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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Організація освітнього процесу Мавковицького навчально-виховного комплексу здійснюється відповідно до ст.. 53 Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до
законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 «Про затвердження Положення про
дошкільний навчальний заклад», від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної
освіти», від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від
14.01.2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 21.02.2018 року №
87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказу Міністерства
охорони здоров‟я України від 24.03.2016 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за №
563/28693 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказів Міністерства освіти і науки
України від 20.04.2015 року № 446 «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних
типів та форм власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965, листів Міністерства
освіти і науки України від 25.05.2016 року № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»,
від 02.06.2015 року № 2/4-14-1100-15 «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних
типів та форм власності», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 1.4/18-3082 від 26.07.2010 року «Про
організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», освітніх програм Мавковицького НВК та Статут у
Мавковицького НВК.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НВК
Мавковицький навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад»
Городоцької районної ради Львівської області підпорядковується відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації
Львівської області, через який здійснюється управління та фінансування. Заклад у засновано у 1996 році як Мавковицьку середню
школу. З 2008 року його реорганізовано у заклад нинішнього типу.
Форма власності – комунальна.
Дана будівля НВК прийнята в експлуатацію у 1996 році. Земельна ділянка, на якій побудована школа, котельня, зовнішній туалет
(крім будівель є спортивний майданчик та ігровий для вихованців дошкільного відділення) становить 1,8 га.
Станом на 1 вересня 2018 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років. У НВК на кінець навчального
року навчалося 170 учнів, всі атестовані, та 48 вихованців дошкільного відділення.
Документи про освіту отримали:
 свідоцтво про базову загальну середню освіту (звичайного зразка) – 13;
 свідоцтво про базову загальну середню освіту (з відзнакою) – 1;

атестатів про повну загальну середню освіту (звичайного зразка) – 12;
атестатів про повну загальну середню освіту (з відзнакою) – 0;
золоті медалі – 0.
Всі учні 1-10-х класів переведені до наступного класу. Учні 1 класу оцінювалися вербально.




КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Здійснюючи управління освітнім процесом та фінансово-господарською діяльністю НВК, проведено роботу по комплектації
педагогічними кадрами. Так, у 2018-2019 навчальному році штатними працівниками НВК був забезпечений на 100%. Розподіл
педагогічного навантаження здійснювався відповідно до фахової освіти.
Кваліфікаційний склад педагогічних працівників такий:
Педагогічний колектив нараховує 28 педагогів, що працюють на постійній основі, з них 24 - мають вищу освіту, 4 – рівень
бакалавра. Вищу кваліфікаційну категорію мають 5 педагогів, І кваліфікаційну категорію – 11 педагогів, ІІ кваліфікаційну
категорію – 2 педагоги, категорію «спеціаліст» - 4 педагогів, звання «старший вчитель» - 2.
У 2018-2019 навчальному році проходила атестація двох педагогічних працівників:
Василів З. Б., вчитель початкових класів – підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».
Грицак М. І., вчитель фізкультури та захисту Вітчизни – підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».
У дошкільному відділенні НВК створено дві групи вихованців, у якій працює 3 вихователі (3,05 ст.), музичний керівник (0,5
ст.), 2 помічники вихователя (2 ст.), кастелянка і прачка.
В школі з метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого
вирішення педагогічних завдань і проблем школи функціонують такі методичні формування:
 ШМО вчителів початкових класів та вихователів дошкільного відділення;
 ШМО вчителів гуманітарного циклу;
 ШМО вчителів природничо-математичного циклу;
ШМО класних керівників.
АНАЛІЗ РУХУ УЧНІВ
Порівнюючи шкільну мережу за останні три роки можна зробити висновок, що, кількість учнів продовжує збільшуватись.
Відбувається це завдяки тому, що у перший клас постійно незначно збільшується або зменшується кількість учнів, але збільшення
учнів відбулося за рахунок майже стовідсоткового продовження навчання у НВК учнів 9 класу.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
З метою виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню
освіту, «Про дошкільну освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної

загальної середньої освіти, Концепції виховання дітей та молоді у системі національної освіти, відповідно до П оложення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси -захисти науково-дослідницьких робіт
та конкурси фахової майстерності, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового положення
про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ) від
06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року № 1255/18550, зі змінами, рекомендацій
щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, була
спланована організаційно-методична робота з педагогічними працівниками НВК протягом 2018-2019 навчального року.
Відповідно до Річного плану роботи НВК на 2018-2019 навчальний рік було визначено методичну тему, над якою працював
педагогічний колектив: «Підвищення якості знань, удосконалення освітнього процесу на основі впровадження наукових досягнень
нових педагогічних технологій» та тему виховної роботи: «Співпраця НВК з батьками та громадськістю».
Пріоритетні напрямки роботи навчального закладу у 2018-2019 навчальному році:
- спрямування методичної роботи з педагогічними кадрами на підвищення ІКТ-компетентності та інформаційної культури,
розвиток самоосвіти, диференціацію педагогічної діяльності;
- забезпечення впровадження та реалізації програм нового Державного стандарту;
- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання вихованців ДНЗ;
- упровадження сучасних педагогічних технологій, що спрямовані на особистість дитини, підвищення результативності
навчання, на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні;
- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;
- створення оптимальних умов для навчання і виховання дітей, збереження і зміцнення їх здоров‟я;
- формування в учнів навичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності та свідомого ставлення до
збереження свого здоров‟я та здоров‟я оточуючих;
- дотримання вимог організації роботи з питань харчування, медичного обслуговування, індивідуального та інклюзивного
навчання учнів та запобігання дитячому травматизму;
- виокремлення як одного з головних напрямків виховної роботи патріотичного виховання, яке є стратегічним за своїм
значенням завданням;
- повсякденне виховання поваги до Конституції Держави, законодавства, державних символів;
- використання у повному обсязі ресурсів мережі ІНТЕРНЕТ;
- активізація роботи з системного оновлення та інформаційного наповнення сайту навчального закладу.
Реалізація поставлених завдань здійснювалася шляхом:
 забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту на рівні не нижчому від державних стандартів;
 сприяння всебічному розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і
потреб;

























збереження і зміцнення морального і фізичного здоров‟я вихованців;
виховання школяра як вільної, демократичної, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості, здатної
самостійно вибирати і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
формування в учнів уміння і бажання вчитися, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя,
вироблення вмінь практично і творчо застосовувати здобуті знання;
формування цілісного наукового світогляду учнів, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і
соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво,
володіння засобами практичної і пізнавальної діяльності.
виховання в учнів любові до праці, створення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування в них
готовності свідомо обирати і оволодівати майбутньою професією;
виховання учня, як людини моральної, людини культури з розвинутим естетичним і етичним ставленням до навколишнього
світу й самого себе.
реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання;
розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;
реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;
організація роботи методичних об‟єднань;
підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних заходах НВК та району;
цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень
учнів з усіх навчальних предметів;
впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп‟ютеризації та інформатизації освітнього процесу;
вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області,
України;
робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;
проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного
рівня; робота зі здібними та обдарованими дітьми;
нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного процесу;
забезпечення ефективності управління методичною роботою;
методичне та кадрове забезпечення до профільного та профільного навчання у середній та старшій школі;
вивчення проблеми наступності навчання, адаптації учнів у школі;
робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;
дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової
культури.
Здійснюючи управління освітнім процесом та фінансово-господарською діяльністю НВК, проведено роботу по комплектації
педагогічними кадрами. Так, у 2018-2019 навчальному році штатними працівниками НВК був забезпечений на 100%. Розподіл
педагогічного навантаження здійснювався відповідно до фахової освіти та курсової підготовки вчителів.
Методичну роботу в школі координує методична рада, яка спрямовує діяльність учителів, предметних методоб‟єднань, що
формуються за результатами діагностування всіх членів педагогічного колективу, планує, узгоджує та аналізує проведення заходів
відповідно до педагогічної проблеми.
Робота методичної служби НВК спрямована на реалізацію її основної мети: забезпечення умов систематичної колективної й
індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх науково-теоретичної, психолого-педагогічної
підготовки, професійної майстерності, доведення фахової та методичної компетентності до рівня сучасних вимог розвитку освіти й
суспільства.
Головні напрямки методичної роботи:
- забезпечення педагогів професійною інформацією;
- підготовка до атестації;
- узагальнення й поширення досвіду роботи педагогів;
- здійснення постійного моніторингу показників роботи навчального закладу, педагогічних працівників, управлінських рішень
для ліквідації прогалин у роботі, для вдосконалення діяльності;
- організація і проведення педагогічних заходів.
З метою реалізації завдань методичної роботи, а також підвищення професійного та методичного рівня вчителів було
організовано роботу шкільних методичних об‟єднань вчителів, затверджено їх плани роботи, методичні проблеми, над якими
працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів:
 ШМО вчителів початкових класів та вихователів дошкільного відділення (керівник С. Г. Карвацька);
 ШМО вчителів гуманітарного циклу (керівник І. Й. Баховська);
 ШМО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Л. Я. Сенишин);
 ШМО класних керівників (керівник Н. П. Марцін).
Форми методичної роботи різноманітні: засідання педагогічної ради, проблемні семінари, педагогічні читання, конференції,
круглі столи, диспути, ділові ігри, конкурс методичних розробок, творчі звіти тощо.
Організація методичної роботи будується на глибокому вивченні, аналізі результативності освітнього процесу, рівня професійної
підготовки педагогічних кадрів, координується з курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.
В кінці кожного навчального року підводяться підсумки роботи МО, де вчителі демонструють напрацювання з реалізації
методичної проблеми, над якою працює МО.


