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ПРЕЗЕНТАЦІЙНА КАРТА ЗАКЛАДУ 

КАЛУСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5 – 
ШКОЛА РАДОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ, СПОКОЮ ДЛЯ БАТЬКІВ 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та 
держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 
культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого 
розвитку України та її європейського вибору. [ЗУ «Про освіту» від05.09.2017 р №2145-VIII]. 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 
Гуманізація й демократизація освітнього процесу, забезпечення наукового, розвиваючого характеру освіти, 

індивідуалізація та диференціація навчання, формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої до активної 
діяльності в умовах інформаційного суспільства, співпраця і партнерство у взаєминах дітей, педагогів, батьків. 

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ 
станом на 05.09.2018 

            Дитяча вікова                                Кадрова 

         591 учень (23 класи)      56 педагогічних працівників       Непедагогічні працівники 

     І ступінь       ІІ  ступінь     ІІІ ступінь  учителів-методистів – 4 

 старших вчителів – 16 

 вчителів вищої категорії – 32 

 вчителів І категорії – 9 

 вчителів ІІ категорії – 13 

 спеціалістів – 3 

 допоміжний    персонал – 4 

 технічний  
персонал – 15 

 

   292 

  учнів 

11 класів) 

 

    252 

   учнів 

(10 класів) 

 

      43 

    учні 

 (2 класи) 
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АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 

 (ГОЛОВА  

КУСЕНЬ М. В.) 

 

 

ПРОФСПІЛКОВИЙ 
КОМІТЕТ 

(ГОЛОВА  

РАБАРСЬКА Н.Я.) 

 

МЕТОДИЧНА РАДА 

(ГОЛОВА  

ПСЮК М.Й.) 

 

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ 

(ГОЛОВА  

ГИП’ЯК Л.Г.) 

 

УЧНІВСЬКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ 

(ГОЛОВА) 

ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ 

Допрофільне, 10 клас: поглиблене вивчення географії та економіки, 11 клас: Економічний профіль 

директор 
КУСЕНЬ  

Мирослав Васильович 

заступники 
директора з 
навчально-

виховної роботи 

ПСЮК  

Марія Йосифівна 

ІЛЕМСЬКА  

Марія Йосифівна 

заступник 
директора з 

виховної роботи 

СМІЙ  

Іванна Михайлівна 
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АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, 
суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає суттєвих змін – змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, пов’язані 
із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітньогопроцесу. Тому створення 
високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.  

Колектив школи протягом 2017-2018 навчального року працював над  втіленням у життя Нового Закону України 
«Про освіту»,  Державної національної програми “Освіта”, “Національної доктрини розвитку освіти”, Державної програми 
“Вчитель”,  Конвенціїї ООН про права дитини. Це були поступальні кроки, які логічно і тактично сприяли вирішенню та 
реалізації проблемного питання  роботи школи  «Підвищення результативності та якості освітньогопроцесу шляхом 
реалізації творчого потенціалу вчителя в умовах пріоритету розвитку особистості учня. Співробітництво сім’ї, школи та 
громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації у шкільному житті». 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

У школі функціонувало 22 класів, 3 групи продовженого дня, 4 гуртки. В школі навчалося  544 учнів. З них 
Похвальним Листом було нагороджено 62  учні  ( 12,3 %), що на 8% більше у порівнянні з 2016-2017 навчальним роком. 

Упродовж вересня-жовтня практичним психологом Кулик О.М. проведено анкетування класних колективів з 
метою виявлення обдарованих та здібних дітей. Педагоги активно залучали учнів до роботи в шкільних гуртках, 
факультативах, спортивних секціях. 

Учителі працювали за  індивідуальними планами роботи з обдарованими учнями з метою підготовки до участі у 
предметних та творчих конкурсах, олімпіадах.  У навчальному плані закладу на цю роботу було виділено  23,5 години у 
5-10 класах.  Усі заплановані заходи, відповідно до складених планів, виконані усіма педагогами. 

Результати проведеної впродовж року роботи: 30 переможців ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад; 2 
переможці ІІІ етапу олімпіад. 

Слід зазначити, що Карпінський Максим, 7-Б клас,  переміг у 4 олімпіадах на ІІ етапі та в 1 олімпіаді — на ІІІ етапі;  
Гундерчук Андрій, 8-Б клас:  3 перемоги на ІІ етапі та 1 перемога на ІІІ етапі.  3 учнів — по 2 перемоги на ІІ етапі . 
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Варто відзначити належну роботу вчителів:  біології  Михайловської О.А. — 6  переможців ІІ етапу; економіки 
Чабаранка В.М. —  4 переможці;  інформатики Головчак Г.Б. та хімії  Беженар Л.В.—  по 3 переможці; образотворчого 
мистецтва Гетманської В.С. — 2 переможці ІІ етапу та переможець ІІІ етапу — ІІІ місце. Двох переможців ІІІ етапу (ІІІ місця) 
підготували вчитель фізики  Кіраль Х.І. та вчитель математики Білик Р.П. 

 Участь у предметних і творчих конкурсах подано у таблиці (додаток 2). У  даному навчальному році зросла 
результативність участі учнів у предметних конкурсах: 13 перемог у порівнянні з 2016-2017 н.р.— 10 перемог. 

Високими є результати участі команди школи у спортивних змаганнях: ІІІ  місце у міській спартакіаді, ІІ місце у 
відкритих змаганнях зі спортивного орієнтування бігом, ІІ місце у турнірі з волейболу серед загальноосвітніх шкіл міста, 
ІІІ місце на турнірі з футзалу «Кубок НФК «Ураган», вчителі Михайловський В.В., Соловей В.І., Ігнатюк Т.А.  

Результативною є робота вчителя музичного мистецтва, керівника вокального гуртка   Смій І.М.: шкільний гурт 
«Троїсті музики» (3-7 класи) здобув перемогу на І (міському) етапі обласного конкурсу вокально-інструментальних 
ансамблів  — І місце;  гурт «Діти України» — гран-прі  у І (міському) етапі обласного конкурсу фольклорно-етнографічних 
колективів. 

На засіданні методичної ради школи було доповнено розроблені рекомендації для педагогів і батьків стосовно 
особливого ставлення до обдарованих учнів. Складені вказівки взято до уваги педагогами школи.  

Рівень активності учнів у конкурсах  позакласної роботи з предметів: математика, біологія, природознавство — 
кількість учасників міжнародних, всеукраїнських  конкурсів та олімпіад — 171,  відповідальні вчителі: Білик Р.П., 
Михайловська О.А. (додаток 3). 

У період проведення предметних тижнів та днів предмета учителі проводили інтелектуальні ігри, марафони, 
конкурси газет, про що вказано у підсумкових методичних фото-інформаційних вісниках. Звіти про виконану роботу 
розміщено на сайті закладу.  

Членами методичного об’єднання психолого-педагогічного напрямку (Кулик О.М., Кутинська Т.Р.) проведено 
мистецький марафон «Я маю право на розвиток своїх талантів» для учнів 2-9 класів. Глибокі за розвивальним змістом 
заняття «Я можу бути різним», з використанням правопівкульного малювання Кулик О.М. організувала у 8-А класі. 
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Навички конструктивного спілкування формувалися на годинах психолога «Дорога до себе» у 7-А, 7-Б, 9-Б класах. 
Педагог розвивала творчий потенціал, активізувала пізнавальну діяльність упродовж арт-занять: 

 «Світ мрій» - 1-і класи; 

 «В мирі  і злагоді» - 2-і класи; 

 «Умій дружити» - 3-і класи; 

 «Я відповідальна дитина» - 4-і класи. 

У лютому 2018 року, за підсумками роботи в І семестрі, уточнено банк даних обдарованих учнів. За 5 напрямками 
розвитку обліковано 87  учнів школи.    

Упродовж року проведено пізнавальні, розвивальні, загальношкільні заходів у різних напрямках виховного 
значення. У грудні 2017 року організовано виставку новорічно-різдвяних композицій, у квітні — мега-виставку 
«Великодня вітальня» із використанням учнівських робіт у стилі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв. 
Проведено інтелектуальний марафон  про права дітей. Ряд спортивних змагань та конкурсів сприяв розвитку фізичних 
сил та формуванню позитивного ставлення школярів до збереження власного здоров’я. 

План роботи педагогів з обдарованими дітьми на 2017-2018 н.р. в основному виконаний. 

Однак у даній системі роботи є ряд недопрацювань. Вимагає покращення робота педагогів щодо упровадження 
системи особистісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Упродовж двох навчальних років учні 
не виборюють призових місць на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Як свідчать протоколи усіх ДПА, атестації розпочалися вчасно, проходили організовано, без порушень Положення 
про державну підсумкову атестацію у системі загальної середньої освіти. 

 Виявлено, що в основному учні засвоїли програмовий матеріал у достатньому обсязі, володіють необхідними 
практичними навичками, здебільшого вміють викладати теоретичний матеріал у логічній послідовності, пов’язувати його 
з практикою; володіють навиками аналізу подій, явищ, фактів, умінням зіставляти, знаходити важливе, пояснювати 
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причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, самостійно будувати висловлювання відповідно до комунікативних 
завдань.  

 Зведена таблиця підсумків ДПА та ЗНО дає підтвердження результативності роботи та об’єктивності оцінювання 
учителями. 

Клас Предмет Учитель К-сть 
уч– 
нів 

% високого 
рівня 

% 
 достат– 
нього 
 рівня 

% 
середнього 
рівня 

% 
початкого 
рівня 

Середній 
бал 
успішності 
ДПА 

Середній 
бал 
успішності 
(річне 
оцінюван- 
ня) 

Різниця 
середнього 
балу 
річного 
оцінюван- 
ня та ДПА 

11 Українська мова Рабарська 
Надія Ярославівна 

10 3 5 2 – 8,3 8,5 -0,2 

11 Математика Білик 
Роман Петрович 

2 – 2 – – 8 9,5 -1,5 

11 Англійська мова Височан Лариса 
Богданівна 

2 1 1 – – 8,5 9 -0,5 
  
  

11 Біологія Михайловська Ольга 
Антонівна 

4 1 3 – – 8,3 8,8 -0,5 

11 Історія України Коцан 
Марія Іванівна 

9 2 5 2 – 7,9 9,2 -1,3 

11 Географія Русин Степанія 
Йосипівна 

3 1 2 – – 8,7 8,3 -0,4 

 

 

Клас Предмет Учитель К-сть 
учнів 

 Високий рівень Достатній 
рівень 

Середній рівень Початковий 
рівень 

9-А Українська мова Стеблинська 

Марія Йосипівна 

27 10 14 3 – 

9-Б Українська мова Рабарська 22 3 7 12 – 
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Надія Ярославівна 

9-А Математика Білик 

Роман Петрович 

27 6 12 9 – 

9-Б Математика Білик 

Роман Петрович 

22 – 4 15 3 

9-А Історія України Олексюк 

Ольга Романівна 

27 12 14 1 – 

9-Б Українська 
література 

Рабарська 

Надія Ярославівна 

22 4 8 10 – 

Як свідчить порівняльний аналіз результатів ДПА та річних оцінок, учителі в основному об’єктивно оцінюють 
навчальні досягнення учнів, тому бали здебільшого співпадають. Педагоги ретельно готували випускників до складання 
ДПА, тому часто результати є вищими від річних оцінок. 

Позитивним є факт відсутності початкового рівня знань за результатами ДПА та ЗНО учнів 9, 11 класів, окрім 14% з 
математики у 9-Б класі (вчитель Білик Р.П.).  

Якісними (високий рівень) є показники ДПА  

учнів 9-А класу: 

— з історії — 44%, вчитель Олексюк О.Р.; 

— з української мови — 37%,  вчитель Стеблинська М.Й.,  крім того Фабуляк Мар’яна, 9-А клас, отримала 12 балів. 

Футерко Вікторія, 9-Б клас, отримала по 12 балів за ДПА з української мови та української літератури, вчитель 
Рабарська Н.Я. 

учнів 11 класу: 

— з української мови — 30% (3 учні),  вчитель Рабарська Н.Я.; 

—  з англійської мови — 50% (1 учень), вчитель Височан Л.Б.; 
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—  з географії  —  33%  (1 учень), вчитель Русин С.Й.; 

Позитивним є факт зменшення кількості середнього та початкового рівнів за результатами ДПА у порівнянні з 
річним оцінюванням.  

Показник початкового рівня простежується  лише з математики — 14%  у 9-Б класі, вчитель Білик Р.П.  

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли значних результатів у своїй 
діяльності. Це результати участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних 
предметів, вчителів у конкурсах професійної майстерності та зовнішньому незалежному оцінювання. Так у 2017 року за 
результатами ЗНО наш заклад за різними рейтинговими таблицями посів 3 та 11 місце серед шкіл області.  

У цьому навчальному році   учні школи  здобули 30 перемог на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та 3 
перемоги на ІІІ етапі. Якісний показник участі у 2 етапі 37,8%, у третьому-50%. 

№ Прізвище учня Клас Предмет Місце у ІІ 
етапі 

Прізвище вчителя 

1. Музичин Адріан Романович 7-А Фізика 2 Кравець В.І. 

2. Карпінський Максим Ігорович 7-Б Фізика 3 Кравець В.І. 

3. Карпінський Максим Ігорович 7-Б Математика 3 Білик Р.П. 

4. Карпінський Максим Ігорович 7-Б Хімія 3 Беженар Л.В. 

5. Карпінський Максим Ігорович 7-Б Інформатика 1 Головчак Г.Б. 

6. Павлишин Анна Вадимівна 7-Б Українська мова та література 3 Стеблинська М.Й. 

7. Федченяк Лілія Мар’янівна 8-А Історія 3 Коцан М.І. 

8. Гундерчук Андрій Петрович 8-Б Фізика 1 Кіраль Х.І. 

9. Гундерчук Андрій Петрович 8-Б Хімія 2 Беженар Л.В. 
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10. Гундерчук Андрій Петрович 8-Б Інформаційні технології 1 Кіраль Х.І. 

11. Думінкевич Діана Вікторівна 8-Б Біологія 3 Михайловська О.А. 

12. Фурман Анастасія Василівна 8-Б Біологія 2 Михайловська О.А. 

13. Фурман Софія Василівна 8-Б Біологія 2 Михайловська О.А. 

14. Чіпко Мар’яна Ярославівна 8-Б Хімія 3 Беженар Л.В. 

15. Чіпко Мар’яна Ярославівна 8-Б Біологія 3 Михайловська О.А. 

16. Бойчук Тарас Ігорович 9-А Інформатика 1 Головчак Г.Б. 

17. Строгуш Христина Володимирівна 9-А Інформаційні технології 3 Головчак Г.Б. 

18. Фабуляк Мар’яна Романівна 9-А Екологія 3 Михайловська О.А. 

19. Фабуляк Мар’яна Романівна 9-А Біологія 3 Михайловська О.А. 

20. Футерко Вікторія Олегівна 9-Б Фізика 2 Кусень М.В. 

21. Футерко Вікторія Олегівна 9-Б Правознавство 3 Олексюк О.Р. 

22. Федоришин Вікторія Василівна 10 Правознавство 3 Олексюк О.Р. 

23. Манич Аліна Сергіївна 10 Економіка 2 Чабаранок В.М. 

24. Чорнописький Максим 
Миколайович 

10 Економіка 3 Чабаранок В.М. 

25. Василечко Христина Степанівна 11 Економіка 2 Чабаранок В.М. 

26. Бербець Марія В’ячеславівна 11 Економіка 2 Чабаранок В.М. 

27. Коцар Лілія Олегівна 7-А  Образотворче мистецтво 1 Гетманська В.С. 
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28. Романюк Юлія Романівна 7-А Образотворче мистецтво 2 Гетманська В.С. 

29. Амброзяк Захар Володимирович 4-А Математика 2 Баволяк М.О. 

30. Німак Євгенія Ярославівна 4-А Українська мова 3 Баволяк М.О. 

Учні 11 класу склали ЗНО на високому, достатньому та середньому рівнях. Слід зазначити, що найвищий середній 
бал успішності ДПА (ЗНО) з географії – 8,7 бала, англійської мови – 8,5 бала, української мови – 8,3 бала, вчителі: Русин 
С.Й., Височан Л.Б.,  Рабарська Н.Я. Високий рівень об’єктивності  у виставленні річних оцінок (у порівнянні з ДПА) 
простежується з української мови: 0,2 бала різниці, вчитель Рабарська Н.Я. Найнижчий рівень об’єктивності – з 
математики: 1,5 бала, вчитель Білик Р.П. 

 Результати проведення ДПА свідчать і про окремі недоліки у знаннях учнів. Зокрема, з української мови члени 
комісії зазначили наступні помилки в учнів 9-их класів: написання прислівників, префіксів з-, с-; уживання розділових 
знаків при зворотах, у безсполучниковому складному реченні (вч. Рабарська Н.Я., Стеблинська М.Й.). 

 З історії України учні 9-А класу допустили помилки при визначенні дат, встановленні відповідності 
фотозображення історичної постаті та прізвища (вч. Олексюк О.Р.). Низьким залишається рівень знань учнів змісту 
програмових творів з української літератури 11 та 9-Б класів (вч. Рабарська Н.Я.). 

 Учні 9-их класів на ДПА  з математики допускали помилки при виконанні дій з раціональними і дробовими числами, 
при використанні теореми синусів і косинусів (Білик Р.П.). 

У 2017-2018 навчальному році підвищилась як кількість так і якість участі учнів у різноманітних конкурсах. 

І етап (міський) обласного конкурсу з образотворчого мистецтва серед учнів закладів загальної середньої освіти та 
вихованців закладів позашкільної освіти. 

Коцар Лілія Олегівна, 7-А клас, І місце.  

Міський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» 

Яніцька Ольга Сергіївна, 7-А клас, ІІ місце.  
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 Обласний турнір юних економістів. 

Василечко Христина, 11 клас, ІІІ місце. 

Вчитель Чабаранок Володимир Михайлович 

ІІ етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

Фабуляк Мар’яна, 9-А клас, ІІІ місце. 

Медвідь Владислав, 8-Б клас, ІІІ місце. 

Вчителі:  

Стеблинська Марія Йосипівна,  

Левицька Надія Ігорівна,  

Псюк Марія Йосифівна. 

ІІ етап конкурсу на кращий твір про Україну, присвячений Покрові Пресвятої Богородиці та 75 річниці створення 
УПА. 

Номінація “Поезія”: Коцар Лілія, 7-А, ІІ місце. 

Номінація “Проза”: Чижевська Марія, 10 клас, І місце 

Вчителі: Мельник Марія Василівна, Дейнека Олександра Василівна. 

Міський етап обласного конкурсу фольклорно-етнографічних колективів. 

Номінація “Вокально-хорове мистецтво”: Фольклорно-етнографічний колектив “Діти України” –  Гран-прі конкурсу.  

Керівник Смій Іванна Михайлівна. 

ІІ етап оласного конкурсу учнівських творів на морально-етичну тематику “Бог-Україна-Родина і я” 

Долаврук Аліна, 11 клас, ІІ місце. 
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Вчитель Булавинець Євгенія Василівна. 

