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СЕРПЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

“Про мови”“Про 

освіту”“Про повну 

загальну середню 

освіту” 

1.  Облік  дітей  5-18  років  у  населеному  пункті ІІІтиждень перепис списки Василик А.І.  

2.  Облік  працевлаштування  випускників 9  та 11 класів ІІІ тиждень збір списки Адміністрація  

3.  Зарахування  учнів  до  1  класу. IV тиждень підтвердження наказ БіліченкоВ.В.  

4. Збір матеріалів щодо дітей які входять до СЖО та 

малозабезпечених 

ІV тиждень     

5.  Планування роботи школи 

Навчальні плани, плани МО , план роботи на рік, 

III тиждень планування План, педрада, 

рада школи 

дміністрація  

2. Охорона 

життя та 

здоров’я дітей 

Охорона праці  

1.Підготовка навчальних приміщень до навчального року. 

Вивчення стану ОП, БЖД у школі. 

III тиждень огляд Довідка БіліченкоВ.В.  

2. Складання акту дозволу на початок роботи. III тиждень огляд акт БіліченкоВ.В..  

3.Складання актів –дозволів на  їдальню , майстерню, 

спортивну площадку, кабінет фізики, хімії . 

III тиждень огляд акт БіліченкоВ.В.  

4.Проведення інструктажу з ОП з працівниками школи ІII тиждень  аналіз Василик А.І..  

5.Складання комплексу заходів щодо попередження 

дитячого травматизму 

IV тиждень планування Бесіди, 

інструктажі 

БіліченкоВ.В.  

6. Аналіз санітарних книжок IV тиждень аналіз іеформація Мед.сестра  

7.Складання графіка роботи спортивних гуртків. IV тиждень планування графік Директор  

3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

1.Розподіл обов’язків між керівниками школи IV тиждень планування наказ БіліченкоВ.В..  

2.Готовність розкладу, графіків IV тиждень планування графіки БіліченкоВ.В..  

3.Підготовка до Дня знань IV тиждень репетиції аналіз Лановенко О.В.  
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адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

4. Нарада при директорі: 

• Забезпечення організованого початку н.р. 

• Про планування навчальних дисциплін 

• Особливості організації  навчального дня 

молодших школярів 

• Про готовність педколективу до реалізації завдань 

з виховання школярів. 

•  Готовність школи та приміщень до роботи в  

новому н.р.  

IV тиждень 

 

 

 

  

обговорення довідка БіліченкоВ.В..  

 
 5. Забезпечення підручниками, збереження бібліотечного 

фонду, стан роботи бібліотеки (план) 

IV тиждень  План план Біліченко В.В.  

3.1 Робота із 

педагогічними 

кадрами 

1.Ознайомлення працівників школи із правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, регламентом роботи 

школи. 

IV тиждень інструктування Інформування,  БіліченкоВ.В..  

2.Участь у семінарах IV тиждень інструктування аналіз Василик А.І.  

3.Корегування педагогічного навантаження IV тиждень співбесіда наказ БіліченкоВ.В..  

4.Складання графіка курсової перепідготовки IV тиждень консультації план Василик А.І.   
5. Про дотримання вимог щодо ведення класних журналів IV тиждень Нарада 

 
Всилик А.І.  

3.2 Робота з учнями 1.День Державного прапора України 23 серпня 
 

заходи Вси лик М.Я.  

2. Участь в заходах по відзначенню 30-річчяДня 

відновлення незалежності України 

IV тиждень планування Участь в 

заходах 

Василик М.Я..  

3.3. Робота з 

батьками 

1.Проведення консультацій для батьків майбутніх 

першокласників та учнів індивідуальної форми навчання. 

постійно консультації аналіз БіліченкоВ.В..  

4.  Методична 

робота 

1.Педрада:1. Про підсумки роботи школи за 2020 – 2021 

н.р. та завдання на 2021 – 2022 н.р 

2. Про затвердження плану роботи школи на 2021 – 2022 

н.р. 

     

IV тиждень обговорення протокол БіліченкоВ.В..  

5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність  

з розвитку 

матеріально-

1.Корегування кошторису позабюджетних коштів IV тиждень вивчення звіт БіліченкоВ.В..  

3.Призначення відповідальних за майно IV тиждень співбесіда наказ БіліченкоВ.В..  

4. Реалізація заходів з проведення ремонтних робіт І Тиждень Нарада при 

директорові 

Аналіз 

Біліченко В.В, 
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технічної бази. 

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1.Узгодження календарних планів, планів виховної роботи IV тиждень співбесіди плани Адміністрація       
 

2. Аналіз навчальних планів, режиму роботи закладу, 

адміністрації й педагогічного колективу. 

IV тиждень вивчення інформація БіліченкоВ.В..  

6.1Накази 1. Про розподіл обов’язків між адміністрацією ЗОШ БіліченкоВ.В..  

2. Про режим роботи школи на 2021-2022 н.р. БіліченкоВ.В..  

3. Про організацію харчування учнів БіліченкоВ.В..  

4. Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників БіліченкоВ.В..  

5. Про розподіл педагогічного  навантаження на 2021-202 н.р. БіліченкоВ.В..  

6. Про призначення класних керівників БіліченкоВ.В..  

7. Про зарахування учнів до 1 класу, ГПД, 10 класу БіліченкоВ.В..  

9. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів БіліченкоВ.В..  

10. Про заборону тютюнокуріння та пропаганду здорового способу життя БіліченкоВ.В..  

11. Про призначення відповідальних за ведення ділової документації в школі БіліченкоВ.В..  

12 . Про організацію роботи з охорони праці БіліченкоВ.В..  

13. Про організацію роботи з протипожежної безпеки БіліченкоВ.В..  

14. Про  організацію роботи з безпеки дорожнього руху БіліченкоВ.В..  

15. Про попередження дитячого травматизму БіліченкоВ.В..  

16. Про вибір навчальних предметів варіативної частини та гуртків БіліченкоВ.В..  

17. Про режим роботи школи БіліченкоВ.В..  

18. Про створення комісії з розслідування нещасних випадків БіліченкоВ.В..  

19. Про затвердження  номенклатури справ у школі БіліченкоВ.В..  

20. Про підготовку і проведення свята Першого дзвінка БіліченкоВ.В..   
 21.    Про призначення відповідальних за використання та збереження майна Біліченко В.В.  
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ВЕРЕСЕНЬ 

 

Розділ Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

України “Про 

мови” “Про освіту” 

“Про повну агальну 

середню освіту”  

1Вивчення нормативно-правових,методичних матеріалів 

щодо організації НВП 
I тиждень вивчення заходи БіліченкоВ.В.  

2.Аналіз охоплення дітей села навчанням. Рейд «Урок». I тиждень уточ. списків списки Василик А.І.  

3.Аналіз трудовлаштування випускників 9 класу II тиждень збір інформ. звіт  РМК БіліченкоВ.В  

4.  Організація роботи предметних 

факультативів,гуртків,спортивних секцій 
I тиждень планування довідка Василик А.І.  

5.Розробка механізму дій щодо обліку відвідування учнями 

школи 
I тиждень планування 

Журнал 

відвідування  

учнями 

школи 

Адміністрація  

6. Організація індивідуальної форми навчання. 
І тиждень 

Наказ, 

документація 
Наказ  Василик А.І.  

2. Охорона 

життя та 

здоров’я дітей 

1.Проведення вступного інструктажу з БЖД, ведення 

журналів з інструктажів БЖД 
I тиждень інструктаж 

запис у 

журналах 

Учителі 

предметними, кл. 

керівники 

Василик А.І.. 
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Охорона праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Робота з профілактики інфекційних захворювань IУ тиждень бесіди інформація Медсестра  

4.Аналіз показників фізичного розвитку I тиждень комплектування наказ Василик А.І.  

5.Складання соціологічних карт класів, списків учнів за 

категоріями ( соціальний паспорт) 
I тиждень координація звіт Василик А.І.  

6.Організація харчування дітей. Робота з профілактики  

харчових отруєнь 

I тиждень співбесіди інформація  

Директор ліцею 

Медсестра. 