Уміння працювати з комп‟ютером, оргтехнікою для кожного учителя НВК наразі е є проблематичним, оскільки у закладі
недостатня комп‟ютерна база, не встановлено комп‟ютери в усіх початкових класах та у дошкільному підрозділі. Можливість
користуватися Інтернетом є як у вчителів, так і в учнів. Комп‟ютери використовуються також і для адміністративної роботи.
Вчителі, проходячи тематичні курси, паралельно відвідують курси ІКТ, тому на сьогодні практично всі вчителі володіють
вміннями роботи на комп‟ютері.
У МО початкових класів входить 10 чоловік: 5 вчителів початкових класів, 1 асистент вчителя інклюзивної освіти, 3 вихователі
та музичний керівник дошкільного відділення. В цьому навчальному році вчителі та вихователі приймали активну участь у роботі
МО. У 2018-2019 навчальному році продовжували працювати над впровадженням елементів інтерактивної роботи, формуванням
культури поведінки сучасного учня, основ здорового способу життя, громадської самосвідомості з використанням історикокраєзнавчих матеріалів та над удосконаленням форм ігрової діяльності вихованців під час уроків та занять у дошкільному
відділенні.
У цьому навчальному році курси для вчителів початкової школи (НУШ) пройшли 2 вчителі: Дунас О. Я. та Говдриш О. Г.
Було проведено ряд зустрічей з учасниками АТО Гринчишином Тарасом та Віталієм Смілкою. Діти з цікавістю знайомилися з
їхнім життєвим шляхом.
Аналіз роботи МО показав, що підвищився науково-методичний і теоретичний рівень викладання предметів. Вчителі
продовжують працювати і удосконалювати роботу у системі особистісно орієнтованого навчання, використовуючи інтерактивні
технології. Вчителі МО початкових класів завжди знаходяться в творчих пошуках нового, прогресивного.
Значну увагу вчителі початкових класів та вихователі приділяють патріотичному вихованню підростаючого покоління. Протягом
навчального року проведено ряд виховних заходів, спрямованих на формування ціннісного ставленню до суспільства, людини,
природи, мистецтва.
Протягом навчального року освітня робота у дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмою «Українське
дошкілля», вихователі користуються науково-методичною літературою, рекомендованою Міністерством науки й освіти України.
Головною метою дошкільного відділення є:
 забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
У групах були створені умови для розвитку кожної дитини у фізичній, соціально-особистісній, пізнавальній, мовній та художньоестетичній діяльності. Велика увага приділялася роботі із формування патріотичних почуттів. Діти розучували вірші про
Батьківщину, проводилися бесіди про захисників Батьківщини, розглядався демонстраційний матеріал про визначні пам‟ятки
України.
Серйозну увагу приділяли здоров‟ю дітей, щодня проводилися і проводиться ранкова гімнастика, гімнастика після сну, дихальні
вправи, пальчикова гімнастика, фізкультхвилинки, дидактичні, сюжетно - рольові та рухливі ігри. А також вихователі проводили:
інтегровані, комплексні та комбіновані заняття.

Протягом навчального року різновікова група з великим інтересом брала участь в тематичних святах: «Осінь-чарівниця»,
«Добрий Миколай», «Матусь вітають малюки», «Садочок, прощавай».
Спільно з батьками були організовані виставки виробів, що виготовлені у дитячому садочку: «Осіння композиція», «Пасхальна
радість».
Систематично проводяться батьківські збори. Періодично оновлюються матеріали у батьківських куточках. Вся ця робота дає
можливість ознайомлювати батьків з роботою дошкільного закладу, залучати батьків до освітнього процесу.
Діяльність методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу в 2018-2019 навчальному році була спрямована
на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI
столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти
і науки України щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу в 2018-2019 навчальному році, виконання державних
програм викладання предметів природничо-математичного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання
учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу
учасників освітнього процесу.
На основі діагностування педагогічної майстерності, в ході анкетування та проведення експертної оцінки діяльності учасників
освітнього процесу здійснюється диференційний підхід до організації методичної роботи з вчителями: за рівнем фахової
майстерності, з урахуванням професійної компетентності вчителів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи. На
основі співбесід, відвіданих уроків, позакласних заходів, результатів освітнього процесу планується система заходів, спрямованих
на зростання професійного рівня педагога.
Методична робота в ШМО - це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду та на конкретному
аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов'язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення
кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а
в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і
розвиток конкретних учнів.
Вчителі усвідомлюють, що в період формування сучасної системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне,
що є в світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні надбання. Метою якої є формування високоосвіченої, ініціативної
компетентнісної особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства,сприяти підвищенню рівня
науково-методичного супроводу розвитку особистості в освітньому просторі шляхом забезпечення якості освіти та її психологічної
підтримки.
ШМО ставить перед собою наступні завдання:
 використання інноваційних форм, методів, прийомів навчання в педагогічній діяльності;
 вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;
 розвиток пізнавальних здібностей учнів;