Переможцем турніру з шахів пам'яті  

О.Гірника:  

Анастасія Мокрецька; Сергій Лебідь; 

Дмитро Шеркунов; Вікторія Рибій; 

Софія Рибій. 

Команда Калуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (вчитель Соловей В. І.) стала бронзовим призером 
міського етапу шкільного турніру з футзалу НФК «Ураган».  

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі формування особистості, а отже, й 
підростаючого покоління, найефективніші шляхи пізнання – це від рідного до чужого, від близького до далекого, від 
національного до міжнаціонального, світового. 

  Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, духовний та 
інтелектуальний компоненти свідомості. Прививає любов і повагу до рідного народу, створює умови для розвитку і 
розкриття природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу – найвищої 
цінності нації та держави. 

  В основу виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та 
спадкоємності поколінь. Найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, 
патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України. Ціновим засобом відображання 
нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину. 

Тому в 2017-2018 навчальному році вся діяльність була спрямована на реалізацію наступних завдань: 

1. Утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного 
та історичного минулого України; 
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2. Формування патріотичних почуттів на сучасних героїчних прикладах Небесної Сотні та воїнів АТО;  
3. Виховання поваги до Конституції України,  державної символіки; 
4. Усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною 

відповідальністю; 
5. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;  
6. Культивування кращих рис української ментальності –милосердя, доброти, чесності, дбайливого ставлення 

до природи, тварин; 
7. Популяризація культури безпеки життєдіяльності;: 
8. Формування естетичного  та духовного світосприйняття на основі  українських традицій  та обрядів;  
9. Формування інтересів до різних галузей науки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних 

творчих здібностей та нахилів; 

  Урочиста лінійка, присвячена 75-ій річниці УПА та Дню захисника Вітчизни, за участю Степана Петраша, почесного 
громадянина України, голову Калуської станиці воїнів УПА та Ярослава Семківа, учасника АТО, сержанта 81 десантно-
штурмової бригади. 

Година пам’яті «Голодомор – трагедія українського народу»32-а річниця Чорнобильської трагедії – найстрашнішої 
катастрофи в історії людства. 

Загальношкільний захід «Чорнобиль: минуле і сьогодення», загальношкільна лінійка «Біль і крик душі під знаком 
Чорнобиль» за участю заступника командира Івано-Франківського об’єднання «Прикарпатбат Чорнобиль» Ярослава 
Олійника.  

Круглий  стіл  «Спільними  діями до однієї мети. Ми переможемо!» 

Урок гідності «Революція гідності, охрещена кров’ю. Я знаю, що таке гідність. Я бачив її!» 

Загальношкільний захід до Всеукраїнського референдуму «Живи у віках, незалежна Україно! Все тільки починається…» 

Вікторина “Знайома та незнайома Європа” 

З метою Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України  
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Літературно-виховний проект «Різдвяне вертепування: засади християнського виховання та основа українського 
професійного театру». 

Члени парламенту та вчителі долучились до озеленення  пришкільної території/ 

Всеукраїнська акція « 5 картоплин» 

Всеукраїнська акція «За чисте довкілля».  

Пізнавально-творчий брейн-ринг до Дня мігруючих птахів «Знай, люби, бережи». 

Інформаційна виставка малюнків на тему «Допомога мігруючим птахам» 

Урок-тренінг на тему «Охорона праці» під девізом «Захищене і здорове покоління», присвячений Всесвітньому дню 
охорони праці. 

 Заняття з надання першої медичної допомоги та вивчення правил поведінки на водоймах “Безпека на воді” 

Участь у зональному турі ІІ обласного етапу Всеукраїнського фестивалю “Дружин юних пожежних.”  

Загальношкільний захід морально-духовного спрямування «Шлях на Голгофу». 

Театралізоване дійство «Весна прийшла до кожного малятка, весна прийшла до кожного звірятка». 

Конкурс читців на краще виконання творів Т.Г.Шевченка 

Протягом року свята супроводжувались тематичними виставками у фойє та на коридорах школи. 

Цьогоріч вперше започаткований шкільний конкурс «Учень року». Учасників конкурсу було відібрано в 6 номінаціях: 
«Учень року», «Учениця року», «Спортсмен року», «Спортивне відкриття року», «Мистецьке обдарування року», «Мистецьке 
відкриття року» Учасників було обрано за 4 основними критеріями: Успіхи у навчанні (20 балів), Участь у олімпіадах (20 
балів), Участь у конкурсах (20 балів), Участь у громадському житті школи (20 балів), Учнівське бачення (інтернет-
голосування) (20 балів). Зараз на сайті школи триває інтернет голосування. Переможці будуть нагороджені дипломами та 
грошовими сертифікатами на загальношкільній лінійці «Останнього дзвоника». 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

Психологічна служба в системі освіти є складовою частиною державної системи охорони психічного здоров’я 
молодших громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально – психологічних умов розвитку особистості.  

Представниками психологічної служби нашої школи є практичний психолог Оксана Михайлівна Кулик, 
сертифікований арт-терапевт та соціальний педагог Тетяна Романівна Кутинська, тренер за програмою виховної роботи 
з питань протидії торгівлі людьми та тренер міської Школи фахового розвитку для молодих спеціалістів. 

З метою забезпечення високої ефективності освітніх реформ, усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх 
сферах життя, опановуючи інноваційні методи і технології працівники психологічної служби у своїй практичній діяльності 
використовують різні форми роботи: корекційно-відновлювальні та розвивальні заняття, тимбілдінги, інтерактивні ігри, 
“години психолога”, консиліуми, презентаційні заняття, тренінги, конкурси, арт – терапевтичні техніки,  просвітницько-
профілактичні зустрічі, марафони, вікторини, акції, уроки – застереження, години спілкування, арт – проекти та 
соціально – психологічні проекти, екскурсії. 

Кількість запитів з боку учнів до практичного психолога протягом трьох років збільшується, що свідчить про 
потребу психологічної підтримки для особистісного самоствердження, формування адекватної самооцінки, визначення 
власних потреб, налагодження ефективних взаємин з однолітками та батьками, підвищення мотивації навчання та 
професійного самовизначення 

Пріоритетним напрямом в роботі залишається превентивні заходи з попередження злочинів, правопорушень та 
подолання негативних явищ в учнівському середовищі. Такі явища як тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, 
бездоглядність, булінг, торгівля людьми є безпосередніми об’єктами профілактичної діяльності працівників 
психологічної служби. Слід зазначити, що в правовиховній діяльності є певні позитивні моменти. На сьогодні жоден з 
наших учнів не стоїть на обліку в секторі ювенальної поліції неповнолітніх головного управління національної поліції  в 
Івано – Франківській області Калуського відділу поліції.  

Правове виховання й оволодіння системою правових знань має особливе місце в комплексі практичних заходів, які 
реалізуються в більшості під час проведення у школі тематичних тижнів: Тижні здорового способу життя, Тижні 
правових знань, Тиждень психології,  Тиждень соціальної підтримки.   
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18 жовтня 2018 року у школі була проведена інформаційна кампанії щодо відзначення Європейського дня проти 
торгівлі людьми.  

Також з 27 листопада по 12 грудня 2018 року у школі були проведені заходи в рамках відзначення Всеукраїнської 
акції  “16 днів проти насильства”. 

6 лютого 2018 року у школі відзначався День безпечного Інтернету під гаслом “Створюй, спілкуйся та поважай: 
кращий Інтернет починається з тобою”. 

На реалізацію міського право просвітницького проекту “Я маю право” учні 1-9 класів та педагогами взяли участь у 
мистецькому  марафоні “Я маю право на розвиток талантів”. 

Під керівництвом соціального педагога Кутинської Тетяни Романівни учні 7-Б, 8-Б та 11 класів 13 листопада 2018 
року стали переможцями у міському конкурсі соціальної реклами “Правильний вибір”, де були представлені 3 
відеоролики на тему шкільного булінгу та проблем домашнього насильства.  Також 20 квітня 2018 року учениця 9-Б 
класу Шутяк Юлія стала міським переможцем у Всеукраїнському конкурсі “Моральний вчинок” з відеороликом “Наші 
батьки не такі…” 

 Впродовж п’яти років працівниками психологічної служби впроваджуються у практичну діяльність такі програми 
як: 

- “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” – з питань протидії торгівлі людьми, 
- Інформаційно – освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова”  - з питань підвищення особистісного 

захисту дитини в ситуаціях, пов’язаних із ризиком вживання алкоголю, 
- Просвітницьк–профілактична програма тренінгових занять “Не смійся з мене” – з питань попередження 

шкільного булінгу, набуття навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.  

У роботі з батьками працівники психологічної служби використовують навчальні зустрічі, тренінги  в основному з 
питань профілактики психологічного (емоційного, фізичного) насильства на дітьми.   

Уже декілька років поспіль високу моральну цінність добра проявляють наші благодійники - Ірен Станс та Маріо 
Фама, представники Бельгійського допомогового комітету ”Іскра”. За їх благодійні кошти з вересня до травня у школі 
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організоване безкоштовне гаряче харчування для 29 учнів 5-11 класів із сімей пільгових категорій (10 грн. в день на 
одну дитину). Представники комітету п. Маріо і п. Ірен у супроводі Кукури Галини Дмитрівни (калуського представника 
благодійної організації)  щороку приїжджають до нас – знайомляться з дітьми, спілкуються з ними та що найважливіше 
надають додаткову речову допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так цього року 10 сімей 
отримали гуманітарну допомогу з Бельгії (одяг).  

Таким чином діяльність психологічної служби спрямована на збереження прав і свобод людини та громадянина, 
створення умов для реалізації творчого потенціалу дитини, розвитку комунікативних здібностей дітей, підвищенню 
рівня їх обізнаності з питань психічного здоров’я та формування позитивної мотивації щодо ведення здорового 
способу життя. 
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ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ РОБОТИ ШКОЛИ 

1. Підвищення результативності та якості освітнього процесу шляхом реалізації творчого потенціалу вчителя в 
умовах пріоритету розвитку особистості учня. 

2. Співробітництво сім’ї, школи та громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в 
шкільному житті. 

ЗАВДАННЯ 

1. Модернізація структури методичної роботи школи з метою створення умов для успішного оволодіння 
педагогами теорії та практики новітніх освітніх технологій 

2. Виконання завдань, спрямованих на самореалізацію особистості, показниками яких є: 

 рейтинг навчального закладу; 

 іміджелогічна культура вчителів; 

 конкурентоздатність випускників. 

3. Забезпечення можливості рівного доступу до якісної освіти. 

4. Продовження якісного впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної 
середньої освіти  в освітній процес. 

5. Реалізація співпраці школи з громадою міста через батьківський комітет, учнівський парламент щодо 
активізації системи державно-громадського управління школою. 

6. Забезпечення створення здоров’язберігаючого середовища в школі. 

7. Виховну роботу спрямувати на виховання національної гордості сімейних та державних традицій, патріотизму, 
основ християнської моралі. 
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БЛОК №2 УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ. 
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2.1. Організаційні заходи щодо реалізації Закону “ Про освіту”. 

№  

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма узагальнення Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1. Вивчення нормативних документів Міністерства 
освіти і науки України, управління освіти 
Калуської міської ради. 

серпень, 

впродовж року 

педрада, 

інструктивно-
методичні наради 

директор, 

заступники директора  

 

2. Регламентація (відповідно до нормативних 
документів, вимог ДСЕС) режиму роботи школи, 
структури навчального року, навчальних планів 
та їх затвердження. 

серпень педрада, наказ директор  

3. Забезпечення організованого початку та 
закінчення навчального року, семестрів. 

серпень, 

січень, 

травень 

накази директор, 

заступники директора 

 

4. Забезпечення впровадження нового 
Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти 

серпень, 
вересень 

протоколи м/о Ілемська М.Й., Псюк М.Й.  

5. Підготовка та проведення педагогічно доцільної 
комплектації учнів: 

- аналіз охоплення навчанням дітей віком до 18 
років у мікрорайоні школи; 

-  облік відомостей про подальше навчання та 
працевлаштування випускників 9-х та 11-х  
класів; 

- забезпечення індивідуальним навчанням 
вдома дітей, які за станом здоров’я не можуть 
навчатися у школі; 

 

 

 

до 10.09 

 

 

до 01.09 

 

 

 

 

списки дітей 

 

довідки про навчання 

 

 

 

 

 

Кутинська Т.Р., 

Ілемська М.Й. 

Смій І. М. 
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- відкриття 1-го класу з інклюзивним навчанням 
для дітей з особливими освітніми потребами 

- конкурсний відбір дітей у 8-і допрофільні класи 
(на основі результатів психолого-педагогічної 
діагностики) для забезпечення варіативності 
навчання на диференційованій основі; 

- комплектування 10 класів для забезпечення 
профільного навчання ; 

- комплектування класів; 

 

- комплектування груп продовженого дня; 

- комплектування груп для факультативних 
занять; 

- комплектування груп для занять гуртків; 

 

- формування фактичної мережі на 2015-2016 
н.р. та планової мережі на 2016-2017 н.р. 

- відбір дітей для індивідуальних занять з 
окремих предметів; 

- комплектування спеціальних груп для занять з 
фізкультури; 

 

- складання списків дітей 5-річного віку, які 
проживають у мікрорайоні школи. 

 

 

 

до 01.09 

 

 

 

до 01.09 

 

 

 

до 01.09 

 

 

 

 

 

 

до 01.09  

до 01.09 

 

до 03.09 

 

наказ 

 

 

 

наказ 

 

наказ 

 

 

 

наказ 

 

 

 

 

 

 

наказ 

 

 

наказ 

 

списки учнів 

заступники директора, 

вчителі 

 

 

Ілемська М.Й.,  

Кулик О.М. 

 

 

психолог,  

класні керівники, 

заступники директора 

 

класні керівники,заст. 
директора,класні керівники 

 

 

заступники директора 

 

вчителі 

керівники гуртків 

директор, ЗНР 
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до 03.09 

 

до 03.09 

 

 

до 01.09 

 

 

до 03.09 

 

 

до 01.09 

 

 

вересень 

 

списки учнів 

 

мережа 

 

 

списки учнів 

 

 

наказ 

 

 

списки учнів 

 

 

 

директор, ЗНР 

 

 

Заступники директора 

медсестра,директор 

 

Кусень М. В., 

Кутинська Т. Р. 

6. Укладання та затвердження: 

- єдиного мовного та орфографічного режиму; 

 

- вимог щодо ведення шкільної документації, 
подавання звітів; 

- структури навчального року; 

- режиму роботи школи; 

- навчального плану (варіативної частини); 

- розкладу уроків у 1х-4х класах; 

 

до 01.09 

 

 

 

 

 

до 01.09 

 

педрада 

 

 

педрада 

 

 

педрада, 

 

Псюк М.Й.,  

Ілемська М.Й. 

 

Псюк М.Й., Ілемська М.Й. 

 

директор, заступники 

директор, заступники 
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- розкладу уроків у 5х-11х класах; 

- розкладу факультативних занять; 

- розкладу індивідуальних занять з учнями 1х-4х 
класів; 

- розкладу індивідуальних занять з учнями 5х-11х 
класів; 

- розкладу занять гуртків,  

- розкладу виховних годин; 

- календарних планів за предметами на І і ІІ 
семестри; 

- календарних планів факультативних занять на І 
і ІІ семестри; 

- календарних планів гурткових занять на І і ІІ 
семестри; 

- планів виховної роботи класних керівників на І 
і ІІ семестри; 

- планів роботи вихователів ГПД на І і ІІ 
семестри; 

- річного плану роботи бібліотеки; 

- плани роботи предметних методичних 
об’єднань. 

 

до 01.09 

до 01.09 

 01.09 

 

 01.09 

 

03.09 

 

03.09 

 

03.09 

 

08.09 

08.09 

 

До 18.09 

 

До 18.09 

 

До 18.01 

 

08.09, 18.01 

наказ 

педрада, 

наказ 

педрада 

розклад 

розклад 

 

розклад 

 

розклад 

 

розклад 

 

розклад 

розклад 

 

плани 

 

плани 

 

плани 

 

плани 

заст. директора  

 

Ілемська М.Й. 

 

Псюк М.Й. 

 

Псюк М.Й. 

 

Ілемська М.Й. 

 

Псюк М.Й. 

 

Смій І. М. 

Смій І. М. 

 

Псюк М.Й., Ілемська М.Й. 

 

Псюк М.Й., 

 

Смій І. М. 

 

Смій І. М. 
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До 18.01 

 

до 08.09 

 

03.09 

 

 

 

плани 

 

план 

 

плани 

 

 

Ілемська М.Й. 

 

Пасєка О.Р., 

 

Псюк М.Й. 

7. Кадрове забезпечення діяльності школи: 

- здійснення комплектації школи кадрами на 
новий навчальний рік; 

- забезпечення нормативності під час ведення 
документації з кадрових питань; 

- проведення педагогічно доцільної 
розстановки педагогічних кадрів (учителів 
предметів, класних керівників, вихователів 
ГПД, керівників гуртків,  завідувачів 
кабінетами, майстернями, спортзалом, 
відповідальних за класні кімнати); 

- розподіл тижневого навантаження вчителів 
(тарифікація); внесення необхідних змін до 
тижневого навантаження на ІІ семестр; 

- організація роботи допоміжного та технічного 
персоналу (розподіл обов’язків та ділянок 
роботи, складання графіка роботи); 

- розроблення та впровадження в практику 
механізму матеріального стимулювання 
понаднормової діяльності педагогів, 

 

 

до 01.09 

 

 

впродовж року 

 

 

 

до 01.09 

 

до 01.09, 

 

 

до 05.01 

 

накази 

 

особові справи,  

 

трудові книжки 

 

 

 

накази 

 

педрада, накази 

протокол засідання 
РШ 

 

 

директор 

 

директор, 

секретар-діловод 

директор, 

заступники директора 

 

директор, 

заступники директора 

 

Прокопів Л. П. 

Кусень М. В., 

Прокопів Л. П., 

Смій І.М. 
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працівників допоміжного, технічного 
персоналу. 

 

8. Забезпечити учнів необхідними підручниками. вересень нарада при 
директорові 

Пасєка О.Р.  

9. Складання графіка внутрішньо шкільного 
контролю та його коригування. 

 

до 01.09, 

до 01.01 

графік директор, 

заступники директора 

 

 

10. Здійснення загального та тематичного контролю 
за навчально-виховним процесом. 

 

впродовж року 

 

книга ВК 

 

директор, 

заступники директора 

 

 

11. Організувати гаряче харчування дітей-сиріт, 
дітей з малозабезпечених сімей. 

вересень, січень наказ Кутинська Т.Р.  

12. Організувати чергування вчителів та учнів 
школи. 

вересень графік дирекція  

13 .  Проводити прибирання школи та пришкільної 
території відповідно до закріплених за класами 
ділянок. 

кожної п’ятниці підбиття підсумків Смій І. М., 

Прокопів Л. П. 