 

 

7. Місячник дорожнього руху I тиждень планування план Заступник з ВР  

8. Місячник ЦЗ в школі ІІІ-ІУ 

тиждень 
заходи план Василик А.І.  

3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

1. Засідання батьківського комітету. I тиждень обговорення протокол БіліченкоВ.В.  

2. Засідання піклувальної ради. I тиждень обговорення протокол БіліченкоВ.В.  

3. Засідання ради школи. I тиждень обговорення протокол БіліченкоВ.В.  

4.Наради при директорі 

-  Про організацію роботи щодо реалізації плану роботи з 

методичної теми закладу  

-.ознайомлення вчителів із змістом нормативних документів 

,що надійшли за літо( Заст. З НВР) 

 

вересень обговорення Заходи Адміністрація  

1.Організація роботи атестаційної комісії III тиждень планування план БіліченкоВ.В..  

2. Звіт за формою 83 РВК I тиждень заповнення звіт  РМК Всилик А.І.  
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3.Корегування плану курсової перепідготовки педагогічних 

кадрів на 2021 рік 
II тиждень співбесіди план Адміністрація  

4.Оформлення списків вчителів  I тиждень заповнення звіт   

5 I тиждень ознайомлення аналіз Козак Л.О.  

3.2 Робота з учнями 1.Ознайомлення учнів та учителів із Статутом школи, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку розпорядку 
I тиждень бесіди аналіз БіліченкоВ.В..  

2. Свято Дня Знань 1 вересня свято наказ Ларновенко О.В.  

3. Олімпійський тиждень II тиждень свято наказ Лановенко О.А.  

4.Психологічний супровід учнів 1-го класу  у період 

первинної адаптації до школи 

Протягом 

місяця 
спостереження аналіз 

Шкільний 

психолог 
 

5. Перший урок. Єдиний урок з безпеки життєдіяльності 1 вересня  довідка Кл.керівники  

3.3. Робота з 

батьками 

1.Анкетування батьків першокласників з метою виявлення 

особливостей та характеру протікання процесу первинної 

адаптації дітей у школі 

II тиждень анкетування аналіз анкет Психолог  

2.Класні батьківські збори.  Вибори батьківського комітету II тиждень збори аналіз Кл. керівники  

3. Загальношкільні батьківські збори. Підсумки роботи за 

2020-2021 н.р. та завдання на 2021-2022 н. р. 

І тиждень збори аналіз Біліченко В.В.  

4.Перевірка умов проживання дітей під опікою. ІІ тиждень Огляд (за 

потребою) 

аналіз Кл.керівники  

4.  Методична 

робота 

1.Організація методичної роботи з педагогічними кадрами. II тиждень планування наказ Василик А.І.  

2.Складання графіка проведення відкритих уроків II тиждень планування графік Василик А.І.  
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3. Консультації вчителів у роботі з індивідуальної 

методичної тематики 

III тиждень співбесіди плани 

самоосвіти 

Василик А.І.  

 4. Засідання шкільних МО І тиждень засідання протоктли Керівники МО  

5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність  

з розвитку 

матеріально-

технічної бази. 

1.Тарифікація вчителів I тиждень розрахунок наказ Василик А.І.  

2.Організація інвентаризації матеріальних цінностей II тиждень вивчення наказ Біліченко В.В.  

3.Підготовка комплексу заходів з підготовки школи до 

роботи в зимовиий період 

IV тиждень планування аналіз Мисів В.М.  

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1.Перевірка класних журналів II тиждень огляд наказ Василик А.І.  

2.Перевірка календарно-тематичного планування на І 

семестр 

ІІ тиждень огляд аналіз Адміністрація  

3.Перевірка особових справ учнів II тиждень огляд аналіз Василик А.І. 

4.Тематичний контроль “ Робота шкільного самоврядування 

” 

III тиждень вивчення довідка Васитлиик М.Я. 

5.Тематичний контроль “ Шкільна адаптація 

першокласників “ 

вересень відвід. уроків аналіз Адміністрація  

6.Особистий контроль. Відвідування уроків  учителів . III тиждень відвід. уроків аналіз Адміністрація  

7. Проведення і аналіз результатів діагностичних 

контрольних робіт у 5 класі. 

вересень аналіз наказ 
Василик А.І. 
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6.1 Накази 1.Про організацію методичної роботи в 2021-2022 н.р. КозакЛ.О.  

2.Про ведення класних журналів, журналів ІФН, ГПД і гурткової роботи. Василик А.І.  

3.Про вивчення стану адаптації учнів 1 класу Біліченко В.В.  

4.Про створення атестаційної комісії на 2021-2022 н.р. Біліченко В.В.  

6.Про проведення шкільних предметних олімпіад Василик А.І.  

7.Про організаційні питання щодо проведення місячника  цивільного захисту Біліченко В.В.  

9.Про підсумки спортивних ігор школярів Біліченко В.В.  

10.Про відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана Василик М.Я.  

11.Про проведення тижня фізичної культури і спорту Біліченко В.В.  

12.Про оформлення особових справ учнів 1 кл.  та новоприбулих. Василик А.І.  

13Про організацію вивчення стану викладання навчальних предметів у 2021-2022 н.р. Василик А.І.  

14.Про проведення предметних тижнів протягом навчального року Василик А.І.  

15.Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у 2021-2022 н.р. Біліченко В.В.  

17.Про організацію педагогічного всеобучу батьків у 2021-20122н.р. Василик М.Я.  

18.Про заходи щодо виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку Василик А.І.  

19.Про призначення матеріально відповідальних осіб Біліченко В.В.  

20 Про організацію харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій Біліченко В.В.  

21.Про створення спецгрупи з фізичної культури Біліченко В.В.  



9 

 

22.Про створення тарифікаційної комісії Біліченко В.В.  

23.Про затвердження керівників методичних об’єднань,творчих груп Василик А.І.  

24.Про підсумки місячника   «Увага ! Діти на дорозі» Василик М.Я.  

26. Про забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників НВП Біліченко В.В.  

27. Про організацію чергування у ЗНЗ Біліченко В.В  

28. Про техніку безпеки на уроках фізкультури Біліченко В.В  

 29. Про організацію індивідуальної форми навчання  Василик А.І.  

30. Про відвідування учнями навчальних занять Василик М.Я.  
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ЖОВТЕНЬ 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

України “Про 

мови” “Про освіту” 

“Про повну 

загальну 

середню освіту” 

 

1.Вивчення  відвідування  школи  «проблемними  учнями» 

ІУ тиждень вивчення наказ 

Директор школи 

Соціальний 

педагог 

 

2..Координація роботи вчителів та класних керівників з 

обдарованими дітьми, підготовку учнів до предматнх 

олімпіад 

II тиждень планування аналіз Адміністрація 

 

3.Вивчення  стану відвідування учнями 

гуртків,індивідуальних занять 
ІІІ тиждень вивчення наказ Адміністрація 

 

4. Визначення претендентів на свідоцтво з відзнакою та 

нагородження медалями ІУ тиждень вивчення 

Аналіз, 

рішення 

педради 

Василик А.І. 

 

 

5. Збір даних  про випускників для заповнення документів 

про освіту учнів 9 та 11 класів 
ІІ тиждень Збір даних наказ 

Кл. керівник 

Відповідальна 

особа 

 

2. Охорона 

життя та 

1.Вивчення якості харчування учнів 
II тиждень обстеження аналіз 

Адміністрація 

Комісія НАССП 
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здоров’я дітей 

Охорона праці 

 

 

2.Корегування системи заходів школи з профілактики  

наркоманії, СНІДу серед учнів 
I тиждень уточнення заходи Соц. Педагог 

 

3.Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт,  дітей 

інвалідів 
III тиждень планування заходи Троян Л.В. 

 

4.Інструктаж учнів про безпеку під час осінніх канікул ІУ тиждень інструктаж запис в жур Кд.керівники  

5. Місячник ЦЗ в школі І-ІІ тиджень заходи наказ Заступник з НВР  

 

3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

1.Нарада при директорі: 

• Виконання плану за минулий місяць 

• Про удосконалення та забезпечення постійного 

контролю роботи щодо попередження дитячої 

бездоглядності,правопорушень,негативних проявів 

у молодіжному середовищі. 