робота з обдарованими дітьми;
формування в учнів навичок самоосвіти, творчості і пошуку;
здійснення індивідуального підходу і диференціацію навчання.
На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та
заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що
робота методичного об'єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань
методичних об'єднань, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення
педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.
Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують
різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в
учнів. Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.
У 2018-2019 н. р. було проведено 5 засідань МО, на яких було заслухано вчителів з доповідями по самоосвіті; з досвіду роботи
вчителів, що атестуються; обговорено питання про участь та результативність в олімпіадах, конкурсах; про підготовку та
проведення ДПА, ЗНО.
У системі роботи школи - проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів
олімпіад беруть участь у районних та обласних олімпіадах. Навчальну діяльність учнів вчителі МО природничо-математичного
циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. Саме тому надзвичайно
актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі намагаються захопити учнів
роботою науково-дослідного характеру.
За звітній період збільшилася кількість дітей, які беруть участь у заходах школи, що вимагають певного інтелектуального рівня.
Основні завдання МО на 2019-2020 навчальний рік.
1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення
кваліфікації, круглі столи, засідання МО.
2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.
3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
4. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика, математика, інформатика), залучаючи учнів до
олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт.
5. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній
діяльності.
У 2018-2019 н.р. робота ШМО вчителів гуманітарного циклу була спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і фахової
підготовки вчителя, на розвиток його творчого потенціалу, на формування мобільності педагога у використанні сучасних
інноваційних технологій навчання з метою створення якісного освітнього середовища для учнів та якісної підготовки до ЗНО 2019.




У методоб‟єднанні працювали такі вчителі:
- учителі української мови та літератури: Процах М. І., Марцін Н. П.
- учитель зарубіжної літератури: Жук М. П.
- учителі англійської мови: Кривейко М. Р., Везденко Т. С.
- учителі історії: Баховська І. Й. та Пилат-Утюжська Г . І.
Члени ШМО і підвищували творчу майстерність при виборі методів, форм навчання і створювали сприятливий психологічний
клімат на уроках.
Організовано методичний практикум щодо підготовки учнів до ДПА, ЗНО (Марцін Н. П., Кривейко М. Р., Баховська І. Й.),
калейдоскоп відкритих уроків із доцільності використання інформаційних технологій на уроках, позакласних заходах.
Всі члени МО вчителів гуманітарних дисциплін проявляли ініціативу, працювали креативно, були активними в обговоренні
визначених питань, готували повідомлення, доповіді, реферати, а також ділились своїм досвідом. Засідання проводились за
«круглим столом», з використанням інтерактивних технологій. Педагоги мали змогу ознайомитись з нормативними та
інструктивно-методичними матеріалами і програмами викладання предметів гуманітарного циклу в поточному навчальному році.
Вчителі опрацювали способи організації навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу до особистості учня,
принципи та ідеї особистісно-орієнтованого навчання та інтерактивні форми, психологічні аспекти підготовки вчителя до уроку,
методи розвитку творчих здібностей й формування соціалізації учня.
У період між засіданнями ШМО проводились індивідуальна та групова діяльність з підготовки завдань для учнів, які виявляють
підвищений інтерес до предмета, анкетування серед учнів 5-8 класів з метою виявлення схильності до вивчення предметів, огляд
методичної літератури та аналіз моніторингу якості знань учнів.
У центрі уваги вчителів, що входять до складу МО гуманітарного циклу, перебуває кожна дитина як унікальна особистість, а це
вимагає перегляду форм і методів навчання, моделювання таких видів діяльності, які допомагають формувати в учнів стійкий
інтерес до навчання. Цьому питанню приділялась особлива увага на засіданнях ШМО, адже значний відсоток дітей втрачають
інтерес до вивчення шкільних предметів в основній та старшій школі. Пошук та використання педагогічних технологій, які б
заохочували учнів до вивчення предметів шкільного курсу та участі в позакласній роботі - є одним із головних завдань членів МО.
У 2019-2020 н. р. необхідно активізувати роботу щодо оцінювання знань учні; роботу з обдарованими дітьми, залучати їх до
участі в різних творчих конкурсах, інтелектуальних марафонах, науково-дослідницьких проектах та до роботи в предметних
гуртках; спланувати роботу щодо підвищення якості підготовки учнів до ДПА та ЗНО; працювати над удосконаленням науковотеоретичної, психолого–педагогічної, загальнодидактичної і фахової підготовки членів МО, їх самоосвітньої та творчої діяльності;
покращити видавничу діяльність, а також спонукати педагогів до участі в професійних конкурсах.
До шкільного методичного об‟єднання класних керівників входять 11 чоловік. Протягом навчального року розглядалися
актуальні питання, спрямовані на вирішення виховної теми НВК: «Співпраця НВК з батьками та громадськістю».