 

14 .  Оформлення встановленої звітної документації 
згідно вимог. 

впродовж року звіти Псюк М.Й.,  

Ілемська М.Й 

 

15.  Організація роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.  

вересень наказ Псюк М.Й.  

16.  Проведення індивідуальних та групових 
інструктажів із педагогами, працівниками 
допоміжного й технічного персоналу, учнями з 
питань техніки безпеки й правил внутрішнього 

вересень журнали проведення 
інструктажів 

директор, 

заступники директора 
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розпорядку. 

17. Створення предметних апеляційних комісій з 
метою забезпечення права учнів на корекцію 
семестрових оцінок (за умови надходження 
апеляцій від батьків). Проведення повторного 
семестрового оцінювання. 

січень, 

травень-червень 

наказ, 

протоколи АК 

директор, 

заступники директора 

 

 

18. Аналіз читацьких інтересів учнів. грудень інструктивно-метод. 
нарада   

бібліотекар 

Пасєка О.Р. 

 

19. Організувати роботу консультаційного пункту 
для батьків майбутніх першокласників. 

січень нарада при директорі Ілемська М.Й.  

20. Підготувати матеріали і завдання для 
діагностики готовності до навчання майбутніх 
першокласників. 

березень нарада при директорі Кулик О.М.  

21.  Провести тестування учнів на профпридатність, 
проведення профорієнтаційних бесід. 

квітень-травень аналіз Кулик О.М.,  

Смій І. М. 

 

22. Організовувати профорієнтаційні зустрічі та 
бесіди для випускників 9-х та 11-х класів. 

протягом року аналіз КутинськаТ.Р.,  

Смій І. М. 

 

23. Організувати підготовчі заняття із майбутніми  
першокласниками. 

червень план Ілемська М.Й.  

24. Провести діагностику психологічної готовності 
дітей дошкільного віку до навчання в школі. 

червень аналіз Кулик О.М.  



 

 31 

25. Проводити індивідуальні консультації для батьків 
майбутніх першокласників. 

березень-
червень 

аналіз Кулик О.М., 

Ілемська М.Й. 

 

26. Набір учнів до 1-х, 5-х і 10-х   класів. червень-серпень списки, наказ дирекція  

28. Вивчення побажань учнів та батьків про вибір 
іноземної мови та профільного навчання. 

квітень, травень 

 

нарада при директорі директор, 

Кулик О.М. 

 

29. Організувати наставництво   молодих вчителів.  вересень наказ Псюк М.Й.  

30. Провести діагностику адаптації учнів 1-х та 5-х 
класів до навчання в школі. 

вересень нарада при 
директорові 

Кулик О.М.  

 

  



 

 32 

2.2. ЗМІСТ І КООРДИНАЦІЯ ОРГАНІВ САМОУПРАВЛІННЯ. 

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ. 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 
виконання 

Форма 
узагальнення 

Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1. ПЕДРАДА № 11 

1. 1. Вибори секретаря педради 

2. Підсумки роботи школи за 2017-2018 навчальний рік 

3. Затвердження освітньої програми школи на 2018-2019 
навчальний рік 

4. Затвердження плану роботи школи на 2018-2019 
навчальний рік 

5. Оцінювання курсів за вибором. 

6. Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-их класів 

7. Інклюзивна освіта в школі: досягнення та виклики. 

8. Різне 

серпень протокол 
педради 

Кусень М. В. 

 

 

 

 

 ПЕДРАДА № 12 

1. Виконання рішень попередньої педради. 

2 Про вибір підручників для 5-их та 10-го класів 

 

вересень Протокол 
педради 

Кусень М. В. 

 

 

 2. ПЕДРАДА № 13 

1. Виконання рішень попередньої педради. 

грудень протокол 
педради 

Псюк М. Й.  
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2 Стан викладання математики та інформатики. 

3.Стан цивільного захисту у школі 

4.Визначення претендентів на нагородження Золотою та 
Срібною медалями, отримання свідоцтв з відзнакою. 

3. ПЕДРАДА № 1 

1.Виконання рішень попередньої педради. 

2.Затвердження Програми розвитку школи на 2019-2024 р. 

3. Про стан охорони праці під час освітнього процесу. 

січень протокол 
педради 

Псюк М.Й.  

4. ПЕДРАДА № 2 

1. Виконання рішень попередньої педради. 

3. Розвиток початкової школи в контексті завдань Нової 
української школи 

3.Опрацювання нормативних документів про порядок закінчення 
навчального року. 

 Затвердження предметів для складання ДПА у 9-х класах. 

4. Про складання ЗНО учнями 11  класу. 

5.Про проведення навчальної практики 

квітень протокол 
педради 

Ілемська М.Й. 

 

 

5. ПЕДРАДА № 3 

1.Виконання рішень попередньої педради. 

2.Стан викладання англійської та польської мов..  

3. Погодження матеріалів для здачі ДПА у 4-х та 9-х класах. 

4. Звільнення учнів 4-х класів від проходження ДПА. 

травень протокол 
педради 

Кусень М. В.  

6. ПЕДРАДА № 4 травень протокол Псюк М.Й.  
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1. Про перевід учнів 1-4-х класів та нагородження їх 
Похвальними листами. 

2. Випуск учнів 11-го  класу. Нагородження випускників школи 
медалями,   Грамотами. 

3.Звільнення учнів  9-х  класів від проходження ДПА. 

4.Стан відвідування учнями ГПД 

педради  

 

 

 

7. ПЕДРАДА № 5 

1.Про перевід учнів 5-8-х і 10-го класів та нагородження їх 
Похвальними листами. 

червень протокол 
педради 

Смій І. М.  

 

 

8. ПЕДРАДА № 6 

1. Випуск учнів 9-х  класів.  

 Нагородження  випускників школи   Грамотами, свідоцтвами з 
відзнаками. 

червень протокол 
педради 

Кусень М. В.  

      

 НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ 

№ 

з/п 

№ 

прот. 

Зміст заходів Дата Відповідальні 

1. 13  Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року. 
Стан ТБ в школі. 

 Визначення структури навчального року та режиму роботи школи. 

 Про розподіл обов’язків між членами адміністрації школи (директором 
та заступниками з навчально-виховної і господарської роботи), 
визначення посадових обов’язків педагога-організатора, соціального 

серпень 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 
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педагога, психолога. 

 Про хід підготовки до свята 1 вересня 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

 

2. 14 

 

 

 

 

 

15 

 

 Уточнений облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи. Аналіз 
вступу дітей мікрорайону до школи. 

 Фактична мережа на 2018-2019 н. р. та планова  

 на 2019-2020 н. р. 

  Організація харчування учнів 

  Про організацію чергування по школі членів адміністрації,  учнів 
(класів) та вчителів. 

  Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
учасників НВП. 

  Забезпечення учнів школи підручниками 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

 

3.  

16 

 

 

 

 

 

17 

 Організація проведення І та ІІ етапу учнівських олімпіад з базових 
предметів. 

 Про підсумки огляду навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів. 

 Про стан підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період 

 Про забезпечення продовження навчання та працевлаштування 
випускників 9-х, 11-х  класів 

 Організація атестації вчителів у 2019 р. 

 Вивчення стану інклюзивного навчання в школі 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 
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4. 18 

 

 

 

 

19 

 

 Робота органів учнівського самоврядування 

 Забезпечення виконання Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти 

 Створення безпечних умов навчання в школі 

 Про результати дослідження процесу адаптації учнів 1-х та 5-х класів 
до нових умов навчання 

 Стан контролю вчителями рівня знань учнів , що навчаються за 
індивідуальною формою. 

листопад 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

5.  

20 

 

 

 

21 

 Стан відвідування учнями школи 

 Про роботу їдальні та харчування учнів 

 Про підготовку і проведення новорічних ранків і вечорів та зимових 
канікул. 

 Стан проведення факультативних та індивідуальних занять. 

 Дотримання санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу 

 Стан злочинності та правопорушень серед учнів школи за 2018 рік  

грудень 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

 

6.  

 

1 

 

 

 Система роботи класних керівників і вчителів-предметників з 
класними журналами. 

 Виконання річного плану роботи школи за І семестр 

 Аналіз звернень громадян 

 Про стан вивчення систем роботи педагогічних працівників, що 
атестуються у 2019 році. 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 
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2 

 Робота Ради профілактики. 

 Організація роботи консультаційного пункту для батьків майбутніх 
першокласників 

 

січень 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

 

7.  

 

3 

 

 

 

4 

 

 Підсумки участі учнів школи у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських 
предметних олімпіад. 

 Виявлення та попередження випадків насильства та жорстокого 
поводження з дітьми. 

 Адміністративно-громадський контроль за охороною праці в школі 

 Якість заміни уроків вчителями школи 

 Про роботу наркопосту. 

 Співпраця школи з ІРЦ для забезпечення якісної форми 
індивідуальної та інклюзивної форми навчання 

 Про стан організації інклюзивного навчання у 1-у класі 

лютий 

 

 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

 

8.  

 

5 

 

 

6 

 Підготовка матеріалів і завдань для діагностики готовності до 
навчання майбутніх першокласників. 

 Про стан роботи гуртків 

 Забезпечення наступності в організації освітньогопроцесу між ДНЗ, 
школою І та ІІ ступеня  

 Дотримання режиму роботи школи 

 Про визначення обсягів ремонтних робіт 

березень 

 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

 

9.   Про хід підготовки до проведення  ДПА квітень Псюк М.Й. 
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7 

 

 

8 

 Про систему морального та матеріального заохочення вчителів школи 

 Про проходження медичного огляду вчителями 

 Індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень. 

 Стан ЦЗ в школі. 

 Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

10.  

9 

 

10 

 Про результати атестації педпрацівників школи 

 Стан збереження матеріально-технічної бази школи 

 Про організацію літнього відпочинку 

 Результативність роботи з обдарованими дітьми, її вплив на освітній 
процес 

травень  

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 

11.  

11 

 

 

 

12 

 

 Про виконання навчальних планів та програм 

 Про результати оформлення шкільної документації за рік. 

 Психологічний супровід дітей індивідуальної форми навчання 

 Результативність методичної роботи з молодими фахівцями та процесу 
їхньої адаптації в школі.  

 Розгляд попереднього плану роботи школи на новий навчальний рік 

 Про ефективність курсової підготовки вчителів у І півріччі 2018 року 

 

червень 

 

 

 

 

Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 

Кутинська Т.Р. 

Кулик О.М. 

Прокопів Л.П. 

Пасєка О.Р. 
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2.3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ. 

№ п-п Зміст заходів Термін виконання Форма контролю Відповідальні 

1 2 3 4 5 

1.  Проведення медичного огляду й диспансеризації 
учнів. 

Проведення лікувально-профілактичної роботи з 
учнями. 

згідно графіку, 
протягом року 

наказ Кусень М. В. 

Смій І. М. 

Сіліванович О.О. 

2. Проведення медичного огляду працівників школи. квітень нарада при директорі Сіліванович О.О. 

3. Організація навчання хворих дітей у спеціальних 
закладах і вдома. 

серпень, вересень наказ Псюк М.Й., 

Ілемська М.Й. 

4. Складання списків та формування спеціальних груп 
для занять із лікувальної фізкультури. 

вересень наказ Псюк М.Й., 

Ілемська М.Й. 

Сіліванович О.О. 

5. Організація страхування дітей. 

 

вересень аналіз результатів Кутинська Т.Р. 

6. Організація гарячого харчування дітей у шкільній 
їдальні. 

вересень нарада при директорі Ілемська М.Й.,  

Кутинська Т.Р. 

7. Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, 
дітей, що залишились без батьківського піклування 
та дітей з інших категорій соціально незахищених 
сімей, котрі харчуватимуться безкоштовно. 

вересень акти Кутинська Т.Р. 

8. Поповнення банку даних про дітей-сиріт, дітей, що 
залишились без батьківського піклування та 

вересень банк даних Кутинська Т.Р. 
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оформлення відповідної документації. 

9. Організація безплатного харчування дітей-сиріт, 
дітей, що залишились без батьківського піклування, 
дітей із соціально незахищених сімей інших 
категорій. 

вересень наказ Кутинська Т.Р. 

10. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних 
норм, правил протипожежної безпеки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності в організації 
роботи школи: 

- підготовка до експлуатації навчальних кабінетів, 
шкільних майстерень, спортивного та актового 
залів; 

- затвердження актів-дозволів на їхню роботу; 

-  розробка інструкцій з техніки безпеки в кабінетах 
фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних 
майстернях технічної та обслуговуючої праці, 
спортивному залі; 

-  проведення інструктажів із правил техніки 
безпеки для працівників школи; 

-  проведення інструктажів із правил техніки 
безпеки для учнів; 

-  організація чергування по школі членів 
адміністрації; 

-  організація чергування по школі вчителів; 

-  організація чергування по школі учнів (класів); 

-  закріплення за класними колективами навчальних 

 

серпень, вересень 

 

 

вересень 

 

вересень 

 

 

 

 

 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 

 

акти 

 

 

акти 

 

інструкції 

 

журнал 

 

журнал 

 

графік 

 

графік 

 

графік 

 

 

Прокопів Л. П., 

Псюк М.Й. 

 

Кусень М. В. 

 

Псюк М.Й., 

зав. кабінетами 

Псюк М.Й. 

 

Псюк М.Й. 

 

Кусень М. В. 

 

Смій І. М. 

 

Смій І. М. 
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кабінетів для підтримання належного санітарного 
стану приміщень; 

-  закріплення за класними колективами ділянок 
шкільного подвір’я для підтримання чистоти та 
порядку на території школи; 

-  проведення оглядів санітарного стану шкільних 
приміщень; 

-  перевірка стану дотримання санітарно-гігієнічних 
норм, правил протипожежної безпеки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності в роботі 
навчальних кабінетів, шкільних майстерень, 
спортивного та актового залів; 

-  вивчати стан температурного 

   режиму в школі. 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 

 

 

протягом року 

 

 

наказ 

 

план 

 

журнал 

 

журнал, наказ 

 

 

 

журнал 

 

Псюк М.Й 

 

Смій І. М. 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

 

 

медсестра 

 

11. Робота з профілактики харчових отруєнь протягом року аналіз медсестра 

12. Контролювати якість харчування учнів. протягом року аналіз медсестра, комісія 

13. Коректування системи заходів з профілактики 
бродягування, наркоманії, тютюнопаління, СНІДу, 
алкоголізму серед учнів. 

жовтень заходи   

Кутинська Т.Р. 

14. Забезпечення діяльності шкільного наркологічного 
поста. 

протягом року план Кутинська Т.Р. 

15. Провести бесіди з профілактики нещасних випадків 
під час канікул. 

жовтень-травень класні журнали класні керівники 
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16. Проведення дня здоров’я в школі. жовтень наказ Смій І. М. 

17. Організація літнього відпочинку й оздоровлення 
учнів школи 

травень, червень наказ Смій І. М. Кутинська Т.Р. 

18. Укладання графіка щорічних відпусток працівників 
школи, його затвердження. 

січень графік адміністрація, голова ПК 
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2.4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.  

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 
виконання 

Форма контролю Відповідальні Примітка 

1. Підготовка навчальних кабінетів. Призначення 
відповідальних за матеріальну базу навчальних 
кабінетів, майстерень, спортивного залу. 

вересень наказ Кусень М. В.  

2. Тарифікація вчителів. вересень наказ Кусень М. В.  

3. Організація інвентаризації матеріальних 
цінностей. 

жовтень-
листопад 

наказ Прокопів Л. П.  

4. Розробити комплекс заходів з підготовки школи 
до зимових умов. 

вересень-
жовтень 

наказ Прокопів Л. П.  

5. Організація огляду-конкурсу між класами на 
збереження підручників. 

грудень підбиття підсумків кл. керівники, 
бібліотекар 

 

6. Аналіз використання енергоносіїв та бюджетних 
коштів. 

січень аналіз дирекція  

7. Огляд кабінетів. Складання картотеки 
програмного, науково-методичного та 
дидактичного забезпечення кабінетів. 

вересень-
жовтень 

наказ дирекція  

8. Проведення конкурсу з поповнення бібліотеки 
школи “Моя улюблена книга – шкільній 
бібліотеці”. 

березень підбиття 

підсумків 

кл. керівники, 

бібліотекар 

 

10. Провести часткову заміну дверей кабінетів школи. липень-серпень аналіз Кусень М. В., 

Прокопів Л. П. 

 

11. Провести навчальних кабінетів І поверху (праве 
крило)  

липень-серпень аналіз Кусень М. В.,  
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Прокопів Л. П. 

12. Провести капітальний ремонт пожежних гідрантів. 
Відновлення системи пожежогасіння школи. 

липень-серпень аналіз Кусень М. В., 

Прокопів Л. П. 

 

13. Здійснення своєчасної оплати комунальних послуг 
та послуг Інтернету. 

протягом року аналіз Прокопів Л. П.  

14. Видання наказу “Про оплату праці педагогічних 
працівників школи за результатами проведення 
атестації”. 

квітень наказ управління освіти, 

Кусень М. В. 

 

15. Забезпечення підготовчих робіт з ремонту 
класних приміщень та приміщень загального 
користування. 

квітень - 

травень 

аналіз Прокопів Л. П.  

16. Доукомплектувати необхідним обладнанням 
методичний кабінет школи. 

протягом року аналіз Псюк М.Й, 

Ілемська М.Й., 

Прокопів Л. П. 

 

17. Заміна старих учнівських меблів вересень, 
серпень 

аналіз Прокопів Л. П.  
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БЛОК №3 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1.ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ І САМОВРЯДУВАННЯ. 

1.ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ І САМОВРЯДУВАННЯ. 

№ 

з/п 
Зміст заходів Термін виконання Форма контролю Відповідальний Примітка 

1. 

 

 

Провести вибори класних і шкільного 
активів. Обрати органи учнівського 
самоврядування школи. 

вересень  протокол  класні керівники, 

педагог-організатор 

 

2. Організувати проведення 
профілактичної  роботи, затвердити 
склад ради профілактики 
правопорушень. 

вересень  протокол  соціальний педагог  

3. Організувати чергування учнів у школі. вересень  графік педагог-організатор  

4. Організувати чергування вчителів у 
школі. 

вересень  графік ЗДНВР  

5. Організувати роботу гуртків, узгодити 
плани їх роботи. 

вересень  журнали  ЗДНВР  

6. Зібрати інформацію про зайнятість 
учнів у позаурочний час. 

вересень 

жовтень 

звіт  класні керівники  

7. Проводити шкільні лінійки, тематичні 
інформаційні хвилинки, ранки, вечори, 
виховні години. 

протягом року наказ,  нарада при 
директорі  

педагог-організатор  
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8. Загальношкільні заходи: 

- загальношкільний конкурс «Кращий 
клас», «Учень року» 

 

- cвято ”Хай лунає дзвоник радісний, 
завзятий»» 

 

-Перший урок на тему:  «Я – громадянин 
України – європейської країни»» 

 

- Олімпійський тиждень 

 

-День здоров’я 

 

-Урочистості до Дня працівників освіти 
«Вчителю, низько вклонюся тобі!» 