• Підготовка учнів до районних предметних олімпіад 

• Шкільна адаптація першокласників  

I тиждень обговорення довідка Біліченко В.В. 

 

2. Нарада при директорі: 

• Про роботу педколективу по дотриманню єдиних 

вимог до учнів ( дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог,правил для учнів,зовнішнього вигляду 

школярів 

• Про дотримання вчителями Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

• Атестація педагогічних кадрів 

• Підготовка до роботи в осінньо-зимових умовах 

III тиждень обговорення довідка Біліченко В.В. 

 

3.1 Робота із 

педагогічними 

1. Святкування Дня Вчителя 
I тиждень свято план 

Педагог 

організатор 

 



12 

 

кадрами 2.Засідання атестаційної комісії ІІ тиждень засідання планування Біліченко В.В.  

3.2 Робота з учнями 1. Підготовка привітання учителям 
I тиждень з/ш лінійка аналіз 

Кл.керівник 11 

класу 

 

2.Проведення осінніх канікул ІУ тиждень планування наказ Заст. З ВР  

3.Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня жовтень анкетування аналіз Біліченко В.В.  

 
4. Проведення І-го етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад 
ІУ тиждень планування 

Протоколи, 

наказ 
Василик А.І. 

 

3.3. Робота з 

батьками 

1.Проведення індивідуальних консультацій для батьків з 

питань адаптації учнів 1 класу 
постійно співбесіди аналіз Класні керівники 

 

2.Педагогічне консультування батьків. III тиждень співбесіди  Кл. керівники  

4. Методична 

робота 

1.Коректування і виконання графіка відкритих уроків, 

предметних тижнів  
Ііі тиждень   Заст. З НВР. 

2.Проведення заходів по реалізації  національно-

патріотичного  виховання в школі, святкування Дня 

захисника Вітчизни 

жовтень вивчення накази Адміністрація 

 

 

3. Проведення предметних тижнів: 

 

Біології 

Математики 

 

 

 

ІІІ тиждень 

І тиждень  

 

заходи накази Адміністрація 

 

5.   Економічна 

та фінансово- 

1.Підготовка системи опалення II тиждень вивчення акт Мисів В.М.  

2.Підготовка до  проведення інвентаризації IV тиждень планування інформація Біліченко В.В.  
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господарська  

діяльність  

з розвитку 

матеріально-

технічної бази. 

3.Затвердження перспективних планів розвитку кабінетів II тиждень бесіди плани Біліченко В.В.  

4.Підготовка до роботи в зимовий період II тиждень огляд аналіз Мисів В.М.  

5.Рейд “Живи, книго” 

III тиждень огляд довідка Біліченко О.Г. 

 

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1.Контроль роботи гуртків жовтень відвідування аналіз Василик А.І.  

2.Перевірка журналу ГПД та виконання плану роботи ГПД IV тиждень огляд аналіз Василик А.І.  

3. Дотримання вимог до ведення класних журналів IV тиждень  аналіз Василик А.І.  

4. Контроль з організації навчання в 1 класі. IV тиждень аналіз нарада Адміністрація   

6.1 Накази 

Накази 

1.Про атестацію педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. Біліченко В.В  

2.Про попередження дитячого травматизму під час осінніх канікул Біліченко В.В  

3.Про підготовку до педради Біліченко В.В  

4.Про створення інвентаризаційної комісії Біліченко В.В  

5.Про попередження  інфекційних захворювань Біліченко В.В  

6.Про призначення відповідальних за облік газу. Біліченко В.В  

7.Про  відповідальних за безпеку експлуатації газових приладів Біліченко В.В  

8.Про проведення шкільного конкурсу «Живи,книго!» Біліченко В.В  

9.Про підготовку та проведення осінніх канікул Біліченко В.В  
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10.Про підготовку школи до роботи в зимовий період Біліченко В.В  

 11. Про організацію роботи щод підготовки замовлень на виготовлення та оформлення документв про 

освіту 

Василик А.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

листопад 
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Розділ Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів України 

“Про мови” 

“Про освіту” 

“Про повну загальну 

середню освіту” 

1. Проведення  І етапу Всеукраїнських олімпіад з 

основ  наук 
I тиждень олімпіади 

Протоколи, 

наказ 
Василик А.І. 

 

2.Облік дітей п’ятирічного  віку, які не відвідують 

дитячі установи 
I тиждень перепис аналіз Василик А.І. 

 

3.Прогнозування набору учнів до 1 класу на 

наступний навчальний рік. 
ІУ тиждень Аналіз, списки нарада Василик А.І. 

 

2. Охорона 

життя та 

здоров’я дітей 

Охорона праці 

 

1.Перевірка стану охорони праці в шкільних 

кабінетах та майстерні. 
I тиждень огляд довідка Біліченко В.В. 

 

3.Огляд дітей на педикульоз та коросту  після 

осінніх канікул І тиждень огляд інформація Мед.сестра 

 

 4. Проведення тижня БЖД ІУ тиждень заходи наказ Біліченко В.В.  

3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

1.Аналіз роботи вчителів предметників і класних 

керівників із невстигаючими учнями. 
II тиждень спостереження рекомендації Біліченко В.В. 

 

2.Аналіз відвідування учнями школи III тиждень вивчення аналіз Заст з ВР  

3.Стан  викладання  хімі та біології  5-11 класах ІІ-ІІІ 

тиждень 
вивчення наказ Адміністрація 

 

4.Співбесіда з учителями з предметів, де 

обдаровані учні знижують успішність і творчий 
III тиждень бесіди аналіз Біліченко В.В.  
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самоврядування потенціал 

 

5. Перевірка  та корекція планів роботи  І тиждень аналіз Нарада  Адміністрація  

1. Оформлення інформаційного стенду (графік 

атестації)  
I тиждень оформ. стенду аналіз 

 

Василик А.І. 

 

2. Нарада при директорі:  

       -   Дотримання вимог ОП вчителями школи 

       -    Стан роботи щодо попередження булінгу III тиждень обговорення протокол 

 

Біліченко В.В, 

. 

 

 

3.2 Робота з учнями 1.Підготовка учнів до участі в районних 

предметних олімпіадах листопад заняття  
Вч.предмет 

ники 

 
2. Місячник правоохоронної роботи ІІІ-ІУ 

тиждень 
заходи наказ Біліченко В.В.  

3.3. Робота з батьками 1. Класні  батьківські   збори IIІ тиждень збори Протоколи Кл.керівники  

2.Батьківський всеобуч ІІІ тиждень засідання Протоколи  Кл.керівники  

4. Методична робота 1.Засідання педради 

 IІ тиждень обговорення протокол 

Біліченко В.В. 

 

 

 

2.Засідання методичних об’єднань ІІ тиждень засідання протоколи 
Відповідальні 
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керівники МО 

5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність  

з розвитку 

матеріально-технічної бази. 

1. Аналіз використання енергоносіїв III тиждень вивчення аналіз Біліченко В.В.   

2.Інвентаризація матеріальних цінностей I тиждень відомості       аналіз Біліченко В.В.   

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1.Перевірка шкільної документації, виконання 

програм та загальних педагогічних вимог 
I тиждень огляд довідка Василик А.І. 

 

2.Контроль за веденням зошитів учнів 5 - 7 класів II тиждень вивчення інформація Адміністрація  

3. Перевірити систему  роботи  вчителів  з  

учнями,  які  засвоюють  навчальний матеріал  на  

початковому  рівні,  стан  проведення  

індивідуальних  консультацій 

III тиждень вивчення рекомендації Адміністрація 

 

4. Відвідування  уроків  вчителів,  в тому числі 

тих, хто  атестується 
листопад відвідування рекомендації 

Адміністрація, члени 

атестаційної комісії 

 

5.Про якість проведення заходів місячника 

правоохоронної роботи  
ІV тиждень вивчення наказ 

Біліченко В.В  

6. Підсумки  проведення  шкільних олімпіад IІ тиждень узагальнення наказ Заст. З НВР  

7.Контроль за навчанням Павлуся Ю.Ю.. ІІІ тиждень аналіз нарада Заст. З НВР  

8. Контроль за організацією навчально-виховного І – ІІІ Аналіз  наказ Заст з НВР  
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процесу в 5 класі. тиждні 

 
9. Аналіз досвіду ефективного поурочного 

плануванням педагогічних працівників 
І тиждень аналіз наказ 

Адміністрація   

6.1 Накази 

 

 

 

1..Про стан гарячого харчування учнів Керівник закладу  

2.Про підсумки проведення місячника правоохоронної роботи  Біліченко В.В.   