Головним завданням роботи методоб‟єднання було спрямувати діяльність учнів на відродження історичної свідомості
українського народу, його традицій і обрядів; на одержання духовно-моральних. екологічних, естетичних та правових навиків
освіти та культури; на роботу з учнями, які потребують особливої уваги.
Виходячи з завдань, класні керівники підготували ряд виховних заходів. тематичних лінійок, бесід, круглих столів, які повинні
були розкрити суть виховної проблеми щодо формування морально-патріотичних і естетичних якостей школяра. Зокрема, класний
керівник 6 класу Сенишин Л. Я. провела виховну годину «Будеш жити, Україно!», педагог-організатор Фриз В. А. провела
виховний захід «Ця прекрасна мить кохання», класний керівник 4 класу Говдриш О. Г. провела виховну годину «Збережемо наш
скарб - рідну мову», класний керівник 2 класу Василів З. Б. - «Великодня писаночка». У своїй роботі педагоги зверталися до
джерел народної мудрості, духовності, використовували досвід кращих педагогів,національні традиції.
Проведені заходи на високому та достатньому рівнях. Класні керівники використовували інноваційні форми виховної роботи, при
виборі яких враховували вікові особливості учнів. Матеріали до заходів підбиралися вдало (особливу увагу приділяли моральному,
правовому, громадянському та військово-патріотичному вихованню). Діти були зацікавлені, про це свідчив наявний зворотній
зв'язок.
Діяльність шкільних методичних об‟єднань узагальнено на засіданні методичної ради НВК, визначено недоліки роботи та
орієнтири діяльності у 2018-2019 навчальному році.

Школа І ступеня – 1-4 класи, 73 учні
Результати проведення державної підсумкової атестації у початковій школі показали, що учні мають базові знання із предметів, з
яких проводилося ДПА, та володіють навичками складати тести, як один із видів контролю знань.
ДПА в 4 класі складали 18 учнів із таких предметів як українська мова, математика:
Рівень навчальних досягнень учнів
№
Предмет
з/п
початковий середній достатній високий
Українська
1
3
4
5
4
мова
2 Математика
5
4
3
4
У 2018-2019 навчальному році із 58 дітей 2-4 класів на високому рівні навчаються 15 учнів (25,9%), на достатньому – 30 (51,7%),
на середньому – 10 (17,2%), на початковому – 3 (5,2 %) учні. Це становить – 77,6% якісного засвоєння знань учнями.
Результати навчання:
Рівень досягнень учнів
К-сть учнів,
Кількість учнів
Початковий Середній Достатній Високий
Не
%
які навч. на
Клас
на кінець
КККатестовано
дост., високому
%
К-сть
року
% сть % сть % сть %
рівні
учнів
учнів
учнів
учнів
1

15

-

2
3

22
18

0
0

4
Всього

18
73

0
0

-

-

-

-

0
0

1
0

4,5
0

4
0

18
0

0
0

2
3

11,1
5,2

-

-

-

-

-

-

5
7

22,5
38,8

17
18

77,5
100

6 33,5 7 38,9 3 16,5
10 17,2 30 51,7 15 25,9

10
45

55,4
77,6

12 55
11 61,2

Школа ІІ ступеня – 5-9 класів, 74 учні
Результати навчання:

5

19

-

-

0

0

3

15,8

12

63,2

4

21

К-сть учнів,
які навч. на
дост.,
високому
рівні
16

6
7
8
9

16
11
14
14

-

-

0
0
0
0

0
0
0
0

1
5
6
2

6,25
45,45
42,86
14,28

11
5
6
8

68,75
45,45
42,86
42,84

4
1
2
4

25
9,1
14,28
28,56

15
6
8
12

93,75
54,55
57,14
71,4

Всього

74

-

-

0

0

17

22,97

42

56,76

15

20,27

57

77,03

Клас

К-сть учнів
Не
на кінець
атестовано
року

Рівень досягнень учнів
Достатній
% Початковий Середній

Високий

К-сть
учнів

%

К-сть
учнів

%

К-сть
учнів

%

К-сть
учнів

%

%
84,2

Узагальнена інформація про проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу у 2018-2019 навчальному році (14
учнів)
№

Навчальний предмет

1

Українська мова

2
3

Математика
Біологія

Рівень навчальних досягнень учнів
Початковий Середній Достатній Високий
0
4
4
6
0
0

4
2

6
5

4
7

Школа ІІІ ступеня – 10-11 класи, 24 учні
Результати навчання:

Клас

К-сть
учнів на Початковий
кінець
К-сть
семестру учнів %

Рівень досягнень учнів
Середній
Достатній
К-сть
учнів

%

К-сть
учнів

%

Кількість учнів, які
Високий
навчаються на
достатньому,
К-сть
%
високому рівні
учнів

%

10
12
0
0
2
16,7
6
50
4
33,3
9
83,3
11
12
0
0
0
0
8
66,7
4
33,3
12
100
всього
24
0
0
2
8,3
14
58,4
8
33,3
21
91,7
Одним із показників якісної освіти є результати зовнішнього незалежного оцінювання. У 2018-2019 навчальному році ЗНО
складали усі 12 учнів із 3-х предметів: українська мова, історія України або математика та предмет за вибором. Результати були
зараховані як державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти.
Узагальнена інформація про проведення державної підсумкової атестації учнів 11 класу у 2018-2019 навчальному році
Кількість учнів,
Рівень навчальних досягнень учнів
Навчальний предмет
які складали
початковий середній достатній високий
ДПА
Українська мова
Історія України
Передмет за вибором
(Математика)
Передмет за вибором
(Географія)
Передмет за вибором
(Англійська мова)

12
9

0
0

2
2

7
4

3
3

7

4

2

1

0

7

0

3

4

0

1

0

0

0

1

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДПА (у формі ЗНО) та річного оцінювання учнів 11 класу
№
з/п

ПІБ

Українська
мова
ДПА Річна
8
9
6
9

Історія України

Математика

ДПА
8
11

Річна
8
9

ДПА
3
5

Річна
6
6

10

8
3
3

9
3
5

1.
2.

Грех Наталія
Гуменний Михайло

3.
4.
5.
6.

Кратко Юлія
Лободзець Василь
Лучит Анастасія
Молот Дмитро

10
3
6
4

10
3
8
5

10
7
6

6
5

7.
8.
9.
10.

Огородник Тетяна
Пилат Віталій
Пронько Сергій
Савка Юстина

7
2
4
7

9
6
7
10

8

7
3
4

8

9

3
3

Англійська мова
ДПА

Річна

Географія
ДПА

Річна

4

4

6

6

8
5
7
9

8
5
7
9

11. Француз Вікторія
11
11
10
10
10
11
12. Яремчук Зоряна
6
9
6
7
8
8
Як бачимо, найбільша розбіжність балів ЗНО із відповідних предметів та ДПА складає із математики та української мови.
Аналіз організаційно-методичної роботи НВК показав, що більшість вчителів творчо підходять до викладання предметів,
підвищують свій професійно-методичний рівень, вивчають інноваційні та новітні технології, елементи яких впроваджують у
викладання свого предмету. Для зацікавленості учнів впроваджують сучасні форми та методи роботи, що активізує навчальнопізнавальну діяльність учнів, підвищує їх інтерес до певних предметів, що дає можливість визначитися із вибором профільного
навчання.
Аналіз організаційно-методичної роботи НВК показав, що більшість вчителів творчо підходять до викладання предметів,
підвищують свій професійно-методичний рівень, вивчають інноваційні та новітні технології, елементи яких впроваджують у
викладання свого предмету. Для зацікавленості учнів впроваджують сучасні форми та методи роботи, що активізує навчально-

пізнавальну діяльність учнів, підвищує їх інтерес до певних предметів, що дає можливість визначитися із вибором профільного
навчання.
Однак поряд з позитивними результатами роботи є ряд недоліків:
 недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
 низький рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів;
 недостатня увага приділяється підготовці дітей до учнівських олімпіад, турнірів;
 вчителі майже не запроваджують моніторингові дослідження з предметів;
 недостатня робота проводиться у період адаптації учнів до навчання у основній школі.
ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Виховна робота в Мавковицькому НВК у 2018-2019 н. р. була спрямована на реалізацію нормативно-правових документів:
Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про Збройні Сили України», «Про загальний військовий
обов‟язок і службу»; Указів Президента України: «Про День Гідності та Свободи» - від 13.11.2014 № 872, «Про День Соборності
України» - від 13.11.2014 № 871, «Про День захисника України» -14.10.2014 № 806, від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 26.11.2016 р. №523 «Про заходи у зв‟язку з 85-ми
роковинами Голодомору 1932-1933 рр.», від 30.10.2001 р. №1020/2001 «Про День партизанської слави», від 30.09.2010 р.
№927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді», від 23.08.2004
р. №987/2004 «Про День Державного Прапора України», «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей України» від
16.12.2011 №1163/2011, «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1920 рр.» від 22.01.2016, «Про
заходи з відзначення діяльності Українських Січових Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі Маківка» від 21.04.2015 р. №228;
«Про Концепцію державної мовної політики» від 15.02.2010 №161; Доручення Президента України від 23.04.2010 р. №01-01/749
стосовно забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації
їхніх прав на охорону здоров‟я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток; від 30.08.2012 №01-01/2338 щодо поліпшення
захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв‟язання нагальних проблем, соціального захисту дітей, які його
потребують; Постанов КМУ: від 24.02.2016 №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року»; Розпоряджень КМУ: від 08.09.2009 №1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня
патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з
відвідуванням об‟єктів культурної спадщини»; від 04.06.2015 р. №586-р «Про утворення Організаційного комітету та затвердження
плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від Дня народження М. Грушевського»; від 23.09.2015 р. №998-р. «Про заходи
з увічнення пам‟яті захисників України на період до 2020 року»; від 23.11.2015 № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджених наказом