-Свято «Ой хто, хто Миколая любить» 

 

- Новорічні ранки та вечори 

-  Конкурс «Школа має таланти» 
-  Шевченківські дні 

(згідно окремого плану) 

- Свято “Мамі вклонюся до землі” 

 

 

протягом року 

 

 

03.09 

 

 

03.09 

 

 

10.09-14.09 

 

20.09 

 

05.10 

 

 

 

грудень    

 

 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

 

 

відвідування 

 

 

наказ 

 

 

відвідування 

 

відвідування 

 

 

сценарій  

 

 

 

ЗДНВР 

педагог-організатор 

 

 

класні 

керівники 

 

 

 

вчителі фіз. культури 

 

вчителі фізкультури  

 

педагог-організатор,  

 

педагог-організатор,  

класоводи 1-4 класів 

педагог-організатор,  

 ЗДНВР 

вчителі української мови 
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- Свято Останнього дзвоника 

 

-  Випускні вечори 

грудень  

 

 

квітень 

березень  

 

травень  

 

травень 

 

червень  

 

 

сценарій 

 

сценарій 

 

 

 

сценарій 

 

сценарій 

 

наказ 

 

педагог-організатор 

педагог-організатор,  

 

ЗДНВР 

 

9. Участь у загальноміському святі 
обдарованих дітей 

травень наказ 

 

ЗДНВР 

 

 

10. Участь у загальноміському святі 
випускників «Будь благословенна, 
юносте!» 

червень  наказ 

 

ЗДНВР 

 

 

11. Організація літнього відпочинку у 
таборі «Сонечко» з денним 
перебуванням 

червень наказ 

 

ЗДНВР 

 

 

 

12. Організувати змістовний відпочинок під 
час канікул 

жовтень 

січень 

розклад ЗДНВР 
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березень 
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2.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРІВ 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 
виконання 

Форма 
контролю 

Відповідальний Відмітка про 
виконання 

1. 

 

 

 

 

Вивчити психологічні аспекти виховної роботи в 
школі шляхом анкетування, індивідуальної 
роботи з школярами, співпраці «учень-вчитель» 

протягом року 

 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

Практичний психолог, 
вчителі. 

 

 

 

2. 

 

Коректування картотек 

- обдарованих дітей 

- учнів «групи ризику» 

- проблемних школярів 

- активістів 

протягом року списки 

 

Кулик О.М. 

Кутинська Т.Р. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

З метою розвитку в учнів інтересу до знань, 
провести : 

-  предметні олімпіади 
-  предметні тижні (згідно  окремих планів) 
-  дні предмета 
-   

жовтень-
листопад 

згідно графіку 

метод. об’єднань 

наказ  

 

 

заступник директора 

методичні об’єднання 

 

 

4. 

 

 

Організувати вечори, ігри інтелектуального 
характеру з навчальних предметів 

 

протягом року 

 

 

інформація 

 

 

вчителі - предметники 
педагог-організатор 
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5. Взяти участь у загальноміських конкурсах: 

 Міжнародний конкурс з української мови 
ім. П. Яцика 

 Мовно-літературний конкурс ім. Шевченка 

 Всеукраїнський конкурс учнівської 
творчості  

 Конкурс творчих робіт  

«Україна,в якій я хочу жити!» 

 Літературний «Вірю в майбутнє твоє, 
Україно!» 

 Туристсько-краєзнавчий «Краса і біль 
України» 

 Літературних творів «Дзвони Чорнобиля» 

 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 
військово-патріотичній грі «Джура» 

 

 

 

листопад-грудень 

 

 

листопад 

 

 

листопад-грудень 

 

січень 

 

 

 

березень 

 

протягом року 

 

квітень 

 

квітень 

 

 

наказ 

 

 

 

наказ 

 

 

наказ 

 

 

наказ 

 

 

наказ 

 

 

наказ 

 

наказ 

Заступники директора 
з навчально-виховної 
роботи 
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6. 

 

 

 

Організувати 

 відзначення ювілейних дат      визначних людей 
України та світу 

 

 

 

 

 

наказ, 
інформація 

вчителі- предметники, 
класні керівники 

 

7. 

 

Тренінгові заняття згідно спеціальної програми 
по виявленню та розвитку обдарованих дітей.  

протягом року спостереження психолог  

8. Уроки милосердя, мета яких формувати інтелект, 
порядність, милосердя, високу мораль. 

жовтень - 
травень 

 

спостереження класні керівники  

 

9. Організовувати культпоходи в театр, в цирк, на 
концерти, кіно, музеї 

протягом року відгук педагог-організатор  
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3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ. ЗАХОДИ З ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ПАТРІОТИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ТА 
НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ. 

№ п/п Зміст заходів Термін виконання Форма 

контролю 

Відповідальний Відмітка про 
виконання 

1. Розробити план заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 

жовтень план ЗДНВР  

2. З метою дослідження та вивчення рідного 
краю, його історії, природи та мистецтва, 
провести: 

екскурсії та подорожі по рідному краю, 
його визначних місцях; 

екскурсії до обласного краєзнавчого 
музею, музею-садиби Івана Франка, музею 
С. Бандери 

зустріч з поетами та   письменниками 
рідного краю. 

 

 

 

протягом року 

 

протягом року 

 

 

березень 

 

 

 

 

 

наказ 

 

 

 

 

 

спостереження 

 

 

 

класні 

керівники, 

 

педагог-організатор 

 

 

вчителі української мови 

 

3. Знайомити учнів з історією народних свят і 
обрядів. Провести: 

- «Андріївські вечорниці» 

- свято ««Дари Святого Миколая»« 

- «Світле Христове Воскресіння» 

– конкурс віншувань, колядок та щедрівок  

 

 

грудень 

грудень 

 

квітень 

 

 

сценарій 

 

Спостереження 

 

 

 

педагог -організатор 

 

ЗДНВР 

педагог -організатор 
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– конкурс великодніх писанок 

– великодні ігри та забави 

 

 

грудень 

 

квітень 

квітень 

 

 

педагог - організатор 

 

4. Провести Шевченківські дні (згідно 
окремого плану) 

березень 

 

наказ 

 

вчителі укр. мови і 
кл.керівники 

 

5. Відзначити національні дати: 

День партизанської слави: 

ВГ «Подвиг партизан та підпільників у ІІ 
світовій війні»; 

77 річниця трагедії Бабиного Яру: 

Загальношкільна лінійка «Трагедія 
Бабиного Яру» 

 

74 річниця вигнання з України нацистських 
окупантів 

«Безсмертний подвиг народу» 

76 річниця створення УПА: 
загальношкільна лінійка «УПА – творець і 
захисник нашої державності» 

ВГ «Свято Покрови в Україні» 

Проект «Сучасні зустрічі через призму 
минулих поколінь» 

День захисника України 

 

 

 

 

вересень 

 

 

жовтень 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

сценарії 

 

 

лінійка 

 

 

 

лінійка 

лінійка 

 

 

інформація 

 

 

ЗДНВР 

класні керівники 

педагог- організатор 

 

 

 

 

педагог- організатор 

 

класні керівники 

 

 

педагог- організатор 
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День державності на західноукраїнських 
землях 

Загальношкільна лінійка «Листопадовий 
чин у серці держави» 

День української писемності  
загальношкільна лінійка «О слово рідне, 
України слава!» 

 

Заходи щодо відзначення Дня Гідності та 
свободи 

 

Заходи до відзначення 85-ї річниці пам’яті 
жертв Голодомору Загальношкільна лінійка 
“Ціна життя людини” 

 Вечір-реквієм «Злочин проти нації» 

 

День вшанування пам’яті учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС 

ВГ «А пам’ять людська повертатиме вас» 

 

День Соборності України 

урочиста лінійка “Соборна мати Україна, 
одна на всіх, як оберіг” 

 

День пам’яті героїв Крут: 

тематична лінійка 

 

 

 

14 жовтня 

жовтень 

 

 

 

 

1. 11 

 

листопад 

 

 

9.11 

 

 

21.11 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

план заходів 

 

 

 

 

 

лінійка 

 

 

 

 

заходи 

 

 

лінійка 

 

 

 

інформація 

 

 

ЗДНВР 

 

класні керівники 

педагог- організатор 

 

 

 

 

вчителі української мови 

 

педагог-організатор 

 

 

педагог-організатор 

 

 

педагог-організатор 

 

 

 

класні керівники 
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«Не забудемо ніколи і вам забути не дамо» 

 

Заходи до відзначення  Дня пам’яті воїнів-
інтернаціоналістів 

 

Міжнародний день рідної мови 

День Чорнобильської трагедії: 

лінійка – реквієм “Чорнобиль б’є на сполох” 

 

Відзначення Дня пам’яті та примирення 
(уроки мужності «Їхні подвиги незабутні») 

 

Заходи щодо відзначення Дня Перемоги 
над нацизмом у Європі 

 

 

 

 

грудень 

 

 

 

 

 

 

22.01 

 

 

 

 

29.01 

 

 

15.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

 

лінійка 

 

 

інформація 

 

 

 

 

 

педагог-організатор 

 

педагог-організатор 

 

 

 

 

педагог-організатор 

 

вчителі української мови 

педагог-організатор 

 

 

 

 

класні керівники 
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26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 

 

6.  З метою виховання в учнів патріотичних 
почуттів , усвідомлення своєї етнічної 
спільності, утвердження національної 
гідності 

провести: 

виховні години: 

«Символи моєї держави» 

«Що означає бути патріотом» 

«Та земля мила. де мати народила» 

«Немає прав без обов’язків» 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

відвідування 

 

 

класні керівники, вчитель 
ЗВ 

 

 

 

класні керівники 
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«Я – школяр. Правила для учнів» 

«Свято Покрови в Україні» 

«Козацькому роду нема переводу» 

«Ціна життя людини» 

«Мово моя рідна, мово материнська» 

«Вони стоять на захисті Вітчизни» 

«Мої права та обов’язки» 

«Запали свічку пам’яті»  

«Українські козаки – лицарі України» 

«Є така професія – захищати Вітчизну» 

«На варті незалежності» 

«Скоринка хліба» 

«У нас одна Батьківщина – наша рідна 
Україна» 

зустрічі:  

з учасниками АТО 

з воїнами УПА,  

ветеранами ІІ Світової війни,  

військовослужбовцями, волонтерами 

бесіди : 

“ Що означає бути громадянином своєї 
держави ”  

 «Конституція  у твоєму житті. Права і 
обов’язки українця» 

січень 

 

лютий 

 

листопад 

 

вересень 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

грудень 

 

 

листопад 

 

лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-організатор 

кл. керівники 

 

 

класні керівники 

 

 

 

 

класні керівники 
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«Захист прав дітей у нашій державі» 

«Статут школи та правила для учнів» 

«Правила для учнів: знаємо і виконуємо» 

«Конвенція ООН про права дитини» 

березень 

жовтень 

травень 

квітень 

травень 

 

грудень 

7. Поповнювати експозиції шкільного музею протягом року  керівник музею  

8. Розробити заходи  до відзначення  річниці 
Загальної декларації прав людини (за 
окремим планом) 

грудень заходи ЗДНВР  

9. Конкурс дитячого малюнка ”Я хочу миру в 
Україні” 

грудень  педагог-організатор  

10. Конкурс солістів-вокалістів «Пісенний 
водограй» 

жовтень наказ ЗДНВР  

11 Військово-спортивні патріотичні змагання жовтень наказ Олексюк І.М.  

12. Екскурсії до шкільного музею протягом року  Мельник М.В., 

кл. керівники 

 

13. Патріотичний спортивний фестиваль 
«Нащадки козацької слави» 

березень сценарії вчителі фізкультури 

кл. керівники 

 

14. Заходи щодо відзначення Дня Збройних 
Сил України (за окремим планом) 

грудень заходи вчителі фізкультур, кл. 
керівники 

 

15. Військово-спортивне свято з нагоди травень наказ Олексюк І.М.  
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закінчення курсу «Захист Вітчизни»  

16. Заходи до Дня Європи (за окремим планом) 19.05 заходи педагог-організатор  

17. Заходи щодо відзначення Дня Героїв 25.05 план педагог-організатор  

18. Організувати проведення патріотичного 
тижня «Ми – надія твоя, Україно!» 

березень заходи педагог-організатор  

19. Участь у військово-патріотичній грі «Джура» протягом року план заходів педагог-організатор  

20. Участь у патріотичних акціях: 

- збір кришечок на протези воїнам АТО 

- «Привітай воїнів з Днем захисника 
України» 

- «Напиши лист українським воїнам» 

- організація благодійної «Солодкої 
ярмарки» 

«Хвиля доброти» 

протягом року  ЗДНВР  

21. Участь у пошуковій роботі щодо збору 
інформації про воїнів АТО- випускників 
школи 

протягом року  ЗДНВР  

4. ОХОРОНА ДИТИНСТВА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ШКОЛЯРІВ 

№ 
п/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

Форма контролю Відповідальний Відмітка 

про виконання 

                          1. Законодавче забезпечення прав і соціальних гарантій розвитку 

1. Опрацювати вимоги законодавчих та нормативних 
документів з питань охорони дитинства. 

вересень 

 

аналіз соціальний педагог  



 

 61 

2. Ознайомити учнів з міжнародним правовим актом 
«Конвенція ООН  про права дитини» 

жовтень - 
листопад 

 класні керівники  

2. Покращення становища дітей, які перебувають у особливо скрутних і надзвичайних умовах. 

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування 

3. Проводити діагностику фізичного та психічного 
розвитку дітей цієї категорії 

постійно аналіз психолог, 

медсестра 

 

4.  Поновити списки дітей сиріт, напівсиріт, дітей які 
перебувають під опікою, виховуються в багатодітних 
та малозабезпечених сім’ях, дітей-чорнобильців, 
дітей-афганців, дітей інвалідів, дітей, батьки яких є 
учасниками АТО, дітей-переселенців 

вересень 

 

 

 

 

 соціальний педагог  

5.  Провести обстеження матеріально-побутових умов: 

дітей-сиріт або дітей, що залишилися без піклування 
батьків; 

сімей учнів пільгового контингенту; 

сімей учнів девіантної поведінки 

вересень-
жовтень 

акти соціальний педагог  

6. Скласти соціальний паспорт школи вересень паспорт соціальний педагог  

7. Забезпечення своєчасного виявлення «кризових 
сімей» та надання їм різних видів допомоги та 
консультації 

протягом року протоколи психологічна служба  
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8.  Для покращення виховання, навчання, соціального 
та матеріального захисту дітей-сиріт і дітей які  
залишилися без піклування батьків: 

-  проводити медичні огляди, а в  разі потреби брати 
їх на диспансерний огляд, здійснювати постійний 
медичний огляд за ними і своєчасне лікування 

 

 

 

 

 

 

згідно з 
графіком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичні картки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестри 

 

 

 

 

 

9. Охопити гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей з 
малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є 
учасниками АТО, дітей-переселенців, бездоглядних 
дітей за рахунок коштів міської  ради та за рахунок 
коштів благодійних організацій і спонсорів. 

вересень наказ соціальний педагог  

10. Сприяти в організації оздоровлення дітей-сиріт, дітей, 
які залишились без батьківського піклування, дітей з 
малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-
інвалідів, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дітей, батьки яких є учасниками АТО, 
дітей-переселенців в оздоровчих закладах. 

постійно наказ соціальний педагог   

11. Пропагувати здоровий спосіб життя, проводити 
профілактику негативних явищ серед неповнолітніх 
шляхом бесід, виховних годин, тематичних та 
інформаційних лінійок, показу кінофільмів 

протягом року плани кл керівники, 
психолог, соц. 
педагог 
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12. Із фонду загальнообов’язкового навчання надавати 
матеріальну допомогу дітям-сиротам, дітям, які 
позбавлені батьківського піклування 

протягом року протокол рада школи  

Діти з інвалідністю 

13 Залучати громадські гуманістичні об’єднання та 
спонсорів для надання гуманітарної допомоги, 
безкоштовного харчування дітям-інвалідам з 
малозабезпечених , багатодітних та функціонально 
неспроможних сімей 

протягом року наказ адміністрація  

14 Залучати дітей-інвалідів та звадами фізичного 
розвитку до проведення культурно-масових заходів з 
метою інтеграції їх у суспільство 

протягом року наказ 

 

 педагог-  

організатор 

 

 

15 Організувати оздоровлення дітей під час літнього 
відпочинку 

травень – 

червень 

наказ соціальний педагог  

16. Участь у міських заходах до Міжнародного дня 
інваліда 

грудень заходи соціальний педагог  

17. Фестиваль «Повір у себе» за участю дітей з 
обмеженими фізичними можливостями 

травень фестиваль соціальний педагог  

18. Взяти участь у міських заходах до Міжнародного дня 
захисту дітей 

червень заходи ЗДНВР  

19. Залучати учнів до позакласної роботи, до занять у 
гуртках, спортивних секціях, ГПД. 

 

вересень заняття 

 

педагог-організатор  

 

20. Забезпечити відкриття 1-го класу інклюзивного 
навчання для дітей з вадами мовлення 

вересень наказ Ілемська М.Й.  
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3.Запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництву та правопорушень серед неповнолітніх 

21. Продовжувати працювати над втіленням програми 
щодо профілактики дитячої бездоглядності 

постійно  заходи  соц. педагог, 
психолог, 
адміністрація 

 

22. Підтримувати зв’ язок з родинами, де виховуються 
учні, схильні до правопорушень 

протягом 

року  

списки класні керівники 

 

 

23. Поновити списки учнів, схильних до правопорушень 
та  «групи ризику» 

вересень інформація соціальний педагог  

24. Спільно з радою школи проводити рейди по місту, 
мікрорайону школи з метою виявлення зайнятості 
учнів позаурочний час, попередження 
бездоглядності. 