3.Про підсумки проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін Заступник з НВР   

  4. Про проведення та підсумки проведення тижня БЖД. 
 

 

 

Додаток 

 

    

    

    

 

 

 

ГРУДЕНЬ 
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Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

“Про освіту” 

“Про повну загальну 

середню освіту” 

1Анкетування учнів 9 та 11 класів щодо вибору 

професії чи форм навчання ІІІ тиждень анкетування 
Аналіз на 

нараді 

 

Кл.керівник  9 та 

11 класів 

 

2. Вивчення стану відвідування учнями школи 

ІІІ тиждень 
Аналіз 

документації 

Підготовка 

довідки, 

Наказ 

Заступник з 

НВР 

 

2. Охорона 

життя та 

здоров’я дітей 

Охорона праці 

. 

1.Стан температурного режиму школи 
грудень вивчення аналіз 

Медсестра 

школи 

 

2. Перевірити виконання Правил БЖД у 

спортивному залі, кабінетах, перевірка журналів 

інструктажу 

III тиждень огляд аналіз наказ 
Звступник з 

НВР 

 

4. Укладання угоди між адміністрацією та 

профкомом на новий рік 
I тиждень засідання угода 

Біліченко В.В.   

5.Дотримання  правил безпеки під час новорічних 

свят 
ІУ тиждень інструктаж наказ 

Біліченко В.В.   

6.Контроль стану шкільного подвір’я: усунення 

зледеніння доріжок і сходинок 
Грудень огляд огляд 

Завгосп  

 
7. Дотримання санітарно-гігієнічних норм в 

організації навчально-виховного процесу 
ІІ тиждень аналіз наказ 

Біліченко В.В.  
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3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування 

1.Підготувати та провести моніторинг рівня 

навченості учнів 4, 9, 11 класів з Укр. мови, 

математики, історії, біології 

II – III 

тиждень 
моніторинг наказ 

Керівник 

закладу, заст.. з 

НВР 

 

2.Нарада при директорі: 

• Роль позаурочної роботи вчителів у розвитку 

творчих здібностей. 

• Про організоване закінчення І семестру. 

• Підготовка до відзначення Нового року 

I тиждень обговорення протокол 
 

Заст з НВР, ВР. 

 

 
3. Вивчення стану викладання трудового навчання 5-

11 кл. 
І-ІІ тиждень вивчення наказ Заст з НВР 

 

3.1 Робота із 

педагогічними кадрами 

1.Новорічний вогник для вчителів 
IV тиждень свято аналіз 

Кузьмінська 

А.В. 

 

2.Попередній розподіл годин на новий навчальний 

рік. Заявка на молодих спеціалістів 
IV тиждень планування аналіз Біліченко В.В.. 

 

3. Контроль за веденням особових справ та трудових 

книжок педагогів. 
І тиждень аналіз 

Нарада при 

директорові 
Біліченко В.В.. 

 

 
4. Відвідування навчальних занять педагогічних 

працівників, які атестуються. 
грудень аналіз нарада Адміністрація  

 

3.2 Робота з учнями 

   

 

1.Індивідуальні бесіди з учнями, які мають низький 

рівень навчальних досягнень та пропуски уроків без 

поважних причин 

постійно бесіда аналіз Біліченко В.В. 

 

2. Організація проведення  заходів під час канікул IV тиждень планування наказ Шелестюк Т.А  

3.Аналіз роботи  учнівського врядування грудень спостереження аналіз Лановенко О.В.  
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 4.Проведення новорічних свят. ІУ тиждень Заходи  наказ Шелестюк Т.А  

3.3. Робота з батьками 1.Педагогічне консультування батьків III тиждень збори звіт Кл. керівники  

2.Загальношкільні батьківські збори «Законодавство 

України про права та обов’язки батьків та осіб, що їх 

заміняють» 

II тиждень збори аналіз 
Адміністрація 

Кл. керівники 

 

4.  Методична робота 

 

1.Індивідуальна робота з керівниками методичних 

об’єднань 
III тиждень консультації аналіз Козак Л.О. 

 

2.Індивідуальні консультації для вчителів III тиждень консультації аналіз Адміністрація  

3. Засідання методичної ради ІІІ тиждень засідання протокол Біліченко В.В.  

4. Декада початкової школи 

ІІІ тиждень 
Заходи згідно 

плану 
аналіз 

Учителі 

початкових 

класів 

 

5. Тиждень правознавства ІІ тиждень заходи наказ Адміністрація   

5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність  

з розвитку 

матеріально-технічної 

бази. 

1.Огляд кабінетів IV тиждень огляд аналіз Біліченко В.В.   

2.Придбання подарунків та новорічних прикрас II тиждень співбесіда аналіз Біліченко В.В.  

3.Контроль за відпрацюванням робочого часу ІІІ тиждень вивчення аналіз Біліченко В.В.  

4.Аналіз використання енергоносіїв  за І семестр ІУ тиждень вивчення аналіз Біліченко В.В.  

 

    

6. Діагностично- 1. Перевірити  навички  читання,  письма,  III тиждень перевірка наказ Заступник з 
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аналітична 

діяльність 

обчислювальні  навички  учнів  початкової  школи НВР 

2. Фронтально – оглядовий  контроль  ведення  

класних  журналів  на  предмет  ведення   

тематичного  обліку  знань,  виконання  навчальних 

програм,  практичних,  лабораторних,  творчих, 

журналів ГПД, гурткової роботи, ІФН.  

IV тиждень огляд наказ 
Заступник з 

НВР 

 

3. Вивчення  стану  виховної  роботи  в  школі, 

виконання нланів виховної роботи 
IV тиждень узагальнення наказ Заст. з ВР 

 

4. Підсумковий контроль “Аналіз статистичних 

даних за І півріччя “ 
III тиждень узагальнення довідка Заст. з НВР 

 

5. Участь у районних олімпіадах 
грудень  аналіз 

Заступник з 

НВР   

 

6.Стан відвідування учнями навчальних занять. ІУ тиждень аналіз наказ Заст. з ВР.  

7. Стан роботи ГПД 
І тиждень 

Спостереження, 

аналіз 
нарада Кер. закладу 

 

 
8.Перевіркасроботи з  учнівськими зошитами у 5-11 

класах. 
І тиждень  аналіз наказ Заст. з НВР 

 

6.1. Накази 1.Про підготовку та проведення новорічних свят у школі Біліченкол В.В.  

2.Про підсумки виховної роботи за І семестр Заст. з ВР  

3.Про підсумки проведення моніторингу навчальних досягнень за І семестр Заст. з НВР.  

4.Про відвідування учнями школи за І семестр Заст з ВР.  

5. Про підсумки курсової підготовки педагогічних працівників та зарахування курсової підготовки за 

2021 рік. 
Заст. З НВР. 
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6. .Про підсумки роботи з ЦЗ за 2021рік. Біліченко В.В.    

7.Про попередження дитячого травматизму у період зимових канікул Біліченко В.В.    

8.Про підсумки роботи шкільної бібліотеки за І семестр Біліченко В.В.    

9.Про підсумки акції « Живи книго» в І семестрі Біліченко В.В.    

10. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу Біліченко В.В.    

11. Про стан відвідування учнями навчальних занять. Заст. З ВР.    

12.Про стан ведення класних журналів Заст. з НВР  

13. Про стан ведення журналу ГПД Біліченко В.В.    

14. Про стан ведення журналів гурткової роботи Заст з ВР    

15 Про стан ведення журналів ІФН  Біліченко В.В.    

16. Про результати перевірки охорони праці в навчальних кабінетах Біліченко В.В.    