МОН України від 16.06.2015 №641; наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді
та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»; наказів
районного відділу освіти щодо організації та проведення виховної роботи.
Мавковицький НВК продовжував працювати над темою: «Співпраця НВК з батьками та громадою».
Визначені основні завдання виховної роботи:
 виховувати громадян-патріотів, що шанують рідну державу; усвідомлюють свої права, свободи, обов‟язки; формувати в
учнів психологічні та морально-вольові якості (стійкість, мужність, справедливість, доброчинність), соціальну активність,
інтерес до вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу; до представників інших народів;
толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; спонукати до фізичного вдосконалення;
 формувати в учнів фізичну витривалість, гігієнічні навички, навички ведення здорового способу життя; виховувати вміння
турбуватися про безпеку власної життєдіяльності; виховувати культуру пізнання внутрішнього світу; здатність орієнтуватися
та пристосовуватися до нових умов життя;
 виховувати повагу і любов до роботи, готовність і здатність працювати як за власними, так і суспільними інтересами;
готувати учнів до майбутньої професійної діяльності; формувати трудову активність у дітей; виховувати
конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації за умов ринкових відносин;
 формувати екологічну культуру особистості, вміння усвідомлювати себе як частину природи; виховувати любов до природи,
до рідного краю, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство; залучати учнів до активної екологічної
діяльності;
 виховувати в дітей естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на кращих національних надбаннях; формувати уміння
примножувати культурно-мистецьке надбання народу; відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті; духовно
збагачувати учнів, розширювати їх світогляд; залучати дітей до художньої самодіяльності.
 виховувати моральні почуття, переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві;
вміння наслідувати кращі моральні зразки своєї родини, українського народу; виховувати людяність, ввічливість, уважність,
скромність, тактовність, делікатність, пунктуальність, дисциплінованість, любов і повагу.
Реалізовувалися ці завдання через системне проведення загальношкільних та класних заходів, роботу органів учнівського
самоврядування, роботу з батьками, спільну діяльність НВК та громадських організацій.
З метою забезпечення виконання основних завдань школи, впровадження інноваційних виховних технологій та забезпечення
повноцінного розвитку школяра виховна робота в Мавковицькому НВК організовувалась і проводилась в різних формах і
напрямках: національно – патріотичне виховання, правове, естетичне, моральне, фізичне.
Протягом цілого навчального року проводилась низка заходів. Серед них: свято 1 вересня, свято Миколая (3 клас, дошкільне