двічі на семестр рейд 

 

соціальний педагог, 
рада школи 

 

25. Проводити дні превентивного виховання із 
залученням представників служби в справах дітей та 
ВКПСД 

щомісяця засідання ЗДНВР  

26. Брати участь у проведенні конференцій, круглих 
столів з питань про права дитини, програми анти 
СНІД, проблем наркоманії 

протягом року інформація соціальний педагог  
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27. Проводити психодіагностичну роботу з учнями згідно плану роботи 
психолога 

аналіз психолог  

28. Здійснювати індивідуальні,групові  консультування 
учнів, батьків, педагогів 

на запит журнали психолог  

29. Проводити корекційно – відновлювальну роботу згідно плану 
психолога 

спостереження психолог  

30. Організувати проведення тижня психології, тижня 
соціальної підтримки, тижня здорового способу 
життя, правового тижня 

квітень, 

листопад 

наказ психологічна служба  

31. Організовувати перегляд відеофільмів згідно плану 
психолога 

спостереження психологічна служба  

32.  Проведення акції «Чим живеш, дитино?» - 
відвідування вдома дітей соціально-незахищених 
категорій 

протягом року акти психологічна служба  

33. Здійснення профілактики суїцидальної поведінки протягом року  психологічна служба  
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34. В планах роботи класних керівників передбачити 
роботу з батьками з наступних питань: 

- Авторитет, особистий приклад батьків в процесі 
виховання 

- Правове виховання в сім’ї 

- Виховання моральної свідомості та культурної 
поведінки дітей 

- Педагогічний такт батьків 

- Фізичний розвиток і зміцнення здоров’я 

- Прищеплення навичок розумової праці та 
дотримання режимів дня 

- Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до 
набутих знань 

- Відповідальність батьків за здобуття дітьми повної 
загальної середньої освіти 

протягом року  класні керівники  

35. Проводити індивідуальну роботу з дітьми з 
неблагополучних сімей 

протягом року  кл. керівники, 
психологічна служба 

 

36. Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням 
учнями навчальних занять 

протягом року накази педагог-організатор  

37. Проводити лекції про шкідливий вплив алкоголю, 
куріння, наркотиків на організм підлітка; виховні 
годин з правової тематики 

згідно планів 
роботи класних 
керівників 

 соціальний педагог 

класні керівники 

 

38. Проводити заходи (анкетування, індивідуальні бесіди, 
спостереження) щодо виявлення початкових ознак 
вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків  

згідно плану роботи 
психологічної 
служби 

анкетування психолог, соціальний 
педагог 
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39. Здійснювати контроль щодо виявлення і припинення 
фактів жорстокого поводження з дітьми, працівників, 
учнів школи та притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності 

протягом року  педколектив  
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5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

№ п/п Зміст заходів Термін виконання Форма 

контролю 

Відповідальний Примітка 

1. З метою фізичного 
загартування  здоров’я учнів 
проводити роз’яснювальну 
роботу про роль фізичної 
культури та спорту в житті 
людини. 

постійно 

 

 

аналіз 

 

 

 

педколектив 

 

 

 

2. Ознайомити педагогічних 
працівників про виконання 
обов’язку щодо захисту 
дітей від будь-яких форм 
фізичного та психічного 
насильства в ст.56 Закону 
України «Про освіту» 

лютий протокол адміністрація  

3. Організувати проведення 
ранкових руханок 

постійно спостереження ЗДНВР 

 

 

4. Організовувати заходи щодо 
виявлення початкових ознак 
вживання учнями алкоголю, 
тютюну, наркотиків 

протягом року плани психологічна служба  

5. Проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу з 
батьківською громадськістю 
щодо виховання в сім’ї 
мотивації здорового способу 

протягом року протоколи класні керівники, 
психологічна служба 
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життя 

6. Активізувати роботу 
наркопоста, сприяти 
наданню консультативної, 
психолого-педагогічної 
допомоги школярам з 
питань профілактики 
наркоманії та ВІЛ-інфекції 

протягом року протоколи члени наркопоста  

7. Забезпечити проведення 
інформаційно-освітньої 
роботи, спрямованої на 
профілактику ВІЛ/СНІДу, 
наркоманії  та алкоголізму 

постійно спостереження психологічна служба  

8. Залучати до профілактичної 
роботи працівників органів 
охорони здоров’я, міського 
центру соціальних служб, 
засоби масової інформації 

протягом року  адміністрація 

 

 

9.  Проводити виховні бесіди 
на теми: 

- «Олімпійська висота» 

- “Від шкідливої звички  - до 
хвороби»“ 

- “Вплив алкоголю, 
наркотиків та токсинів на 
поведінку людини»  

- «Наркоманія і СНІД – 

протягом року 

 

вересень 

 

листопад 

 

грудень 

 

 

 

інформація 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

класні керівники  

вчитель фізичної  культури 

кл. керівники 

 

кл. керівники 
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небезпечний дует» 

- «Чому шкідливе паління?» 

- «Здорові звички- здоровий 
спосіб життя» 

- «Наркоманія – дорога в 
безодню»« 

- «Здоровий громадянин – 
здорова нація» 

- «Здоров’я і вибір професії» 

 

 

 

грудень 

 

 

листопад 

 

січень 

 

 

лютий 

 

березень 

 

 

квітень 

 

 

 

кл. керівники 

 

 

кл. керівники 

 

кл. керівники 

 

кл. керівники 

10. Організовувати проведення 
тижнів: 

«Олімпійський тиждень» 

«Тиждень здорового 
способу життя»; 

 

 

вересень 

 

листопад-квітень 

 

 

наказ 

 

 

ЗДНВР 
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«Тиждень правових знань» 

«Тиждень фізичної культури» 

«Тиждень психології» 

 

грудень травень 

 

грудень 

 

квітень 

11. Підвищувати роль і якість 
уроків фізвиховання, 
контролювати відвідування 
їх учнями. 

протягом року 

 

книга контролю 

 

вчителі фіз. культури  

12.  Організувати в школі 
команди з волейболу, 
баскетболу, футболу 

вересень 

 

журнали 

 

керівники гуртків 

 

 

13. Брати участь у міських 
спортивних змаганнях. 

протягом року 

 

звіт 

 

 

вчителі фізичного 
виховання 

 

14. Скласти план спортивних 
заходів і змагань на 2018-
2019 н. р.  

вересень 

 

план 

 

вчителі фіз. виховання  

15. Для фізичного загартування 
учнів проводити екскурсії в 
природу та походи по 
рідному краю. 

протягом року 

 

аналіз 

 

 

вчителі фізичного 
виховання 

 

16. Участь в обласній науково 
пізнавальній програмі 

травень 

 

звіт 

 

вчитель ЗВ 
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“Чорний ліс”.    

17. Проводити зустрічі з 
лікарями різних фахів. 

протягом року звіт пед.-організатор 

соц. педагог 

 

18. Організувати День здоров’я 

 

жовтень, квітень заходи 

 

 

кл. керівники педагог-
організатор, вчителі фіз. 
виховання 

 

19. Провести заходи щодо 
відзначення  Дня туризму 

 

27.09 інформація кл. керівники педагог-
організатор, вчителі фіз. 
виховання 

 

20. Провести Олімпійський 
тиждень та Олімпійський 
урок 

вересень наказ вчителі фізичного 
виховання 

 

21. Взяти участь у міській 
легкоатлетичній естафеті до 
Дня нафтохіміка 

вересень наказ вчителі фізкультури  

22. Провести тиждень фізичної 
культури, присвячений Дню 
Збройних Сил України (за 
окремим планом) 

грудень наказ вчителі фізкультури, кл. 
керівники 

 

23. Спортивні змагання:  

«Олімпійське лелеченя» 

«Нумо, хлопці!», 

 «Нумо, дівчата!» 

 

 

листопад 

 

наказ вчителі фізкультури  
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Патріотичний спортивний 
фестиваль «Нащадки 
козацької слави» 

«Веселі смайлики» 

Першість школи з 
баскетболу 

Першість школи з міні- 
футболу 

Малі Олімпійські ігри 

Змагання з футболу 
«Шкіряний м’яч» 

Сеанс одночасної гри з 
шахів 

листопад 

 

березень 

 

грудень 

жовтень 

 

листопад 

 

грудень 

 

 

жовтень 

 

 

 

березень 

24. З метою формування в учнів 
норм здорового способу 
життя, пропаганди медичних 
знань розробити заходи на 
профілактику поширення 
негативних явищ 
(тютюнопаління, вживання 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

заходи 

 

 

 

ЗДНВР 

соц. педагог 
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наркотичних, токсичних 
засобів, алкоголь) 

25. Організувати заходи до 
Всесвітнього дня боротьби 
зі СНІДом: 

листопад-грудень 

 

план педагог -організатор 

 

 

26. Виховний захід «Життя –це 
мить, зумій його прожити» 

листопад план педагог-організатор  

27.  Оновлювати постійно 
діючий стенд психологічної 
служби «Пізнай себе» 

листопад інформація психологічна служба  

28. Провести практичні заняття 
за інформаційно0освітньою 
протиалкогольною 
програмою «Сімейна 
розмова» 

жовтень-грудень спостереження психологічна служба  

29. Систематично здійснювати 
медико-педагогічний 
контроль за уроками 
фізкультури 

протягом року книга внутрішнього 
контролю 

дирекція  
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6. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СІМ‘Ї, ДО РОДИНИ,  ДО ЛЮДЕЙ. МОРАЛЬНО – ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Форма контролю Відповідальний Примітка 

1. 

 

 

Затвердити план правовиховної роботи та ради 
профілактики правопорушень 

вересень 

 

 

наказ 

 

 

соціальний  

педагог 

 

2. 

 

 

Організувати проведення «духовних годин» з 
участю представників духовенства 

протягом року   графік ЗДНВР  

3. Залучити учнів школи у гуртки і секції, які 
працюють в школі та позашкільних закладах 

постійно 

 

 

списки 

 

кл. керівники 

 

 

4. Поновити списки учнів, схильних до 
правопорушень. 

 

до 05 числа 
кожного місяця 

списки 

 

 

соціальний педагог 

 

 

5. Скласти психолого-педагогічні характеристики на 
учнів, які стоять на внутрішньому обліку. 

протягом року 

 

аналіз 

 

 

практичний психолог  

6. Проводити рейди “Урок” щомісяця аналіз 

 

соц. педагог, пед.-
організатор 

 

7. Для правової освіти використовувати різні форми 
і методи: 

– Класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі 

 

 

 

 

нарада класних 
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з працівниками правоохоронних органів. 

З цією метою провести в класах бесіди: 

- «Особливості відповідальності неповнолітніх»” 

- «Бути вихованим. Що це означає?» 

- “Статут школи та правила для учнів” 

- «Правила для учнів: знаємо і виконуємо» 

- “Моральні переконання та вчинки в житті 
колективу 

- “Я зобов’язаний і я маю право» 

- “Конвенція ООН про права дитини”” 

- організувати виставку юридичних видань в 
шкільній бібліотеці. 

протягом року 

 

 

 

 

листопад 

 

 

лютий 

листопад 

 

грудень 

 

січень 

 

квітень 

грудень 

керівників 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класні керівники 

 

 

 

 

класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотекар 

 

8. Проводити обговорення телепередач, статей на 
правову тематику. 

постійно 

 

аналіз 

 

класні керівники 

 

 

9. З метою виховання загальнолюдських моральних протягом року аналіз педагог-організатор  
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цінностей, провести виховні години: 

- “ Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе» 

- «Людина починається з добра» 

- “Що легше: сваритися чи миритися?»” 

- “Про зовнішність, мову і духовну культуру.” 

- Моральний ідеал і його місце в житті людини» 

- «Моральні основи взаємин юнаків і дівчат 

- «Право і мораль» 

- «Ким бути чи яким бути» 

- Анкетування  “Світоглядні орієнтири 
старшокласників» 

 

 

жовтень 

 квітень 

 

листопад 

 

березень 

 

травень 

жовтень 

 

лютий 

березень 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналіз  

 

 

 

 

 

педагог-організатор 

 

 

 

соц. педагог 

10 Розробити заходи до Дня прав людини та  до Дня 
людей похилого віку  

жовтень-
листопад 

 ЗДНВР, соц. педагог  

11. Організувати змістовний  

відпочинок для учнів, проводити тематичні 
вечори, конкурси, дискотеки. 

протягом року нарада при 
директорі 

педагог- організатор  
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 12. Виявлення учнів, що потребують підвищеної 
педагогічної уваги 

протягом року інформація 

 

класні керівники, 
психолог, соц. педагог 

 

13 Виявлення дітей із сімей «ризику» протягом року інформація 

 

класні керівники, 
психолог, соц. педагог 

 

 14. Засідання методичного об’єднання класних 
керівників з питань удосконалення роботи 
вчителів з профілактики правопорушень 

березень протокол ЗДНВР  

15. Співпраця школи з службою у справах дітей та 
відділом кримінальної міліції 

протягом року інформація 

 

ЗДНВР, соц. педагог  

16. Працевлаштування дітей, що потребують 
підвищеної педагогічної уваги, після закінчення 
школи 

червень-липень інформація, 
довідки 

 

ЗДНВР, класні 
керівники 

 

17. Профілактичне заняття для учнів 10-11 класів ”10 
причин сказати наркотикам ”Ні!””. 

листопад  Соціальний педагог  

18. Проведення соціальних акцій «Червона стрічка», 
«Серце», «Паркан» 

протягом року  психологічна служба  

19. Профілактичні бесіди :“ Наслідки підліткових 
пустощів ”,  “ Рабство за власним бажанням ”,  
«Курити чи бути здоровим – вибирайте самі ”, ” 
Ціною свого життя ” 

протягом року   соціальний педагог  
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20. Інформаційно-просвітницькі заходи:  

”Як підлітки втягуються в злочинну діяльність ”,  

усний журнал ”Цінуй життя – зупини СНІД”,  

діалог  “Які права мені потрібні в школі ”, перший 
крок до злочину ” 

протягом року спостереження соціальний педагог  

21. Загальношкільний захід «Любов придумана не 
нами, вона від Бога нам дана» 

лютий учнівські 
діалоги 

педагог організатор  

22. Виховний захід «Будь ласка, спасибі і будьте 
здорові – слова необхідні й корисні у мові» 

квітень свято педагог організатор  

23. Запровадити соціально-психологічний проект 
«Безпека там, де є любов» 

вересень-
жовтень 

спостереження соц.псих. служба  

24. Провести практичні заняття за програмою 
виховної роботи з питань протидії торгівлі 
людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» 

вересень-
грудень 

спостереження соц.псих. служба  

25. Запровадити арт-проект «Сім’я – простір без 
насильства» 

вересень-
жовтень 

спостереження соц.псих. служба  
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7.ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРАЦІ. 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ. 

№ Зміст заходів  Термін виконання Форма контролю  Відповідальний Примітка 

1. Всю позакласну роботу з трудового 
виховання   спрямовувати на 
формування в учнів трудових 
навичок, самообслуговування, 
підготовки до майбутнього трудового 
та самостійного життя.  

протягом року плани 

 

класні керівники  

2. Організувати чергування в кабінетах 
з метою підтримування чистоти в 
класних кімнатах, вологе прибирання 
кабінетів учнями старших класів після 
уроків. 

постійно графік класні керівники  

3. Закріпити територію школи за 
класами для постійного прибирання 

вересень 

 

 

схема педагог-організатор  

4. .Проводити акції “Осінні клопоти”, 
“Весняні клопоти” , «Озеленення 
школи», «Зробимо шкільне подвір’я 
чистим” 

протягом року підведення підсумків ЗДНВР  

5. Організувати виставки творчих робіт 
учнів: 

«Осіння ікебана» 

«Не святі горшки ліплять» 

 

 

листопад 

травень 

звіт вч. труд. навчання, кер. 
гуртків 
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6. Підготувати звітну виставку дитячих 
робіт до творчого звіту школи “Краса, 
творчість, талант”. 

квітень звіт вчитель образ. мистецтва  

7. Провести тестування учнів на 
профпридатність. 

лютий-березень аналіз психолог  

8. Провести діагностику «Світоглядні 
орієнтири старшокласників» 

листопад-грудень аналіз психолог  

9. Проводити зустріч учнів старших 
класів з представниками навчальних 
закладів. 

протягом року аналіз педагог-організатор  

10. Провести зустріч з працівниками 
міського центру зайнятості з метою 
інформування випускників зі станом 
ринку праці. 

вересень 

 

квітень 

аналіз педагог-організатор  

11. Провести цикл бесід з трудового 
законодавства. 

протягом року підведення підсумків вчителі праці  

12. Залучити учнів до роботи книжкової 
лікарні, проводити рейди-огляди стану 
збереження підручників. 

протягом року нарада педагог організатор 

бібліотекар 

 

13. Екскурсії на виробництва, ВНЗ, ПТУ.  протягом року наказ класні керівники  

14. Проводити бесіди:  

- «Здоров’я і вибір професії» 

- «Професії нашого часу» 

- «Яким я бачу своє майбутнє»,  

- «Як знайти своє місце в житті» , 

 

грудень 

 

 

 

 

план – конспект 

 

 

сценарій 

 

класні керівники 

 

класні керівники 
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- «Освіта – шлях до майбутньої 
професії» 

- години спілкування: «Важливість 
доброї поінформованості при виборі 
професії»,  

«Вузи України. Куди піти навчатися?”  

листопад 

 

 

квітень 

 

 педагог організатор 

 

 

педагог організатор 

 

15. Працевлаштування випускників 

Облік відомостей про випускників 

червень-вересень  педагог-організатор 

класні керівники 

 

16. Визначення наявних переважаючих 
професійних схильностей та умінь в 
учнів 7-х класів. 

лютий-березень оформлення  

рекомендацій 

соціальний педагог  

17. Профконсультаційне групове заняття 
«Зоряні прогнози» 

березень-квітень  соціальний педагог  

18. Консультування батьків щодо питань у 
взаєминах з дітьми з питань вибору 
професії 

протягом року  соціальний педагог  

19. Консультування учнів  щодо 
професійного навчання та 
профорієнтації 

протягом року  соціальний педагог  

20. Профільна діагностика «Здібності 
учня» 

березень аналіз психолог  

21. Ігрове заняття для учнів 11-их класів 
«Готуємось до ЗНО» 

лютий  вчителі-предметники  

22. Участь у проекті «Вибір професії – 
вибір долі» ( центр самопізнання та 

листопад тренінг соціальний педагог  



 

 83 

розвитку «Орієнтир») 

23. Зустріч з представниками 
Прикарпатського університету 

березень зустріч вчителі фізичної культури  

24. Організація благодійного заходу 
«Солодка ярмарка» 

грудень ярмарка педагог-організатор  
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8 БЕРЕЖЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО КНИГИ ТА РОБОТА ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПІДРУЧНИКІВ. 

№ Зміст заходу  Термін 
виконання 

Форма 
контролю 

Відповідальний Примітка 

 

1. 

 

 

 

Організувати роботу “книжкової лікарні”, проводити рейди 
стану збереження підручників. 

протягом року 

 

 

 

інформація 

 

 

 

 

бібліотекар 

 

 

 

 

 

2.  Організувати місячник «Шкільна бібліотека» жовтень заходи бібліотекар 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Провести класні години: 

“Моя золота полиця” 

“Звідки прийшла книга” 

«Всьому найкращому я зобов’язаний книзі». 

Загальношкільна лінійка до Дня бібліотек «Берегиня 
книжкового саду» 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 

спостереження 

 

 

 

 

 

класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

класні керівники 

 

4. 

 

Екскурсія в бібліотеку  

“Посвята в читачі”. 

вересень 

 

спостереження 

 

класні керівники 
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5. 

 

 

 

Поповнення бібліотеки школи. Акція “Моя улюблена книга - 
шкільній бібліотеці”. 