Додаток 

 

    

    

    

    

СІЧЕНЬ 
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Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

“Про мови” 

“Про освіту” 

“Про повну загальну 

середню освіту” 

1. Аналіз стану виконання Закону України “Про мови “  I тиждень вивчення наказ Біліченко В.В.    

2. Охоплення навчанням дітей шкільного віку  
І тиждень 

Корегування 

списків 
Звіт, наказ 

Заст з НВР  

3.Звірка повних даних про випускників для заповнення 

документів про освіту учнів 9 та 11 класів 
січень Звірка даних аналіз Кл.керівник 

 

4. Збір повних даних про випускників 11 класу з метою 

реєстрації на ЗНО 
ІУ тиждень Збір даних Реєстрація  Заст. З НВР 

 

  

    

 

2. Охорона 

життя та 

здоров’я дітей 

Охорона праці 

  

 

1.Стан температурного режиму школи січень замір аналіз Медсестра   

2.Контроль стану шкільного двору, усунення 

зледеніння доріжок та сходинок 
січень перевірка аналіз 

Біліченко В.В.    

3.Аналіз належності учнів до спеціальних медичних 

груп для занять фізкультурою  

ІІ тиждень аналіз 

Нарада, 

внесення 

змін до 

листків 

здоров’я 

Медсестра 

 

4. Аналіз захворювання учнів і вчителів, профілактика II тиждень вивчення аналіз Медсестра  
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хвороб 

5. Стан харчування учнів ІІ тиждень аналіз наказ Біліченко В.В.    

6.Бесіди щодо попередження дитячого травматизму під 

час НВП 
ІІІ тиждень бесіди наказ Заст з НВР 

 

 7. Підготувати матеріали та видати накази з ЦЗ. І тиждень аналіз Наказ  Біліченко В.В,  

3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування 

1.Нарада при директорі: 

• Виконання навчальних програм у І семестрі 

• Про роботу по попередженню дитячого 

травматизму у І семестрі. 

• Аналіз результатів контролю всіх видів 

шкільної документації 

• Про планування навчально - виховної роботи на 

ІІ семестр 

• Стан роботи бібліотеки у І семестрі. 

Забезпеченість підручниками, збереження та 

зміцнення бібліотечного фонду 

• Організація роботи з учнями схильних до 

правопорушень 

•  Активізація виховної роботи з учнями 

девіантної поведінки та учнями, які самовільно 

залишають домівку або навчальний заклад. 

I тиждень обговорення протокол Біліченко В.В. 

 

2. Корегування  плану  роботи  на  ІІ  семестр II тиждень корегування план Біліченко В.В.    

3.Випустити  рейтинг успішності  за  І  семестр II тиждень рейт. таблиця  Заст з НВР  

3.1 Робота із 

педагогічними кадрами 

1.Організація відвідування уроків у 4 класі учителями 

основної школи  
IV тиждень планування графік 

Заст. З НВР 
 

2.Робота з матеріалами вчителів,що атестуються січень вивчення аналіз Біліченко В.В.    
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4.Робота з учнями під час канікул 1 тиждень планування аналіз Шелестюк Т.А.  

 
4.Збирання побажань працівників школи про наступні 

відпустки 
січень співбесіди графік Біліченко В.В  

3.3. Робота з батьками 1.Проведення консультацій для батьків за результатами 

діагностичних досліджень 

2.Залучення батьків до проведення зимових канікул 

постійно консультації аналіз Соц. педагог 

 

3.Організація консультацій для батьків майбутніх 

першокласників 
IV тиждень планування план 

Біліченко В.В.    

4.  Методична 

робота 

1. Педагогічні читання «Освітнє середовище як засіб та 

мета освітньої діяльності» І тиждень читання 

Наказ, 

матеріали 

читань 

Адміністрація  

 

2.Засідання педагогічної ради « Про впровадження 

сучасних педагогічних технологій в педагогічний процес 

з метою підвищення якості навчально-виховного 

процесу» 

II тиждень обговорення протокол 
 Керівник 

закладу  

 

3. Нарада  при  директорі: 

• Стан  курсової  підготовки  педагогічних 

кадрів 

• Стан ведення журналів інструктажів з ОП  і 

БЖД 

• Інформаційне забезпечення управління ЗНЗ ( 

вхідна-вихідна документація, сайт) 

• Про результативність методичної роботи 

III тиждень обговорення протокол Біліченко В.В 

 

5.   Економічна 

та фінансово- 

1.Огляд кабінетів I тиждень огляд аналіз Біліченко В.В  

2.Складання кошторису на 2022рік II тиждень розрахунок затвердж Біліченко В.В  
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господарська  

діяльність  

з розвитку 

матеріально-технічної 

бази. 

3.Аналіз виконання бюджетного кошторису за 2021 рік 

та використання енергоносіїв 
I тиждень вивчення аналіз 

Біліченко В.В  

      

 
    

 

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1. Контроль  за  дотриманням  норм  дозування  

домашніх  завдань  з  основ  наук 
IV тиждень вивчення аналіз Заст. З НВР 

 

2. Ознайомлення з  календарно – тематичним  

планування  вчителів – предметників,  класоводів,  

плани  класних  керівників,  індивідуального  навчання,  

керівників  гуртків 

III тиждень перевірка плани Адміністрація 

 

3. Перевірка класних журналів. I тиждень вивчення наказ Заст. з НВР  

4. Контроль за навчанням дітини з особливими 

освітніми потребами 
ІІ тиждень аналіз наказ Заст. з НВР. 

 

5.Перевірка документації гуртків ІІ тиждень вивчення аналіз Заст. з НВР  

6.Перевірка книги обліку руху учнів I тиждень аналіз наказ Заст. з НВР  

 7. Рівень навчальних досягнень учнів у І семестрі І тиждень Нарада0 Наказ Заст. з НВР  

6.1.Накази 1.Про створення комісії по перевірці виконання угоди між адміністрацією школи та профкомом  

у 2021році 

Біліченко В.В  

2.Про затвердження попереднього графіка відпусток  працівників школи на 2022 рік Біліченко В.В  

3.Про стан роботи з охорони праці,техніки безпеки,виробничої санітарії в минулому році Біліченко В.В.  
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4.Про рівень навчальних досягнень у І семестрі Козак Л.О.  

5.Про підсумки проведення новорічних свят Біліченко В.  

6.Про виконання навчальних програм за І семестр Заст. з НВР  

7.Про створення комісії з питань охорони праці на 2022 рік Біліченко В.В  

8.Про план проходження курсів підвищення кваліфікації в 2022 році Заст. з НВР  

9. Про ведення ЦЗ у 2022 році. Керівник 

закладу 

 

10.Про стан виховної роботи за І семестр Заст.зВР.  

11.Про затвердження розкладу  уроків на ІІ семестр Біліченко В.В  

12.Стан харчування учнів у ІІ семестрі Біліченко В.В  

13. Про підготовку та реєстрацію випускників 11 класу до ЗНО  Заст. з НВР  

14. Про результати перевірки класних журналів Заст. з НВР  

15. Про аналіз охоплення учнів навчанням і стан ведення книги обліку руху учнів Заст. з НВР  

16. Про попередження та профілактику дитячого травматизму під час НВП Заст. з НВР  

17. Про організацію проведення педагогічних читань Кер. закладу  

 

Додаток  
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ЛЮТИЙ 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України Законів 

України “Про 

мови” “Про освіту” 

“Про повну 

загальну середню 

освіту” 

1.Вивчення професійних намірів випускників II тиждень анкетування узагальн Класні керівники  

2.Підготовка оголошень про набір учнів до 1 класу IV тиждень інформування аналіз Біліченко В.В  

  
 

  
 

  
 

  
 

2. Охорона 

життя та здоров’я 

дітей 

Охорона праці 

 

1.Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальному 

приміщенні 

II тиждень перевірка аналіз Мед.сестра  

3.  Організаційно- 

педагогічна 

1.Індивідуальні психологічні консультації Лютий  консультації аналіз Психолог  

2.Організація вивчення учнями й батьками документів з питань 

ЗНО та ДПА 
II тиждень засідання аналіз 

Відповідальна 

особа  

 



31 

 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

3. Організація реєстрації у ЗНО учнів 11 класу 

Лютий  реєстрація 

Реєстрацій

ні 

сертифікат

и 

Заст. з НВР 

 

4.Вивчення стану викладання укр.. мова 3-4 кл І-ІІтиждень вивчення наказ Адміністрація   

5.Нарада  при  директорі: 

• Підсумки участі учнів школи в предметних олімпіадах 

• Про організацію індивідуального навчання 

• Стан харчування дітей. 

