 Власюк С. В. Інформ. 
  

9.30. Підготовка до ремонту школи. 
4 

І Директор 

 Власюк С. В. Інформ. 
  

9.31. Організація робіт із прибирання шкільного двору. 4 ІІ Завгосп 

 Палажук Н. П.  Інформація 
  

9.32. Інструктаж з працівниками школи про безпеку праці під час  

проведення ремонтних  робіт. 
5 ІІІ 

Директор 
 Власюк С. В. Інструкт. 

  

9.33. Прибирання шкільного двору і клумб. 5 ІІІ Завгосп 

 Палажук Н. П. 
Інформація 

  

9.34. Поточний ремонт навчальних кабінетів 6 ІІ Завгосп 

 Палажук Н. П. Інформація 
  

9.35 Капітальний ремонт приміщень навчальних кабінетів для 1-х 
класів, методичного кабінету 

6-8  Завгосп  
Палажук Н. П. Інформація 

 

9.36. Обладнання приміщення для ще одного навчального кабінету 6-8  Завгосп  

Палажук Н. П. Інформація 
 

9.37. Замовлення обладнання для кабінетів 1-х класів,  6-8  Адміністрація 
Інформація 

 

9.38. Робота на шкільних клумбах та пришкільній території 

6-8  
ЗНВР  

Яцкова І. В. 

Кл.кер. 

Графік 

навчальної 

практики    

9.39 Аналіз  витрат коштів та енергоносіїв. 6 ІІІ Директор 

 Власюк С. В. Інформ. 
  

 

 