березень 

 

 

 

аналіз 

 

 

 

класні керівники, педагог 
організатор 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні уроки: 

«Бібліографія – орієнтир у книжковому світі» 

“Все про все на світі» 

“Словники- твої друзі» 

“Як користуватися словниками». Практичне заняття 

 

 

листопад-
грудень 

 

лютий 

 

квітень-
травень 

плани роботи 

   

 

 

 

 

бібліотекар, класні 
керівники 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіди: 

 «Звідки прийшла книга» 

 “Книга - твій друг і порадник” 

“Книга вчить як добро робить” 

“З історії шкільної бібліотеки” 

 

січень 

лютий 

 

березень 

 

квітень 

 

 

план-конспект 

 

план-конспект 

 

 

 

 

 

 

класоводи 

 

класні керівники 

 

 

 

8. Участь у спільних заходах з міськими бібліотеками протягом року виховні заходи бібліотекар  
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9 

 

Виставка малюнків «Улюблені герої казок» травень виставка 

 

вчитель образотворч. мист.  

10 

 

 

Виховний захід «Книга – дивовижний сад , будинок життя та 
мудрості» 

жовтень 

 

 

сценарій 

 

 

педагог-організатор  

11 

 

Тиждень дитячої книги 

(за окремим планом) 

березень 

 

план 

 

бібліотекар 

 

 

12 

 

 

Оформлення тематичних поличок, кутків, виставок книг. протягом року 

 

аналіз 

 

 

бібліотекар 

 

 

 

13 

 

Літературні читання в шкільний бібліотеці 

“Чарівні звуки твої, мово!” 

Поетичні читання «Рідне слово, рідний розум, 

рідна й правда буде!» 

лютий 

 

рекомендації 

 

вчителі української мови  
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9. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ УЧНІВ,  ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. 

№ 

з/п 

Зміст заходів  Термін 
виконання 

Форма контролю  Відповідальний Примітка 

1. Провести загальношкільну лінійку “Правила дорожнього 
руху – закон вулиць і доріг”. 

2 рази в рік сценарій педагог 
організатор 

 

2. Вікторина “Світлофора моргайка” друге  півріччя сценарій вихователі ГПД  

3. Провести єдині уроки з правил дорожнього руху в 1-11 
класах  

вересень 

квітень  

конспект класні керівники  

4. Оформити куток безпеки руху з правил дорожнього руху квітень аналіз  класні керівники  

5. Бесіди: 

– Твоя дорога до школи  

протягом року аналіз  класні керівники  

6.  Провести практичні заняття та ігри з правил дорожнього 
руху 

травень звіт   вихователі ГПД  

7. Виставка-конкурс 

малюнків “Як ми знаємо правила дорожнього руху”  

березень звіт  педагог  
організатор 

 

8. Зустріч учнів 1-4 та 5-8 класів з працівниками ДАІ . двічі на рік аналіз  педагог  
організатор 

 

9. Проводити бесіди з безпеки життєдіяльності учнів Згідно плану журнал ЗДНВР  

10. Проведення заліку із правил поведінки на воді,у транспорті, 
громадських місцях, на вулиці, правил поводження з 
отруйними, вибуховими та легкозаймистими речовинами, 
газом, з колючими та ріжучими предметами   

травень  журнал  класні керівники 1-
11 класів 

 

11. Проводити інструктажі з працівниками школи з техніки постійно журнали Псюк М.Й.  
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безпеки, санітарії, гігієни. інструктажів Прокопів Л. П. 

12. Інформувати батьків про факти травмування дітей, 
причини виникнення пожеж, дорожньо-транспортних 
пригод 

постійно батьківські збори класні керівники  

13. Організація  тижнів: 

«Безпека руху» 

«Безпечне користування газом» 

«Енергозбереження» 

протягом року накази Кисіль Н. О  
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10. СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ВИЩИМИ    НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

№ 

п/п 

                          Зміст заходів Термін виконання Форма 
узагальнення 

Відповідальні Примітка 

1. Вивчення особливостей соціального середовища учнів: 

 вивчення соціально-професійного складу батьків, умов 
родинного виховання школярів; 

 вивчення соціально-культурного характеру 
мікрорайону школи: можливостей позашкільних закладів в 
організації позаурочної діяльності учнів; наявності 
криміногенних осередків у районі школи ; 

 визначення змісту та форм взаємодії школи з батьками 
учнів, позашкільними та громадськими організаціями й 
закладами. 

 

 

вересень-
жовтень 

 

вересень 

 

 

вересень-
жовтень 

 

 

класні 
журнали 

 

інформація 

 

 

програма 
спільної 
діяльності 

 

 

класні керівники 

 

ЗДНВР 

 

 

ЗДНВР 

 

2. Залучення батьків до співпраці сім’ї та школи у реалізації НВП, 
аналізування й оцінювання результативності педагогічного 
процесу: 

 Впровадження в життя проекту «Школа і родина: точки 
дотику»  

 організація батьківського всеобучу (лекції, бесіди, 
анкетування) 

 проведення загальношкільних батьківських зборів: 

 Цінності без примусу. Труднощі й поради. 

Причини важковиховуваності підлітка. 

протягом року 

 

 

 

 

вересень 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

програма 
роботи 

 

 

 

 

 

 

 

адміністрація 

школи,  кл. 
керівники 
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 Приклад для наслідування. Найголовніші принципи. 

Стосунки рівності і поваги дитячо-батьківських відносин. 

 проведення класних батьківських зборів; 

 проведення засідань ради школи з метою 
забезпечення педагогічно доцільної взаємодії родини та 
громадськості; 

 залучення батьків до участі у загально шкільних та 
класних виховних заходах; 

 анкетування батьків щодо оцінки діяльності школи з 
виховання та навчання дітей і пропозицій з удосконалення 
НВП.  

 

  Звіт дирекції школи за пророблену роботу за 
навчальний рік  

 

двічі на рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

протокол 
зборів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколи 
засідань 
ради школи  

 

 

 

 

ЗДНВР 

 

 

кл. керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смій І.М. 
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березень 

 

 

 

травень 

план 
виховної 
роботи 

 

дані 
анкетування, 
їх аналіз 

 

 

протокол 

ЗДНВР, педагог-
організатор 

 

ЗДНВР, класні 
керівники 

 

 

 

директор 

3. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам: 

 організація роботи консультаційної психолого- 
педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні 
дітей; координації дій батьків і педагогів під час корекції 
поведінки школярів; розв’язання конфліктних ситуацій; 

 впровадження в практику роботи школи „батьківського 
дня” з метою спільного вивчення і вирішення соціально-
педагогічних проблем у вихованні та розвитку школярів; 

 забезпечення співпраці школи з родинами учнів, що 
потребують посиленої психолого-педагогічної уваги (із 
соціально незахищених сімей, з девіантною поведінкою); 

 забезпечення батьків необхідною інформацією з 
питань виховання та розвитку дітей (куточок літератури для 
батьків, інформаційний стенд для батьків). 

Просвітницько-профілактична робота з батьками на батьківських 
зборах: 

 

 

 

щомісяця 

 

 

 

 

 

 

 

щотижня 

 

 

 

 

рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендації 

карти родин 

 

 

 

Кутинська Т.Р., 

Кулик О.М., 

класні керівники 

 

 

 

 

педагоги  

школи 
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 Практикум  «Перші дні дитини в школі» 

 Тренінгове заняття «Вперше у 5-ий клас» 

 Виховний захід «Життєві цінності старшокласника» 

 Тренінгове заняття з батьками «Емоційний комфорт 
дитини» 

 Опитування батьків за анкетами: 

«Визначення рівня адаптації першокласника» 

«Не прогав вундеркінда»(1 класи) 

«Вивчення соціально-психологічної адаптації дітей до 
середньої школи» (5 класи) 

 Індивідуальні та групові консультації батьків 

 Профорієнтаційне консультування 

 Спортивно-розважальний марафон ”Ми з татом в світі 
не одні” 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

вересень 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

дані 
діагностики 

 

 

 

 

 

рекомендації 

 

рекомендації 

 

рекомендації 

 

рекомендації 

 

 

 

 

 

 

Кутинська Т.Р., 

Кулик О.М. 

 

 

 

 

 

Кулик О.М.  

кл. керівники  

 

 

 

 

Кулик О.М. 

Кутинська Т.Р. 

кл. керівники 
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Вчителі фізкультури 
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4. Забезпечення правової компетентності батьків: 

 проведення батьківського лекторію (в рамках класних 
батьківських зборів) з роз’яснення основних положень 
Конвенції ООН про права дитини, Законів України „Про 
освіту”,  „Про загальну середню освіту”,  „Про охорону 
дитинства”,  Національної Доктрини розвитку освіти України в 
ХХІ столітті, Указу Президента України „Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 
освіти в Україні”,  Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України „Назустріч людям” щодо забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти, інших нормативно-правових 
документів, які визначають основні напрямки розвитку освіти 
України. 

  Інформування батьків про обов’язковість здобуття 
повної загальної середньої освіти їхніми дітьми та про 
відповідальність перед законом у разі відмови від 
продовження навчання дітей після 9 класу; 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плани роботи 

класних 
керівників, 

план-графік 
проведення 
лекторію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класні керівники, 

вчителі 
правознавства 
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лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступники 
директора, 

класні керівники 

5. Забезпечення взаємодії школи з позашкільними закладами, 
громадськими організаціями: 

 допомога позашкільним закладам – ЦХТДЮМ, 
ЦНТТДЮМ, ДЮСШ, Кімнаті школяра та іншим – в організації 
набору школярів до гуртків, клубів, секцій, творчих об’єднань 
за інтересами; 

 взаємодія з позашкільними закладами в організації 
дозвілля учнів (проведення спільних заходів; використання 
бази позашкільних закладів для організації позаурочної 
діяльності школярів; організація позашкільними закладами 
роботи гуртків, клубів, секцій, творчих об’єднань за 
інтересами на базі школи); 

 встановлення контакту з кримінальною міліцією у 
справах дітей, інспекцією в справах неповнолітніх, центром 
соціальних служб для молоді щодо організації спільної роботи 
з учнями, схильними до правопорушень, неблагополучними 
родинами; 

 

 проведення профілактичної роботи, спрямованої на 
запобігання правопорушень, шкідливих звичок, інфекційних 
захворювань із залученням відповідних служб; 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

дані про 
зайнятість 
учнів 

 

 

 

 

 

 

план спільної 
роботи 

 

 

план спільної 
роботи 

 

 

 

педагог-організатор, 

класні керівники 

 

 

 

 

 

ЗДНВР, педагог-
організатор 

 

 

 

ЗДНВР, педагог-
організатор 
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 організація зустрічей зі священиками. протягом року 

 

 

план спільної 
роботи 

    

 ЗДНВР, педагог-
організатор 

6. Співпраця з ВНЗ І-ІІ  та  ІІІ-ІV рівнів акредитації з питань 
наступності освітнього процесу: 

 проведення профорієнтаційної роботи з учнями 
випускних  класів із залученням представників ВНЗ 
(Калуського політехнічного коледжу, Калуського ВПТУ № 7, 
Калуського коледжу культури і мистецтв, Прикарпатського 
університету); 

протягом року 

 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

ЗДНВР, класні 
керівники 

 

 

 

 

7. Залучення батьків, керівників громадських організацій, 
базових підприємств для розроблення системи заходів для 
отримання додаткового фінансового прибутку та його 
розподілу 

протягом року 

 

протокол 
засідання РШ 

Кусень М. В., 

Смій І.М. 
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3.11. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРИРОДИ 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Форма контролю Відповідальний Примітка 

1. Години спілкування : 

«Відлуння Чорнобильської трагедії» 

«Допоможи природі» 

«Природа людині – Людина  - природі» 

«Ми всі господарі природи, тож бережімо її 
вроду» 

 

квітень 

 

березень 

травень 

квітень 

травень 

 

спостереження 

 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

2. Проведення акцій 

«Чисте місто – чиста Земля» 

«Зробимо шкільне подвір’я чистим» 

Операції  

«Осінні клопоти» 

«Листя» 

«Весняні клопоти»  

 

Квітень 

травень 

 

жовтень 

листопад 

березень 

спостереження Класні керівники  

3. Виставки малюнків: 

«Тварини – наші друзі» 

«Осінь-чарівниця» 

«Збережемо природу рідного краю» 

 

вересень 

жовтень 

квітень 

 

 

спостереження 

 

Вчитель 
малювання 
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4. Заходи до відзначення річниці 
Чорнобильської трагедії (за окремим планом) 

 

квітень 

сценарії ЗДВР, педагог-
організатор, 

класні керівники 

 

5.  Організація походів та екскурсій стежками 
рідного краю 

Пртягом року накази Класні керівники, 
вчителі 
фізкультури 

 

6. Виставки виробів з природного матеріалу 
«Осінні фантазії» 

«Дари осені» 

«Моя ікебана» 

Вересень-жовтень звіт Педагог-
організатор 

 

7. Проведення вікторин «У природі – в ріднім 
домі» 

Фотоколаж «Тварини - наші друзі» 

Квітень 

 

жовтень 

звіт Педагог-
організатор 

 

8. Організація збору: 

макулатури; 

кришечок; 

використаних батарейок 

Протягом року звіт Педагог-
організатор 

 

3.12. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Форма 
узагальнення 

Відповідальний Примітка 

1. Відвідування театрів та кінотеатрів Протягом року звіт Класні керівники  

2. Організація культпоходів на перегляд вистав, 
циркових та концертних програм 

Протягом року інформація Педагог-організатор, 
класні керівники 

 



 

 99 

3. Екскурсії до музеїв Протягом року  Класні керівники  

4. Конкурси дитячих малюнків та творчих рбіт Протягом року звіт вчитель обр. 
мистецтва, пед. 
організатор 

 

5. Взятии участь у міському конкурсі «Розколяда» січень наказ Вч. музики  

6. Проведення загальношкільного фестивалю  
«Школа має таланти» 

квітень наказ Педагог-організатор, 
вчитель музики 

 

7. Проведення творчих звітів шкільних гуртків травень відвідування Керівники гуртків, 
ЗДВР 

 

8 Родинне свято до Дня матері травень відвідування Педагог-організатор  

9. Участь у міському огляді художньої 
самодіяльності 

травень наказ ЗДВР  

10. Години спілкування «Краса врятує світ» 

«Я – культурна Людина» 

«Театр у моєму житті» 

«Архітектурні пам'ятки мого міста» 

Протягом року відвідування Класні керівники  

11. Організація загальношкільних свят: 

Новорічні ранки та вечори 

Свято Миколая 

Урочисті вітання 

З Днем вчителя 

Днем 8 Березня 

День матері 

Протягом року накази Педагог-організатор, 

ЗДВР 
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початок і закінчення навчального року 

12. Проведення загальношкільного фестивалю  
«Школа має таланти» 

квітень наказ Смій І. М.  

3.13. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ  ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 

№ 
п/п 

Заходи Термін 
проведення 

Відповідальний Примітка 

1.  Урочисте шикування учнів, присвячене початку навчального року. 
Доведення наказу директора школи про початок навчання з предмету 
«Захист Вітчизни» 

01.09 директор,  

заст. директора, викладач 
«Захист Вітчизни» 

 

2.  Взяти участь у спартакіаді з допризовної підготовки  вересень-
жовтень 

 Олексюк І.М. 

кл. керівники 

 

3.  Бесіди: 

- Історія визвольної боротьби українського народу 

- Роль партизанського руху та підпілля у період ІІ світової війни» 

- Державна і військова символіка України. Герб і прапор України  

- Бесіди до 73 річниці створення УПА 

- Бесіди присвячені Дню Перемоги над нацизмом  

- Бесіди до Дня Збройних Сил України 

- Бесіди до Дня ветеранів 

 

жовтень 

 

жовтень 

 

січень 

жовтень 

до 08.05 

до 6.01 

 

викладач  предмету 
”Захист Вітчизни”, 

кл. керівники 

 

4.  Диспути з тем: 

- Як я  розумію особисту відповідальність за захист Батьківщини? 

грудень 

 

Олексюк І.М. 

кл. керівники 
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- Будемо гідні слави героїв січень 

5.  Уроки мужності у класах: 

- до Дня визволення краю від німецько–фашистських загарбників 

- До Дня Гідності і Свободи 

- до Дня пам’яті і примирення 

- “У житті є завжди місце подвигу ” 

 

травень 

листопад 

травень 

березень 

Олексюк І.М. 

кл. керівники 

 

6.   Зустрічі: 

- з воїнами, звільненими в запас; 

- з військовослужбовцями; 

- з ветеранами війни та праці; 

- з учасниками  АТО. 

 

грудень 

травень 

травень 

листопад 

 

викладач ЗВ, кл. 
керівники 

 

7.  Участь у походах місцями бойової та партизанської слави квітень викладач ЗВ, кл. 
керівники 

 

8.  Екскурсія до військової частини березень викладач ЗВ, 

кл. керівники 

 

9.  Заходи, присвячені роковинам Збройних Сил України (за окремим 
планом) 

грудень педагог-організатор, 
Олексюк І.М., кл. 
керівники 

 

10. . Змагання з військово – прикладних видів спорту: 

- стрільба із пневматичної гвинтівки 

- кидання ручних гранат 

- виконання нормативів ЦО 

 

лютий 

лютий 

квітень 

Олексюк І.М., 

вч. фізкультури 
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11.  Організація роботи гуртка військово-патріотичного напряму «Школа 
безпеки» 

Згідно розкладу Олексюк І.М.  

12.  Участь у міській грі «Джура» 14.10.18 Олексюк І.М.  

13.  Підготовка учнів до військово – спортивного свята з нагоди закінчення 
курсу допризовної підготовки «Захист Вітчизни»  

квітень-травень педагог-організатор, 
викладач ЗВ, кл. 
керівники 

 

14.  Військово – спортивне свято з нагоди закінчення курсу «Захист 
Вітчизни» 

травень педагог-організатор, 
викладач ЗВ, ЗДВР, кл. 
керівники 

 

БЛОК № 4 УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ. 

4.1.СИСТЕМА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  В МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД. 

№ 

п/п 

                       Зміст заходів Термін виконання Форма узагальнення Відповідальні Примітка 

1. Планування діяльності методичних 
об’єднань спрямувати на підвищення 
ефективності навчання, реалізацію творчого 
підходу в роботі вчителя та учнів, нових 
підходів у виборі методів, засобів та 
способів навчання, експериментальної 
роботи у школі. 

вересень плани методичних 
об’єднань 

голови методичних 
об’єднань 
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2. Продовжувати роботу постійно діючого 
психолого-педагогічного семінару. 

протягом року план Кулик О.М.  

3. Провести підсумкову конференцію з 
виставкою результатів педагогічної роботи 
над проблемою школи. 

травень конференція, виставка Псюк М.Й. Ілемська 
М.Й. 

 

4. Провести у визначені терміни атестацію 
педагогічних працівників школи (за окремим 
планом). 

згідно плану наказ Кусень М. В.  

5. Надавати допомогу вчителям, які проходять 
атестацію, у проведенні творчих звітів з 
демонстрацією результатів їхньої роботи. 

протягом року звіти дирекція  

6. Продовжувати проведення в школі 
методичних предметних тематичних тижнів 
та днів предметів, що передбачають 
демонстрацію найкращого досвіду роботи 
вчителів щодо підвищення ефективності 
уроку, позакласних заходів. 