• Організація чергування у ЗНЗ. 

• Профорієнтаційна робота з учнями, вибір предметів 

ЗНО, ДПА 

• Організація заміни уроків, якість заміни, облік 

пропущених і заміщених уроків 

• Про набір учнів до 1 класу 

•  

Лютий  обговорення протокол Козак Л.О. 

 

3.1 Робота із 

педагогічними 

кадрами 

1.Аналіз роботи та атестаційних матеріалів вчителів , що 

атестуються 
лютий   Біліченко В.В 

 

2. Засідання атестаційної комісії ІІІ тиждень Засідання  Протокол  Біліченко В.В  

3. Написання характеристик на вчителів що атестуються ІУ тиждень аналіз характерис

тика 

Біліченко В.В  

2. Організація консультацій з підготовки учнів 4, 9 класів до 

ДПА та 11 класу до ЗНО (ДПА) 

Лютий  
Планування  

Наказ, 

графік 
Козак Л.О. 

 

3.3. Робота з 1.Педагогічне консультування батьків III тиждень Індивідуальна звіт Кл. керівники  
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батьками робота 

4. Методична 

робота 

1. Про вивчення системи роботи  вчителів, що атестуються лютий Аналіз, вичення Наказ  Адміністрація   

2. Проведення тижня геограіфї І тиждень заходи наказ Адміністрація   

 
3. Засідання МО  

І тиждень 

засідання протокол Керівники МО  

5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність  

з розвитку 

матеріально-

технічної бази. 

1.Підготовка до ремонту школи лютий планування Заявка на 

ремонтні 

матеріали 

Мисів В.М.  

2.Аналіз надходжень і використання позабюджетних коштів лютий  Аналіз Біліченко В.В  

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1. Класно – узагальнюючий  контроль  7 класу ІІ тиждень відвід. уроків наказ Адміністрація  

2. Персональний  контроль: відвідування  уроків  та  виховних  

заходів  вчителів,  що  атестуються 
лютий відвід. уроків 

рекомендац

ії 
Адміністрація 

 

3.Заходи з атестації педагогічних працівників ( згідно плану 

атестації) 
Лютий  контроль аналіз Адміністрація 

 

4. Вивчити  рівень  підготовки  до  Шевченківських днів III тиждень огляд аналіз Адміністрація  

5. Надання допомоги з організацією НВП у 1 класі 
ІУ тиждень 

Спостереження, 

аналіз 
нарада Адміністрація  
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6. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів (з 

предметів учителів що атестуються) 
ІІ тиждень 

Контрольні 

зрізи, аналіз 
наказ Адміністрація  

 

6.1.Накази 1.Про результати проведення моніторингу навчальних досягнень учнів (з предметів учителів що атестуються)  Заст. з НВР  

2. Про затвердження заходів з підготовки  до ДПА, ЗНО Заст. з НВР  

3. Про вивчення системи роботи вчителів що атестуються. Заст. з НВР  

4. Про підсумки класно-узагальнюючого контроль 7 класу. Біліченко В.В.  

5. Про підсумки проведення тижня географії. Біліченко В.В  
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БЕРЕЗЕНЬ 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

України“Про 

мови” “Про освіту” 

“Про повну 

загальну середню 

освіту” 

1.Продовження підготовчої роботи  із майбутніми 

першокласниками. 
березень  аналіз 

Заст. з НВР  

2.Вивченя інструкції про державну підсумкову атестацію, 

випуск і перевід учнів з учнями та батьками. 
березень вивчення аналіз 

Заст. з НВР  

3.Визначення складу вчителів – предметників , класного 

керівника, які працюватимуть у 5 класі березень   Біліченко В.В 

 

2. Охорона 

життя та здоров’я 

дітей 

Охорона праці 

 

1.Бесіда з профілактики нещасних випадків під час канікул III тиждень бесіди аналіз Кл. керівники  

2. Інструктаж із учнями та працівниками школи про безпеку 

праці під час ремонтних робіт IV тиждень інструктаж 

Журнал 

інструктажі

в 

Біліченко В.В 

 

3. Організація медичного обстеження  учнів, ведення їх 

диспансерного обліку 
Березень  Медогляд  Довідки  Медсестра  

 

3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

1. Зріз обсягу домашніх завдань III тиждень перевірка аналіз Заст. з НВР  

2. Співбесіда з учителями з предметів, де здібні учні знижують 

успішність, творчий потенціал 

III тиждень бесіди рекомендац

ії 

Біліченко В.В  
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колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

3.1 Робота із 

педагогічними 

кадрами 

1. Засідання атестаційної комісії. Оформлення атестаційних 

матеріалів 
III тиждень засідання 

Протокол, 

наказ 
Біліченко В.В  

2. Психологічні консультації за результатами діагностичних 

досліджень 
постійно консультації аналіз Психолог 

 

3. Нарада  при  директорі: 

• Спортивно–оздоровча робота вчителів на уроках 

фізкультури,основ здоров’я та в позакласній роботі 

• Дотримання учнями статутних вимог навчального 

закладу. 

•  .Контроль за відвідуванням занять учнями 

• Про хід підготовки до ДПА 

• Дотримання  санітарно-гігієнічним норм в НВП 

• Стан  виконання та корекція планів роботи  

• Робота з учнями, які потребують психологічної 

підтримки. Виявлення, попередження і розгляд 

випадків насильства та жорстокого поводження з 

дітьми. 

• Про стан виховної роботи 

• Відвідування занять педпрацівників, що атестуються 

Ш тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обговорення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кер. Закладу 
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 4. Організація  проведення методичних  об’єднань. IV тиждень засідання протоколи Заст. з НВР  

 

5. Аналіз комплектування ЗЗСО педкадрами ( накази про 

призначення – звільнення, особові справи, трудові книжки 

вчителів) 

березень аналіз наказ Біліченко В.В. 

 

3.2 Робота з учнями 1.Планування роботи та проведення заходів на канікулах   
ІУ тиждень планування наказ 

Шелестюк Т.А 

 

 

2.Психологічна допомога дітям,які зазнають насильства 

9булінгу)з боку однолітків  
березень консультація  Соц. Педагог 

 

3. Екскурсія  в  краєзнавчий  музей  Тиврівщини та музей О. 

Можайського 
III тиждень  наказ 

 

Кл. 

керівники 

 

3.3. Робота з 

батьками 

1.Педагогічний всеобуч  для батьків III тиждень дискус.  клуб звіт Кл. керівники  

2.Консультації для батьків постійно консультації аналіз Кл. керівники 

3. Організація  і  проведення  загальношкільних  батьківських  

зборів. 
IV тиждень збори протокол . Біліченко В.В 

4. Методична 

робота 

1.Творчі звіти учителів що атестуються ІУ тиждень звіти аналіз Атестаційна 

комісія 

 

2. Організація та проведення тижня Української літератури ІІ тиждень заходи наказ Адміністрація  
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5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність з 

розвитку 

матеріально-

технічної бази. 

1.Огляд кабінетів I тиждень огляд аналіз Біліченко В.В  

2.Аналіз використання бюджетних коштів та енергоносіїв II тиждень узагальнення аналіз Біліченко В.В  

3.Рейд-перевірка збереження шкільного майна ІІІ тиждень огляд аналіз Біліченко В.В  

 

   

 
 

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1.Перевірка шкільної документації, перевірка зошитів у 1-4 

класах. 
III тиждень перевірка наказ Козак Л.О. 

 

2.Підсумковий контроль: участь учнів  школи в конкурсах, 

оглядах, змаганнях 
IV тиждень узагальнення аналіз 

Козак Л.О. 

Шелестюк Т.А. 

 

3. Тематичний контроль :«Інформаційна культура й 

комп’ютерна грамотність як необхідна умова підготовки 

спеціалістів» 

березень вивчення довідка Адміністрація 

 

4. Перевірка стану виконання та корекція планів роботи березень аналіз Нарада  Адміністрація   

 5. Перевірка стану роботи ГПД ІІІ березень аналіз наказ Адміністрація  

6.1 Накази 

 

 

1.Про підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2022 р. Біліченко В.В  

2.Про створення комісії по перевірці готовності спортивних об’єктів до роботи у весняно- 

літній період  

Біліченко В.В  

3.Про підсумки творчого звіту на фестивалі вчительської та учнівської творчості Заст з ВР  

4.Про вивчення стану підготовки учнів 4, 9, 11 класів до ДПА Біліченко В.В  
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5.Про систему  роботи вчителів Біліченко В.В  

6.Про склад комісії з прийому  державної підсумкової атестації у 2021-2022 н.р. Біліченко В.В  

7.Про затвердження графіка державної підсумкової атестації в 2021-2022 н.р. Біліченко В.В  

8.Про заходи щодо організованого закінчення навчального року та проведення ДПА Біліченко В.В  

9.Про підготовку до проведення педради Біліченко В.В  

10. Про організацію медичного обслуговування учнів, ведення їх диспансерного обліку Біліченко В.В  

 11. Про стан роботи ГПД Заст.з ВР  

 12.Про результати вивчення стану роботи з учнівськими зошитами у 1-4 класах. Заст. з НВР  

 
13. Про стан виховної роботи в ЗЗСО (реалізації заходів з Концепції Національно-патріотичного виховання з 

молоддю) 

Заст. з ВР.  

    

 

 

 

 

 

 



39 

 

КВІТЕНЬ 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

України  “Про мови” 

“Про освіту” 

“Про повну загальну 

середню освіту” 

1.Організація індивідуальної роботи з учнями, які потребують 

підвищеної уваги. 
II тиждень планування аналіз 

Біліченко В.В  

2. Зробити оголошення на сайті закладу про набір учнів до 1 

класу.  
ІV тиждень оголошення  Заст. з НВР 

 

3. Взяти участь у батьківських зборах батьків старшої групи 

ДНЗ «Барвінок» 
ІV тиждень Участь у зборах інформація 

Учителька 4 

класу 

 

2. Охорона 

життя та 

здоров’я дітей 

Охорона праці 

 

1.Підготовка плану літнього оздоровлення IV тиждень планування план Біліченко В.В  

2.Огляд виконання правил БЖД  й санітарного режиму на 

уроках фізкультури. 
III тиждень огляд наказ Заст. з НВР. 

 

3. ОП та БЖ Д під час упорядкування та озеленення шкільної 

території 
квітень планування аналіз 

Біліченко В.В  

4. Проведення Дня цивільного захисту ІІІ тиждень заходи наказ Біліченко В.В.  

5. Проведення тижня охорони праці ІУ тиждень Планування  наказ Біліченко В.В.  

3.  Організаційно- 

педагогічна 

1. Підготовка проекту плану роботи школи на новий 

навчальний рік 
II тиждень планування 

проект  

плану 
Адміністрація 

 

2. Вивчення потреб учнів у проведенні факультативних та III тиждень вивчення аналіз   
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діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування 

додаткових занять (планування варіативної складової на 

наступний навчальний рік). 

Козак Л.О. 

 

    

 

3.1 Робота із 

педагогічними 

кадрами 

Нарада  при директорі: 

• Результати  атестації  педагогічних  

        Працівників 

• Стан повторення предметів,які винесені на ДПА 

• Стан роботи ГПД з організації виховання та 

проведення спортивних годин 

• Дотримання вимог з ведення класних журналів, ГПД, 

гурткової роботи, ІФН. 

• Про відвідування учнями навчальних занять 

• Про належне утримання благоустрою території 

школи 

• Безепека детей на Інтернет сторінках 

I тиждень обговорення протокол Біліченко В.В. 

 

1.Попередній розподіл годин тижневого навантаження 

педпрацівників 
II тиждень анкета аналіз 

Біліченко В.В  

2.Підготовка графіка  чергових відпусток III тиждень бесіди наказ Біліченко В.В  

 
3. Вивчення виконання планів самоосвіти педагогічними 

працівниками. 
ІІ тиждень  

Вивчення , 

співбесіди 
аналіз 

Адміністрація   

3.2 Робота з учнями 1.Організація профорієнтаційного консультування учнів 9 та 

11 класів 

I тиждень  аналіз Біліченко В.В  

2. Операція «Весняні  турботи» квітень  аналіз Якімова В.В.  
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3.3. Робота з 

батьками 

1.Класні батьківські збори II тиждень збори аналіз Кл. керівники  

2.Педагогічне консультування батьків  III тиждень дискус.  клуб звіт Кл. керівники  

3. Анкетування батьків  з  питань  розвитку  закладу  освіти  

(« У  школі  слід  запровадити,  поліпшити,  змінити») 
II тиждень анкетування аналіз Біліченко В.В 

 

4.  Методична робота  1.Засідання педагогічної ради І тиждень  засідання протокол Біліченко В.В.  

2. Організація  проведення  тижня  природознавства (1 – 4 

класи) 
IІІ тиждень планування наказ Біліченко В.В 

 

3. Засідання МО ІІ тиждень засідання протокол Керівники МО  

5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність з розвитку 

матеріально-

технічної бази. 

1.Підготовка до ремонту школи IV тиждень планування аналіз Біліченко В.В  

2. Заходи з упорядкування та озеленення пришкільної 

території  
квітень заходи звіт 

Біліченко В.В  

3.Аналіз бюджетних коштів ІУ тиждень співбесіда аналіз Біліченко В.В  

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1.Організація індивідуальної профорієнтаційної діагностики 

учнів 9 та 11 класів 
квітень вивчення довідка 

Біліченко В.В  

2.Складання графіка  проведення  моніторингу навчальних 

досягнень учнів 
ІУ тиждень планування наказ Заст. з НВР. 

 

3. Контроль  виконання ЗУ «Про пожежну безпеку» квітень аналіз наказ Біліченко В.В.  

4.Перевірка стану ведення учнівських зошитів у 5-11 класах ІУ тиждень аналіз наказ Козак Л.О.  
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6. Перевірка учнівських щоденників Квітень  Аналіз  наказ Шелестюк Т.А  

6.1.Накази 

 

 

 

1.Про організацію проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів Біліченко В.В  

2.Про проведення тижня охорони праці в рамках Всесвітнього дня охорони праці Біліченко В.В  

3.Про проведення дня цивільного захисту Біліченко В.В  

4.Про підсумки дня цивільного захисту Біліченко В.В  

5.Про підсумки тижня охорони праці Біліченко В.В  

6.Про підсумки екологічного місячника Біліченко В.В  

7. Про виконання ЗУ « Про пожежну безпеку» Біліченко В.В  

8. Про дотримання правил БЖД на уроках фізкультури. Біліченко В.В  

9. Про результати перевірки стану ведення учнівських зошитів у 5-11 класах Заст з НВР  

10. Про результати перевірки учнівських щоденників Заст. з ВР  

11. Про затвердження графіка проведення моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти  Заст. з НВР  

 

Додаток 
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 ТРАВЕНЬ 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

України “Про 

мови” “Про 

освіту” 

“Про повну 

загальну 

середню освіту” 

1. Організація профорієнтаційних зустрічей для випускників II тиждень зустрічі аналіз Біліченко В.В  

2. Діагностика психологічної готовності для дітей дошкільного 

віку до навчання в школі. 

III тиждень  аналіз Біліченко В.В 
 

3. Збір документів для попереднього зарахування учнів до 1 

класу. 