згідно планів 

методоб’єднання 

методичні тижні Псюк М.Й. 

Ілемська М.Й. 

 

7. Встановити єдиний щотижневий день роботи 
з педагогічними кадрами, проводити 
методично-оперативні наради. 

Проводити співбесіди з учителями з питань 
удосконалення стилю, форм та методів 
роботи. 

щовівторка нарада Дирекція 

 

 

8. Підвищення кваліфікації педагогів поза 
школою: 

- складання перспективного плану курсової 
підготовки педагогічних працівників на 2017-

 

 

грудень 

 

 

наказ 

 

 

Псюк М.Й. 

 



 

 104 

2022 р.; 

- складання  плану курсової підготовки 
педагогічних працівників на 2017-2018 н. рік; 

- забезпечення своєчасної курсової 
підготовки педагогічних працівників, 
керівників школи в обласному ІППО; 

- забезпечення участі педагогів у роботі 
міських методичних об’єднань, у семінарах, 
конференціях, організованих міськими та 
обласними методичними службами. 

 

 

 

жовтень 

 

протягом року 

 

протягом року 

 

 

 

 

план 

 

план, наказ 

 

 

накази 

 

 

 

Псюк М.Й. 

 

Псюк М.Й. 

 

 

Псюк М.Й. 

 

9. Проводити діагностування інтересів та 
труднощів учителів у сфері педагогіки, 
психології та методики навчання учнів. 

вересень-травень плани Псюк М.Й., Ілемська 
М.Й. 

 

10. Систематично поповнювати в бібліотеці 
виставки новинками педагогічної, 
методичної, психологічної та наукової 
літератури. 

протягом року виставка Пасєка О.Р.  

11. Ознайомлювати вчителів школи з 
нормативними документами Міністерства 
освіти і науки України. 

протягом року бесіди дирекція  

12. Провести тижні предметів: 

 Іноземної мови; 

 Початкової освіти; 

 Фізичної культури; 

 

листопад 

листопад 

грудень 

Накази Псюк М.Й., 

Ілемська М.Й., 

Смій І. М. 
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 Психології, педагогіки; 

  Здорового способу життя; 

 Безпеки життєдіяльності; 

 Правовий тиждень; 

  Математики та іінформатики; 

 Школи молодого педагога. 

березень 

травень 

жовтень 

лютий 

грудень 

квітень  

травень 

13. Провести дні предметів: 

 Інформатики; 

 Основ здоров'я; 

 Польської мови; 

 Мистецтва; 

 Історії. 

 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

квітень 

 

Звіти Псюк М.Й., 

Ілемська М.Й. 

 

14. Організація роботи з молодими фахівцями 
для їхньої адаптації у школі: 

- визначення рівня підготовки молодих 
фахівців, вивчення їхніх педагогічних 
можливостей, з’ясування методичних 
проблем через відвідування уроків, 
проведення тестування, співбесід; 

- закріплення наставників за молодими 
фахівцями, організація стажування молодих 
спеціалістів у системі міської методичної 

 

 

 

вересень-листопад 

 

 

 

вересень 

 

 

 

бесіди, аналізи уроків 

 

 

наказ 

 

Псюк М.Й. 

 

 

Дирекція 
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служби; 

- організація роботи Школи молодого 
педагога; 

- організація відвідування уроків, 
виховних заходів досвідчених учителів 
молодими спеціалістами, проведення 
консультацій для фахівців-початківців; 

- вивчення результативності методичної 
роботи з молодими фахівцями та процесу 
їхньої адаптації у школі. 

 

 

 

вересень 

 

 

протягом року 

 

 

червень 

 

 

наказ 

 

аналізи уроків 

 

 

 

нарада при директорі 

Кусень М. В. 

 

 

 

Ілемська М.Й. 

 

 

Псюк М.Й. 

 

 

 

Псюк М.Й. 

 

15. Провести підсумки методичної роботи в 
школі за 2016-2017 н.р. 

червень наказ Заступники  

16. Продовжувати практику взаємовідвідування 
уроків вчителями. 

протягом року методоб’єднання Заступники  

4.2.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін виконання 

 

Форма 
узагальнення 

Відповідальні Примітка 

1. Скласти перспективний  план курсової підготовки 
педагогічних працівників при ІФОІППО на 2016-2020 р. 

грудень план Псюк М.Й.  
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2. Скласти  план-графік курсової підготовки педагогічних 
працівників при ІФОІППО на 2016 рік 

жовтень план Псюк М.Й.  

3. Забезпечувати вчителів темами докурсових завдань для 
успішного проходження ними курсової підготовки. 

протягом року курси Псюк М.Й.  

4. В планах методичних об’єднань передбачити звіти вчителів, 
що пройшли курсову підготовку. 

вересень плани Псюк М.Й.  

5. Заслухати питання ефективність курсової підготовки. червень Нарада при 
директорові 

Псюк М.Й.  

6. Поновити стенд “Курсова підготовка”. жовтень стенд Псюк М.Й.  

7. Вести журнал відгуків вчителів про курсову підготовку. відповідно до 
плану курсової 
підготовки 

журнал Псюк М.Й.  

8. Аналіз ефективності курсової підготовки. грудень наказ Псюк М.Й.  

4.3. ЗАХОДИ З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 

з/п 

 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні Примітка 

 

1. Скласти перспективний план атестації 
педагогічних працівників. 

вересень план Псюк М.Й., Ілемська 
М.Й. 

 

2. Створити атестаційну комісію, включити в її 
склад членів профспілкового комітету та 
спеціалістів управління освіти, видати наказ по 

вересень наказ  Кусень М. В.  
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школі про її призначення. 

3. Ознайомлення педагогічного колективу із 
нормативними документами з атестації 
педагогічних працівників та   зі списком 
вчителів, що включені адміністрацією до 
атестації наступного року. 

жовтень списки Кусень М. В.  

4. Перевіряти терміни проходження 
педпрацівниками курсової перепідготовки 

жовтень посвідчення 
працівників 

Псюк М.Й.  

5. Прийняття заяв педагогічних працівників про  
відмову від атестації або включення до 
позачергової атестації. 

жовтень заява Кусень М. В.  

6. Затвердження графіка проведення атестації, 
доведення його до відома тих, що атестуються, 
під розпис, видання наказу про атестацію 
педагогічних працівників. 

жовтень  наказ Комісія, директор  

7. Оформити та подати до  атестаційної комісії ІІ 
рівня банк даних про педпрацівників, що 
атестуються у 2019 р.  

жовтень банк даних Псюк М.Й.  

8. Закріпити вчителів та вихователів, що 
атестуються, за адміністративними та 
методичними працівниками школи. 

жовтень протокол Кусень М. В..  

9. Оновити матеріали у шкільному куточку 
атестації педагогічних працівників. 

листопад стенд Псюк М.Й., Ілемська 
М.Й. 

 

10. Вивчення системи роботи вчителів,  що 
атестуються 

жовтень-
березень 

звіти дирекція  

11. Підготовлення необхідних форм документів для лютий бланки, бюлетені Псюк М.Й.  
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проведення атестації педагогічних працівників 
(бланки атестаційних листків установленого 
зразка, бюлетенів для таємного голосування) 

12. Оформлення атестаційних матеріалів. лютий виставка працівники, що 
атестуються 

 

13. Скласти графіки проведення відкритих уроків 
та позакласних заходів. 

жовтень графік Псюк М.Й., Ілемська 
М.Й. 

 

14. Планування виступів учителів, які атестуються, 
з творчими звітами. 

жовтень звіти Псюк М.Й., Ілемська 
М.Й. 

 

15. Анкетування учнів, батьків, педагогічного 
колективу з метою визначення рейтингу 
вчителів, які проходять атестацію. 

Січень-лютий аналіз дирекція  

16. Проведення діагностичних опитувань учителів, 
які атестуються 

лютий аналіз дирекція  

17. Проводити засідання шкільної атестаційної 
комісії. 

згідно графіка протоколи Кусень М. В.  

18. Складання характеристик та оформлення 
атестаційних листів  

Лютий-березень атестаційні листи атестаційна комісія  

19. Ознайомлення тих, хто ате-стується, з 
характеристиками в атестаційному листі та 
результатами атестації. 

березень атестаційні листи атестаційна комісія  

20. Видати наказ по школі “Про результати 
атестації у 2016 р.”. 

березень наказ Кусень М. В.  

21. Подання атестаційних матеріалів на 
встановлення та підтвердження вищої категорії,  
педагогічних звань та нагород. 

березень атестаційний листи Кусень М. В.  
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22. Видати наказ “Про результати атестації на вищу 
категорію та педагогічні звання”. 

квітень наказ Кусень М. В.  

23. Оформлення  особових справ учителів, які 
атестувалися, відповідно до рішення 
атестаційної комісії 

травень особові справи Кусень М. В.  

4.4. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

№ 

 п/п 

Зміст заходів Термін 
виконання 

Форма 
узагальнення 

Відповідальні Примітка 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Психолого-педагогічні аспекти. 

Удосконалити систему вивчення дітей з високим 
рівнем розвитку здібностей. 

Поповнити шкільний банк „Обдарованість” даними 
про обдарованих дітей, учасників предметних 
олімпіад. 

Провести діагностування обда-рованих дітей. 

 

вересень 

 

 

вересень 

 

 

 

жовтень-
листопад 

 

пакет методик 

 

 

банк даних 

 

 

 

протоколи 
досліджень 

 

психолог 

 

 

кл.керівники 

 

 

 

психолог 

 

 

 

1. 

 

 

Науково-методичні аспекти. 

Створити сектор з питань роботи з обдарованими 
дітьми в методичній раді школи. 

Розробити індивідуальні програми навчання 
обдарованих дітей. 

 

вересень 

 

 

 

наказ 

 

 

індивідуальні 

 

Псюк М.Й. 
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2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Створити книгу „Учнівська гордість школи”. 

Виділити години для індивідуальних занять з 
обдарованими дітьми 

Організувати проведення роботи з батьками 
обдарованих дітей. 

Проводити співбесіди з вчителями-предметниками 
щодо зниження успішності обдарованих дітей, 
їхнього творчого потенціалу. 

Підготувати учнів до участі в роботі МАН, І, ІІ та ІІІ 
етапу предметних олімпіад, конкурсі ім.Яцика та 
Т.Г.Шевченка 

Забезпечити участь учнів у олімпіадах, які 
проводять ВНЗ 

Відстеження саморозвитку обдарованих дітей. 

Аналіз підсумків І, ІІ етапів предметних олімпіад, 
мовних конкурсів. 

Рейтинговий аналіз з основних базових дисциплін. 

Залучення учнів до участі в предметних тижнях. 

Розробити плани роботи зі здібними та 
обдарованими дітьми 

жовтень 

 

жовтень 

 

вересень 

 

протягом року 

протягом року 

 

 

протягом І 
семестру 

 

 

протягом року 

червень 

 

грудень 

 

 

січень, червень 

протягом року 

програми 

книга 

 

наказ 

 

бесіди, анкети 

 

бесіди 

 

 

 

наказ 

 

 

 

аналіз 

 

аналіз 

 

наказ 

 

 

Псюк М.Й. 

 

Смій І. М. 

 

Псюк М.Й. 

 

Кл. керівники, 

психолог 

Кл. керівники 

 

 

 

Вчителі-
предметники 

 

 

Вчителі-
предметники 

Псюк М.Й., 

Ілемська М.Й. 

Дирекція 
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11. 

 

12. 

 

13. 

вересень 

 

аналіз 

 

аналіз 

 

плани 

Кл. керівники, 

Псюк М.Й. Вчителі-
предметники 

Вчителі-
предметники 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Матеріально-технічне забезпечення. 

Поповнювати комп’ютерний банк школи. 

Продовжити комплектування бібліотеки 
популярними і науковими виданнями. 

Вживати заходи щодо стимулювання праці 
обдарованих дітей та їх наставників 

 

протягом року 

протягом року 

 

протягом року 

 

 

комп’ютерні 
програми 

бібліотечний фонд 

 

наказ 

 

 дирекція, вчителі 
інформат. 

дирекція 

Пасєка О.Р. 

 

дирекція 

 

 

№ 5. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ. 

5.1.КОНТРОЛЬ ЗА СТВОРЕННЯМ УМОВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ  

№ 

з/п 

Аспекти роботи школи, винесені на контроль Термін 
контролю 

Форма 
узагальнення  

Відповідальний Примітка 

1. 

 

 

Якість проведення ремонтних та профілактичних робіт у 
школі. Готовність шкільних приміщень до експлуатації у 
новому навчальному році. 

серпень нарада при 
директорі 

Прокопів Л. П.  
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2. Проведення педагогічно доцільної розстановки 
педагогічних кадрів, розподіл тижневого навантаження. 

серпень наказ Кусень М. В.  

3. Погодження та затвердження календарних планів за 
предметами, планування роботи факультативів, гуртків, 
індивідуальних занять, планування виховної роботи 
класних керівників і вихователів ГПД  у відповідності з 
навчальними планами, програмами, методичними 
рекомендаціями. 

вересень, 
січень 

інструктивно-
методична нарада  

Псюк М.Й., 

Кусень М. В. 

 

4. Організація харчування дітей  у шкільній їдальні. вересень, 
січень, 

березень 

нарада при 
директорі, наказ  

Кусень М. В.  

5. Стан роботи з охоплення навчанням дітей віком до 18 
років у мікрорайоні школи, забезпечення умов для 
подальшого навчання випускників 9-11-х класів і 
працевлаштування . 

вересень, 
січень 

нарада при 
директорі, 

педрада, 

звіт 

Смій І. М.  

6. Організація роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників НВП. 

вересень, 

травень 

нарада при 
директорі, наказ 

Псюк М.Й.  

7. Формування мережі класів, ГПД, груп для занять 
факультативів, гуртків, ЛФК, класів для навчання за 
профілями; визначення учнів для індивідуальних занять 
із предметів. 

вересень нарада при 
директорі, накази 

Псюк М.Й.  

8. Організація навчання хворих дітей у інклюзивному класі вересень накази Псюк М.Й.,  
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та вдома. Ілемська М.Й 

9. Стан роботи з виявлення та облікування учнів із різних 
категорій соціально незахищених сімей. 

вересень банк даних Смій І. М.  

10. Організація чергування по школі членів адміністрації , 
учнів (класів) та вчителів. 

вересень, 

січень 

графік Смій І. М.  

11. Організація методичної роботи з педагогічними 
працівниками школи. 

вересень, 
травень 

накази Псюк М.Й.  

12. Організація роботи щодо підготовки та проведення 
атестації педагогічних працівників. 

жовтень нарада при 

директорі  

Псюк М.Й.  

13. Організація роботи шкільної бібліотеки. Забезпечення 
учнів підручниками. 

вересень нарада при 
директорі 

Кусень М. В.  

14. Підготовка приміщення школи до роботи в осінньо-
зимовий період. 

жовтень нарада при 
директорі 

Кусень М. В.  

15. Дослідження процесу адаптації учнів 1-х та 5-х класів до 
нових умов навчання. 

листопад нарада при 
директорі 

Ілемська М.Й. 

Кулик О.М. 

 

16. Організація роботи з обдарованими дітьми; підготовка 
учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах із базових 
дисциплін. 

жовтень наказ Псюк М.Й.  

17. Стан роботи медичного кабінету школи і створеного при 
ньому наркологічного поста. 

травень інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  

18. Стан роботи методичних об’єднань вчителів предметів. травень інструктивно-
методична нарада 

Псюк М.Й.  

19. Дотримання режиму роботи школи   березень нарада при 
директорі 

Кусень М. В.  
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20. Стан вивчення системи роботи педагогічних працівників, 
що атестуються у 2016 році. 

січень нарада при 
директорі 

Псюк М.Й.  

21. Результативність участі учнів школи у ІІ та ІІІ етапі 
Всеукраїнських предметних олімпіад. 

березень наказ Псюк М.Й.  

22. Проходження медичного огляду працівниками школи. квітень нарада при 
директорі 

Кусень М. В.  

23. Стан проведення факультативних та індивідуальних 
занять. 

грудень нарада при 
директорі 

Ілемська М.Й. 

Псюк М.Й. 

 

24. Стан роботи Школи молодого педагога лютий інструктивно-
методична нарада  

Псюк М.Й.  

25. Результати участі учнів 4-х класів у шкільних та міських 
олімпіадах з української мови та математики. 

квітень наказ Ілемська М.Й.  

26. Забезпечення належних умов для профілізації навчання. грудень інструктивно-
методична нарада 

Псюк М.Й.  

27. Результативність проведення методичної роботи з 
педагогічними працівниками у 2015-2016 навчальному 
році. 

червень наказ Псюк М.Й.  

28. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-
х та 11-х  класів 

травень педрада, накази Псюк М.Й.  

29. Проведення навчальної практики з учнями 5-х-8-х, 10-х 
класів та навчальних екскурсій з учнями 1-х-4-х класів. 

травень, 
червень 

наказ  Псюк М.Й., Ілемська 
М.Й. 

 

30. Стан роботи щодо оформлення документів випускників – 
свідоцтв, атестатів, грамот. 

травень, 
червень 

наказ Кусень М. В.  

31. Стан матеріально-технічної бази школи, її збереження, 
зміцнення. 

травень нарада при 
директорі 

Кусень М. В., 

Прокопів Л. П. 
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32. Контроль за якістю заміни уроків лютий нарада при 
директорі 

Псюк М.Й., Ілемська 
М.Й. 
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5.2.КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ І КУРСІВ. 

№ 

з/п 

Зміст контролю Термін 
виконання 

Форми узагальнення Відповідальні Примітка 

1. Стан викладання математики та інформатики. 
Відповідність рівня досягнень учнів вимогам 
програми. 

листопад-
грудень 

педрада дирекція  

2. Стан викладання зарубіжної літератури та основ 
здоров’я.. Відповідність рівня досягнень учнів 
вимогам програми. 

березень-
травень 

педрада дирекція  

3. Забезпечення наступності в організації 
освітньогопроцесу між ДНЗ, школою І та ІІ ступеня. 

березень нарада при директорі Ілемська М.Й  

4. Охорона праці та техніка безпеки на уроках 
фізкультури  

березень 

 

інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  

5. Стан матеріально-технічного та навчально-
методичного забезпечення викладання Захисту 
Вітчизни 

квітень інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  

6. Виконання практичної частини програми з географії, 
фізики, астрономії 

грудень інструктивно-
методична нарада 

Псюк М.Й.  

7. Організація та здійснення тематичного обліку 
досягнень учнів з математики 

лютий інструктивно-
методична нарада 

Кусень М. В.  

8. Контроль за веденням зошитів з  математики, 
зошитів та словників з англійської мови. 

лютий наказ Кусень М. В., Псюк 
М.Й. 

 

9. Аналіз рівня літературного розвитку учнів, 
формування їх читацької культури 

січень 

 

інструктивно-
методична нарада 

Псюк М.Й  
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10. Виконання санітарно-гігієнічних вимог до організації 
робочих місць в кабінеті інформатики 

листопад інструктивно-
методична нарада 

Кусень М. В.  

11. Охорона праці та техніка безпеки на уроках 
фізкультури 

березень інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  

12. Організація та форми проведення тематичного 
оцінювання на уроках основ здоров'я 

квітень інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  

 

13. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках 
економіки та трудового навчання 

травень наказ Псюк М.Й.  

14. Стан відвідування учнями занять ГПД травень педрада Ілемська М.Й  

15. Виконання єдиних вимог до ведення зошитів для 
контрольних робіт, оформлення журналів з 
української мови та літератури 

квітень Наказ Псюк М.Й  

5.3. КОНТРОЛЬ ЗА РІВНЕМ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ОБ’ЄКТИВНІСТЮ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 

№ 

з/п 

 

 

Класи Предмет Вчитель Форма 
узагальнення 

Відповідальний 

  Контрольні роботи    

1. 8-Б Польська мова Михайлович О. Г. Наказ Псюк М. Й. 

2 5-А Математика Білик Р.П. Педрада Кусень М. В. 

3 11 Алгебра Крупська Л.Л. Педрада Кусень М. В. 

4. 6-Б Математика Козак Х.І. Педрада Кусень М. В. 
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5. 9-Б Інформатика Головчак Г.Б. Педрада Кусень М. В. 

6. 9-Б Інформатика Кіраль Х.І. Педрада Кусень М. В. 

7. 4-Б Математика Пукіш Г.В. Педрада Ілемська М. Й. 

8. 4-В Українська мова Курус Т. М. Наказ Ілемська М. Й. 

9 3-В Природознавство Левицька Х.Д. Наказ Ілемська М. Й. 

10 3-Б Українська мова Самчук Т.Г. Наказ Ілемська М. Й. 

11 4-А Математика Думенко С. Ф. Педрада Ілемська М. Й. 

12 3-А Українська мова Дідошак Н.Д. Наказ Ілемська М. Й. 

13 8-А Зарубіжна література Булавинець Є.В. Педрада Псюк М. Й. 

14 5-Б Зарубіжна література Полулях Г.І. Педрада Псюк М. Й. 

5.4. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

№ 

з/п 

Зміст контролю Термін 
виконання 

Форма 
узагальнення 

Відповідальний Примітка 

1.  Діяльність педагогічного колективу щодо виховання в  учнів 
національної самосвідомості, духовного збагачення 
особистості 

квітень педрада Смій І. М.  

2.  Організація роботи органів учнівського самоврядування листопад нарада при 

директорі 

Смій І. М.  

3.  Робота методичного об’єднання класних керівників лютий інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  
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4.  Організація проведення виховних годин та відкритих 
класних годин на 2015-2016 навчальний рік. 

протягом року графік Смій І. М.  

5.  Впровадження активних форм у позакласній роботі з 
учнями. 

травень  

 

інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  

6.  Про стан відвідування учнями школи. жовтень 

березень 

накази 

 

Смій І. М.  

7.  Про хід підготовки до свята 1 вересня. серпень 

 

нарада при 

директорі 

Смій І. М.  

8.  Індивідуальна робота з дітьми, схильними до 
правопорушень. 

листопад нарада при 

директорі 

Смій І. М.  

9.  Стан роботи ради профілактики правопорушень січень нарада при 

директорі 

Смій І. М.  

10.  Стан роботи гуртків художньої самодіяльності з підготовки 
до творчих звітів. 

березень нарада при 

директорі 

Смій І. М.  

11.  Про підготовку і проведення новорічних ранків і вечорів та 
зимових канікул. 

грудень 

 

нарада при 

директорі 

Смій І. М.  

12.  Про організацію літнього відпочинку. травень 

 

нарада при 

директорі 

Смій І. М.  

13.  Аналіз працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів вересень нарада при Смій І. М.  
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директорі 

14.  Робота шкільної бібліотеки травень наказ Смій І. М.  

15.  Ефективність проведення годин психолога   травень інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  

16.  Моніторинг рівня вихованості учнів травень інструктивно-
методична нарада 

Смій І. М.  
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5.5 Контроль за веденням документації 

А) Класні журнали 

№ з/ 
п 

Зміст Термін виконання Форма узагальнення Відповідальний  Примітка 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура оформлення журналу. 

Своєчасність оформлення. 

Наявність відомостей про учнів та їхніх батьків. 

Зайнятість учнів у гуртках та факультативах. 

Листок здоров’я. 

 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Контроль за дотриманням 

учителями ведення класних журналів. 

 

вересень 

 

 

оперативна нарада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псюк М.Й.  

Ілемська М.Й. 

 

 

 

2 Система виставлення оцінок за письмові, контрольні 
та практичні роботи. 

Своєчасність і правильність оформлення записів у 
журналі про пройдений на уроці матеріал. 

 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Оцінити систему перевірки знань учнів учителями – 
предметниками . 

жовтень 

 

Книга ВК Псюк М.Й  

Ілемська М.Й. 
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3 Зміст вимог програм за темами та фактичне 
відображення їх у журналі. 

Виконання практичної частини програм. 

Об’єктивність виставлення оцінок з предметів. 

Контроль за відвідуванням занять. 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Контроль за виконанням навчальних програм, 
практичної частини програми  

листопад 

 

інструктивно- методична 
нарада  

Псюк М.Й., 

Ілемська М.Й., 

 

 

 

4 Об’єктивність оцінки знань, зміст, характер, обсяг 
домашніх завдань та їх диференціація. 

             МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Контроль за об’єктивністю семестрового оцінювання 

грудень оперативна нарада Псюк М.Й  

Ілемська М.Й. 

 

 

5 Системи роботи класних керівників і вчителів - 
предметників з класними журналами. 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Виявлення недоліків в роботі заповнення журналів. 

січень Книга ВК, наказ Кусень М. В.  

6 Своєчасність виставлення оцінок за контрольні 
роботи . 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Визначити рівень знань учнів. 

лютий інструктивно-методична 
нарада 

Псюк М.Й  

Ілемська М.Й. 

 

 

7 Проходження програмового матеріалу. Виконання 
практичної частини програми. 

            МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Виконання програми. 

березень Книга ВК Псюк М.Й  

Ілемська М.Й., 

 

 

8 Об’єктивність виставлення оцінок за семестр, рік. травень Книга ВК, наказ Кусень М. В.  



 

 124 

          МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Перевірка об’єктивності виставлення оцінок. 

Б) Виконання навчальних програм 

№ п/ 
п 

Зміст Термін 
виконання 

Форма узагальнення Відповідальний Примітка 

1 Календарні плани проходження програмового 
матеріалу з предметів  з чітким вказанням термінів. 

вересень 

січень 

 

Книга ВК Псюк М.Й 

 Ілемська М.Й., 

Кусень М. В. 

 

2 Графіки контрольних  робіт  вересень 

січень 

графік Псюк М.Й  

Ілемська М.Й. 

 

3 Облік пропущення уроків учителями з хвороби, 
заміна уроків. 

протягом  

року 

журнал 

 

Псюк М.Й  

Ілемська М.Й. 

 

4 Виконання навчальних програм за записами в 
журналах. 

грудень 

травень 

наказ Псюк М.Й  

Ілемська М.Й., 

Кусень М. В. 

 

5 Перевірка відповідності змісту тем, які вивчаються 
державними програмами, календарних планів. 

протягом року 

 

журнал 

 

Псюк М.Й  

Ілемська М.Й., 

Кусень М. В. 

 

В) Перевірка зошитів. 

№ 
з/п 

Зміст заходів Термін виконання Форма 

контролю 

Відповідальні Примітка 

1 Регулярність та якість перевірки письмових робіт ( 
конрольні, класні, самостійні, навчального або 

 наказ  Псюк М.Й  
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контролюючого характеру 

Математика у 5-Б, 7-Б, 8-А, 9-А 

листопад  Ілемська М.Й. 

2 Регулярність і якість перевірки письмових робіт. 
Система роботи над помилками з 

географії у 10 кл. (робочі зошити); 

навчання грамоти в 1-х кл. (робочі зошити); 

лютий 

 

книга внутрішнього 
контролю  

 Псюк М.Й 

 Ілемська М.Й. 

 

3 Система, види письмових робіт (домашні, класні, 
практичні, лабораторні, самостійні навчального або 
контролюючого характеру) з 

Я у світі  у 3 кл; 

математики у 1-Б, 1-В, 5-Б, 7-Б,8-А, 9-А; 

української мови у 2-В, 4-А, 5-А, 11; 

 української літератури у 8-А; 

 

лютий   наказ Псюк М.Й, 

 Ілемська М.Й. 

 

 

4 Якість ведення робочих зошитів учнів, які 
навчаються за індивідуальною формою  

березень 

 

журнал 
внутрішнього 
контролю 

 Псюк М.Й 

 Ілемська М.Й. 

 

5 Дотримання єдиного орфографічного режиму, 
каліграфії. Відповідність оцінок за ведення зошита 
оцінкам у журналі з 

української мови в 5-А, 6-х кл. (робочі зошити); 

англійської мови в 8-А (робочі зошити). 

лютий книга внутрішнього 
контролю 

Псюк М.Й  

Ілемська М.Й. 

 

 6. Культура ведення зошитів. Виконання практичної 
частини програми з 

природознавства в 4-х кл. (контрольні зошити); у 5-Б 
кл. (робочі зошити); 

березень наказ, 

педрада 

Псюк М.Й 

Ілемська М.Й. 
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 української мови в 4-х кл. (контрольні зошити); 

хімії у 8-Б  кл. (контрольні зошити). 

 

 Г) Ведення учнівських щоденників 

№ 
з/п 

Зміст заходів Термін виконання Форма 

контролю 

Відповідальні Примітка 

1 Охайність, акуратність заповнення (2,5,6 класи). жовтень Книга ВК   Псюк М.Й.  

Ілемська М.Й. 

 

2 Облік домашніх завдань, їх обсяг. 

Відмітка класного керівника про відвідування учнем 
школи ( 9-11 кл.) 

Листопад 

 

оперативна нарада   Смій І. М.  

   

 

3 Регулярність виставлення оцінок учителями –
предметниками та класними керівниками (8 клас) 

лютий оперативна нарада  Смій І. М.  

4 Відмітка класного керівника про перевірку 
щоденника.  

Підпис батьків ( 4,7 кл.) 

квітень наказ Смій І. М.  

Д)   Особоі справи учнів 

№ 
з/п 

Зміст заходів Термін виконання Форма 

контролю 

Відповідальні Примітка 

1 Правильне заповнення особових справ вересень оперативна нарада Псюк М.Й  

Ілемська М.Й. 

 

2 Своєчасність ведення записів в особових справах 
учнів 

 

червень протокол Кусень М. В.  
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5.6. Контроль за виконанням положень основних документів про школу та власних рішень. 

№ 

з/n 

Назва документа Що контролюється Форма узагальнення Відповідаль 

ний 

Термін контролю Примітка 

1. 

 

 

 

 

Конституція 
України 

 

 

 

робота вчителів 1-4 класів;  

- робота класних керівників 5-11 
класів щодо вивчення Конституції 
України з учнями різних вікових 
категорій. 

інструктивно- 
методична нарада 

заступник 
директора з 
виховної роботи, 
заступники 
директора з НВР 

листопад 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закони України 
“Про загальну 
середню освіту”, 
“Про освіту”. 
Постанова КМУ від  
12.04.00р. №646 
“Про затверджен-
ня інструкції 

про облік дітей і 
підлітків шкільного 
віку”. 

-статистична звітність на початок 
навчального року; 

-організація навчання хворих дітей 
вдома; 

 

 

-облік дітей 5 і 6-річного віку, а 
також дітей віком від 5 до 18 років; 

 

- відвідування в класах;  

звіт ЗНЗ-1 

 

 

наказ “Про організацію 

навчання хворих дітей 
вдома”, 

наказ “Про облік дітей 
у мікро-районі школи 
віком від 5 до 18 років”. 

-проведення рейдів-
перевірок в класах,  

Наказ по школі 

заступник 
директора з НВР 

 

 

заступник 
директора з НВР 

Заступник 
директора з НВР 

вересень  

 

 

 

вересень  

 

 

жовтень, 

квітень 
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3. Закон України 
“Про освіту”. 

- робота з обдарованими дітьми; 

охоплення навчанням дітей від 6 
до 18 років у мікрорайоні школи.  

комплектація школи педкадрами 
на новий навчальний рік. 

розстановка педкадрів і розподіл 
навчального навантаження; 

вивчити запровадження 
учителями сучасних педагогічних 
технологій. 

Наказ 

 

Перевірка і звіт на 
05.09.2018р. 

нарада при директору 

наказ  

 

 

 

наказ  

 

 

 

інструктивно- 
методична нарада 

заступник 
директора з НВР 

заступник 
директора з НВР 

 

директор школи 

 

заступник 
директора з НВР 

 

заступник 
директора з НВР 

жовтень 

 

 

вересень 

січень 

 

 

вересень 

 

 

вересень 

 

 

 

квітень 
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4 

 

Закон України “Про 
загальну середню 
освіту” ст.21,22 Лист 
МОНУ №1/9-303 від 
19.07.00р. 

 

Перевірити: 

- оформлення санітарних 
книжок,  

- особових справ учнів; 

- організація і стан харчування 
учнів; 

 

- безкоштовне харчування 
дітей – сиріт. 

 

 

Наказ 

 

нарада при 
директорі 

 

Наказ по школі  

 

 

наказ 

 

 

директор 

 

директор 
заступник 
директора з 
НВР 

 

заступник 
директора з 
НВР 

 

 

вересень, 

квітень 

вересень, 

червень 

 

вересень 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Наказ МОНУ від  „Про  
зовнішнє незалежне 
оцінювання 
навчальних досягнень 
осіб, які виявили 
бажання вступати до 
вищих навчальних 
закладів України у 
2016 р.” 

Провести 

 

- батьківські збори; 

- роз’яснювальну роботу з 
учнями про порядок реєстрації 
та проведення ЗНО 

 

 

протокол зборів 

 

 

 

 

заступник 
директора з 
НВР 

директор 

 

 

 

Жовтень, 
травень 

 

Вересень-
лютий 
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6. Закон України “Про 
мови”. 

Перевірити: 

-дотримання орфографічного 
режиму; 

-ведення шкільної 
документації; 

-навички читання учнів 1,2 
класів 

-рівень засвоєння навчальних 
програм з української мови в 3, 
4 та 9 класах 

 

педрада 

 

 

нарада при 
директорі 

наказ  

 

накази 

 

заступник 
директора з 
НВР 

Директор 

 

заступник 
директора з 
НВР 

заступник 
директора з 
НВР 

 

серпень 

 

 

червень 

 

грудень, 

травень 

 

квітень 

 

березень 

 

7 Указ Президента 
України від 24.04.00р. 
№612 “Про додаткові 
заходи щодо 
державної підтримки 
обдарованої молоді”. 

- виявити і підтримати 
обдаровану молодь; 

- проконтролювати 
підготовку і проведення 
шкільних і міських предметних 
олімпіад; 

- участь у міжнародному 
конкурсі знавців української 
мови ім.Яцика та Т.Г.Шевченка 

- робота в МАН; 

нарада при 
директорі 

 

 

наказ  

 

 

 

 

 

наказ 

 

заступник 
директора з 
НВР 

 

заступник 
директора з 
НВР 

 

 

 

заступник 
директора з 
НВР 

жовтень 

 

 

 

жовтень-
грудень 

 

 

 

 

лютий-
березень 
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наказ 

 

заступник 
директора з 
НВР 

 

 

жовтень 

8. Указ Президента “Про 
Всеукраїнський 
конкурс “Учитель 
року”, Постанова КМУ 
від 11.08.1995р 

№638 та  

конкурсу “Класний 
керівник – крок у XXI 
століття”. 

Виявити і підтримати творчо 
працюючих учителів, 
посприяти у підвищенні їхньої 
професійної майстерності, 
популяризації педагогічних 
здобутків учителів і класних  

керівників. 

Наказ  

по школі про  

участь у конкурсі і 
підсумки конкурсу. 

заступник 
директора з 
НВР 

заступник 
директора з 

виховної роботи 

грудень лютий 

 

 

9. Рекомендації щодо 
використання 

Вивчити роботу вчителів 1-11 
класів, бібліотеки щодо 

інструктивно- заступники грудень  
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державної символіки в 
навчальних закладах 
України /Рішення 
Колегії Міністерства 
освіти і науки України/. 

формування в учнів 
шанобливого ставлення до 
державних символів. 

Оформити єдині куточки 
національної символіки у 
навчальних кабінетах. 

методична нарада директора 

10. Програма діяльності 
Кабінету Міністрів 
України „Назустріч 
людям”  

Стан роботи школи щодо 
забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти. 

інструктивно- 
методична нарада 

заступники 
директора 

березень  

 

14 Школа в умовах реформування освіти. 

Центральне місце в системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у 
розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. 
Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя. 

Тому колектив Калуської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 працює над впровадженням в освітній процес ключових компетенцій нової української 
школи. 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОВОГО ЗАКОНУ “ПРО ОСВІТУ” ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ 

5 вересня 2017 року вступив в дію новий закон України «Про освіту» №2145-VIII. За цей навчальний рік уже 
вдалось його частково впровадити. 

На виконання Статті 13 «Територіальна доступність повної загальної середньої освіти» рішенням педагогічної ради 
від….. було прийнято рішення клопотати в управлінні освіти про зміни до території обслуговування школи, таким чином 
у результаті до мікрорайону школи тепер належать Малицької 7 та 9, замість будинків 1,2 .  

Згідно статті 24 ЗУ «Про освіту» та рішення сесії Калуської міської ради заклад отримав кадрову і фінансову 
автономію. з 1 січня 2018 року відповідно штат працівників школи поповнився 1,5 ставками головного бухгалтера та 
бухгалтера. Такий принцип дозволяє самостійно здійснювати підбір кадрів та фінансово планувати роботу школи. 
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Була вдало втілена Стаття 30 Закону «Прозорість та інформаційна відкритість закладу». Удосконалено сайт 
школи, а саме: розміщено установчі документи школи, інформації про територію обслуговування, наявність 
матеріально-технічної бази, річні звіти, освітній та виховний процеси, якість освіти. Щомісячно на сайті публікуються 
звіти про використані кошти. Працює електронна приймальня. Регулярно поповнюється сайт новинами закладу. 

Для забезпечення відкритості перед громадськістю та з метою належного представлення закладу в мережі 
Інтернет створено новий сайт з адаптивним дизайном, що зручно переглядається на всіх комп’ютерах та мобільних 
пристроях. 

Як додаток до сайту створено сторінку школи у соціальній мережі Facebook, щоб забезпечити кращий 
інтерактивний зв'язок.  

21 лютого 2018 року уряд затвердив новий Державний стандарт початкової освіти, за якими навчатимуться перші 
класи Нової української школи з наступного навчального року. Основна відмінність нового Стадарту - орієнтованість 
на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань. 

Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета - створити школу, у якій 
буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у 
житті. НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не 
боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається 
відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 