ІV тиждень Збір документів наказ Кер. закладу 

 

2. Охорона 

життя та 

здоров’я дітей 

Охорона праці 

 

1.Організація бесід з учнями, спрямованих на профілактику 

нещасних випадків у весняно-літній період 

III тиждень бесіди Наказ про 

підс. тиждня 

Біліченко В.В 
 

2. Проведення інструктажів з БЖД на період літніх канікул ІУ тиждень інструктажі Записи в 

журналах 

Кл. керівники, 

адміністрація  

 
3. Інструктажі з БЖД під час доправлення до пунктів ЗНО Відповідно 

дат 

проведення  

інструктаж Ж-л 

інструктажі

в 

Учителі 

 

3.  Організаційно- 1. Організація навчальної практики й літнього оздоровлення III тиждень планування наказ Біліченко В.В  
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педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

школярів 

2. Нарада при директорі: 

• Про організоване закінчення навчального року й 

проведення державної підсумкової атестації 

• Про оздоровлення учнів у літній період 

• Про підготовку школи до нового навчального року 

• Про надання щорічної відпустки педагогічним 

працівникам 

• Комплектація класів та закріплення класних керівників 

• Стан роботи з профілактики дитячого травматизму 

III тиждень обговорення протокол Біліченко В.В 

 

3. Про розгляд планів роботи на наступний навчальний рік ІУ тиждень  аналіз проект Біліченко В.В.  

3.1 Робота із 

педагогічними 

кадрами 

 
   

 
 

1.Розміщення кадрів на 221-2022 н.рік, ознайомлення 

педпрацівників з попереднім розподілом тижневого 

навантаження. 

IV тиждень ознайомлення аналіз Біліченко В.В  

2.Корегування курсової підготовки у 2022 році та попереднє 

замовлення курсової підготовки на 2023 р. 

II тиждень корегування аналіз Заст. з НВР  

3.Підсумкові засідання методичних об’єднань IV тиждень засідання протоколи Заст. зНВР  

3.2 Робота з 

учнями 

1. Рівень адаптації учнів 4 класу травень спостереження аналіз Психолог  

2. Складання психолого-педагогічної характеристики на учнів 1 

класу 

ІУ тиждень  аналіз харктеристи

ка 

Кл.керівник  

      

3.3. Робота з 

батьками 

1.Батьківські збори майбутніх першокласників III тиждень збори аналіз Біліченко В.В.  
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4.  Методична 

робота 

1.Засідання педагогічної ради 

 

ІІ,ІІІ обговорення 

планування 

протокол 

наказ 

Біліченко В.В  

 
     

5.   Економічна 

та фінансово- 

господарська  

діяльність з 

розвитку 

матеріально-

технічної бази. 

1. Ремонт школи травень планування огляд Біліченко В.В  

     
 

    

 

 

6. Діагностично- 

аналітична 

діяльність 

1.Аналіз навчально-виховної роботи за рік IV тиждень узагальнення наказ Біліченко В.В  

2.Аналіз виконання навчальних планів II тиждень Узагальнення наказ Заст. з НВР  

3.Аналіз рівня навчальних досягнень IV тиждень Узагальнення довідка Заст. з ВР.  

4. Аналіз ефективності виховної системи II тиждень узагальнення наказ Заст. з ВР.  

5. Стан харчування ( вивчення стану ведення обов’язкової 

документації харчоблоку) 
Травень  перевірка довідка Медсестра  

 

6.1 Накази 

 

 

1.Про результати перевірки техніки читання учнів 1-4 класів Заст з НВР.  

2.Про результати  ДПА в 4 класі Заст з НВР.  

3.Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів Заст з НВР.  

4.Про виконання навчальних програм Заст з НВР.  
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5. Про результати методичної роботи. Біліченко В.В.  

6.Про допуск учнів  9. 11 класів до ДПА Біліченко В.В.  

7.Про перевід учнів 1-3 класів до наступник класів Біліченко В.В.  

8.Про перевід учнів 4 класу до основної школи Біліченко В.В.  

9.Про попередній розподіл навчального навантаження  педагогічних працівників на 2022-2023 н.р Біліченко В.В.  

10.Про підсумки проведення заходів з нагоди Дня Пам’яті та Примирення  Біліченко В.В.  

11.Про  підсумки гурткової роботи в школі. Заст. з ВР..  

12.Про проведення бесід з учнями, спрямованих на профілактику нещасних випадків у весняно-літній період Заст з НВР.  

 13. Про результати виховної роботи за ІІ семестр, за навчальний рік. Заст. з ВР  

14. Про оформлення та видачу документів про освіту. Кер. закладу  

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 
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Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

за 

виконання 

 

1. Забезпечення 

виконання ст.. 

53 Конституції 

України, Законів 

України   “Про 

мови” “Про освіту”  

“Про повну 

загальну  середню 

освіту” 

1.Охоплення навчанням дітей шкільного віку, уточнення 

списків дітей мікрорайону школи 
II тиждень аналіз звіт 

БіліченкоВ.В.  

2.Набір учнів до 1 класу постійно  списки БіліченкоВ.В.  

3.Звіт директора перед громадськістю червень   БіліченкоВ.В.  

 
   

 
 

2. Охорона  життя 

та 

здоров’я дітей 

Охорона праці 

 

1.Щоденне інструктування учнів з ОП та БЖД під час 

виконання ремонтних робіт і прибирання школи 
червень інструктаж  Кл. керівники 

 

2. Інструктажі з БЖД під час доправлення до пунктів ЗНО 

червень інструктаж 

Ж-л 

інструктажі

в 

Учителі, батьки 

 

3.  Організаційно- 

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

1. Організація і проведення ДПА червень  Протоколи  Адміністрація   

2. Участь у ЗНО та зарахування результатів ЗНО як ДПА Червень  Протоколи  Адміністрація   

3. Оформлення та видача документів про освіту. червень   Біліченко В.В.  

4. Випускний вечір 

червень   

Шелестюк Т.А., 

Лановенко О.В. 

 



48 

 

самоврядування 

3.1 Робота із 

педагогічними 

кадрами 

1. Ознайомлення з попереднім розподілом годин 

тижневого навантаження на наступний начальний рік 

2. Оформлення шкільної документації 
ІІ тиждень   Біліченко В.В. 

 

3.2 Робота з учнями 1. Випускний вечір IV тиждень свято наказ БіліченкоВ.В.  

 
   

 
 

3.3. Робота з 

батьками 

1. Проведення індивідуальних консультацій постійно консультації рекоменд БіліченкоВ.В.  

2.Звіт директора перед громадськістю Згідно 

графіка 
 звіт 

БіліченкоВ.В.  

4.  Методична 

робота  

1.Засідання педагогічної ради  
IV тиждень обговорення протокол 

БіліченкоВ.В.  

5.   Економічна 

та фінансово-

господарська  

діяльність з 

розвитку 

матеріально-

технічної бази. 

1. Ремонт класних кімнат червень   БіліченкоВ.В.  

2. Ремонт школи червень   БіліченкоВ.В.  

      

      

6. Діагностично- 

аналітична  

діяльність 

1.Перевірка шкільної документації, виконання програм II тиждень перевірка наказ Козак Л.О.  

2. Тематичний контроль:” Підсумки навчального року й 

готовність до переведення й випуску учнів. 
III тиждень вивчення довідка Адміністрація 
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3.Координація зайнятості вчителів у період проведення 

державної атестації 
I тиждень  графік Заст з НВР. 

 

4.Систематизація матеріалів для аналізу роботи школи IV тиждень узагальнення аналіз Адміністрація  

5. Аналіз виконання планування роботи ЗЗСО ІІ тиждень аналіз наказ Біліченко В.В.  

6.1 Накази 1.Про випуск учнів  11 класу із школи. БіліченкоВ.В.  

2.Про переведення учнів 5-10 класів до наступних БіліченкоВ.В.  

3.Про призначення виконуючого обов’язки директора школи на час його відпустки БіліченкоВ.В.  

4.Про організацію та проведення випускного вечора БіліченкоВ.В.  

5 .Про підготовку школи до нового навчального року БіліченкоВ.В.  

6. Про ведення журналів інструктажу з ОП і БЖД БіліченкоВ.В.  

7.Про дотримання вимог до ведення класних журналів Заст з НВР.  

8.Про дотримання вимог до ведення журналу ГПД  Заст. з ВР  

9. Про дотримання вимог до ведення журналів ІФН. Заст з НВР.  

10.Про дотримання вимог до ведення журналів гурткової роботи. Заст з ВР.  

11. Про рівень навчальних досягнень учнів Заст з НВР.  

   

 