відділення), свято коляди (учні 6,10 класів); театралізовані дійства «Вертеп»(учні 7 класу) і «Великдень»(2 клас), Свято матері
(дошкільне відділення), розважальна програма до Дня святого Валентина, Шевченківські дні, свято Останнього дзвоника.
Традиційними у НВК є заходи з відзначення Днів українського козацтва, УПА, свята Покрови , Революції Гідності. Щороку до
Дня пам‟яті жертв Голодомору в школі проходять акції «Незабудки пам„яті», «Запали свічку», проведено виховні години та години
спілкування для учнів 1 – 11 класів. Відбуваються зустрічі з воїнами АТО.
Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в НВК. З метою долучення учнів до найкращих традицій
українського народу в школі проведено українознавчі заходи: народні обрядові осінні свята (дошкільне відділення ), урочисті
лінійки до української писемності і мови.
До річниці пам‟яті жертв Чорнобильської трагедії були проведені виховні години, презентація.
Патріотичне виховання забезпечується у НВК через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов‟язку,
формування в них патріотичних почуттів. Класоводи 1 – 4 класів та класні керівники 5 – 11 класів проводили бесіди та виховні
години в класах із відзначення державних свят, пов‟язаних з історією України та рідного краю.
Окремим питанням у виховній роботі НВК є профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та формування здорового
способу життя. Один раз на тиждень у кожному класі проводиться профілактичний захід (бесіди, конкурси, анкетування,
виставки малюнків, екскурсії тощо ) за одним із напрямків: пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок і
СНІДу, вивчення правил дорожнього руху та пожежної безпеки, попередження дитячого травматизму. правопорушень.
З метою попередження серед підлітків і молоді протиправних дій, організації та систематичного вивчення законів України,
виконання закону «Про середню освіту» та інших правових актів у І семестрі 2018 – 2019 н. року у НВК було поновлено картотеку
учнів із неблагонадійних сімей, ведеться облік учнів, що потребують особливої педагогічної уваги.
У НВК працює шкільна Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх (проведено три засідання). Згідно з річним
планом проведено тиждень правових знань з 10 грудня по 14 грудня 2018 року, засідання педагогічної ради і УС з обговорення
поведінки та навчання учнів, що потребують особливої педагогічної уваги. З цими учнями проведено індивідуальну
профілактичну роботу: зустрічі з батьками, бесіди.
Систематично проводились виховні години та години спілкування з дітьми та батьками на правову тематику.
Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання, в НВК вивчаються кращі твори української та світової культури,
ведеться робота з розвитку вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання й відтворювати в повсякденному житті.
На базі НВК працюють різноманітні гуртки. Шкільні гуртківці - активні учасники шкільних і районних конкурсів. Вони гідно
представляли школу на конкурсах «Наші зірочки» де здобули ІІ –і місця у номінації «Пісня» ( учні 3 класу Жук Тетяна та
Михайляк Софія) і номінації «Вірш» (учениця 3 класу Утюжська Ангеліна); «Сурми звитяги» - переможцями стали – Жук Наталя,
Бурда Юля та Грициняк Марія, « Що?, Де?, Коли?», знавців творів Т. Шевченка і І. Франка, свята Героїв (здобули ІІ місце).
Учнівське самоврядування має парламентсько-президентську форму організації. Президентом УС є Жук Наталія, вона очолює
Раду лідерів. Учнівські лідери беруть участь та є організаторами всіх шкільних справ.

Засідання членів ради відбувалися один раз на місяць, на них учні розглядали питання: організації та проведення
загальношкільних заходів; участі у святах, конкурсах, виставках; перевірка стану ведення щоденників, класних куточків;
чергування по школі; волонтерська допомога.
Щопонеділка президент НВК проводила загальношкільні та тематичні лінійки, на яких знайомила учнів з планом роботи на
тиждень, підводила підсумки проведених заходів, черговий клас зачитував звіт, оголошувалися результати та вітали переможців
конкурсів, олімпіад, спортивних змагань, оголошувалася інформація про визначні дати та заходи у сучасному світі та з історії.
Робота в УР допомагає виховувати активну громадську та патріотичну позицію в учнів, формувати моральні якості у дітей,
національну свідомість, дає можливість розкритися їх всебічним здібностям.
Організовувалися екскурсії.
Розроблено пам‟ятки для учнів «Правила надання першої медичної допомоги потерпілому при утопленні», «Біля річки
відпочивай, правила не забувай!», оновлені куточки «Безпека життя», в якому розміщено правила поводження на водних об‟єктах
та правила надання першої медичної допомоги утопаючому, правила надання першої медичної допомоги потерпілим при
переохолодженні та обмороженні, «Куточок допризовника», «Профорієнтаційний вісник». У класних кімнатах були розміщені
куточки національної символіки, безпеки життєдіяльності учнів та правового виховання.
Аналізуючи роботу класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня
налагодженої співпраці педагогічного й батьківського колективів.
Роботу з батьками очолює голова батьківського комітету НВК Бурда Марія Йосипівна. Батьківський комітет постійно бере
участь у шкільних заходах, екскурсіях, поїздках по святих місцях, музеях.
Систематично проводилася робота з батьками. На батьківських зборах висвітлювалися питання: «Здорові діти – здорова нація»,
«Відповідальність батьків за збереження здоров‟я дітей», «Насилля – не метод виховання», «Відповідальність батьків за вчинки
дітей», «Кримінальна відповідальність», «Екологічне виховання дітей в сім‟ї», «Наркоманія та її наслідки», «Права та обов‟язки
дітей», «Наслідки для дітей від насильства в сім‟ї», «Попередження дитячого травматизму та правопорушень школярів»,
«Дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку НВК», «Виховний потенціал сім‟ї», «Роль батьків у боротьбі з палінням,
вживанням алкогольних напоїв», «Виховання протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації», «Здоровий спосіб
життя». «Попередження дитячого травматизму та правопорушень школярів», «Насилля – не метод виховання», «Роль батьків у
боротьбі з палінням, вживанням алкогольних напоїв», «Літнє оздоровлення».
Протягом навчального року надавалася підтримка обдарованим дітям у НВК, їх творчому, інтелектуальному, духовному та
фізичному розвитку. До банку обдарованих дітей були включені учні 1-11 класів, які залучалися до участі у різних етапах дитячих
та молодіжних турнірів, олімпіад, конкурсів, акцій, виставок творчих робіт.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Робота щодо організації соціального захисту дітей та підлітків у 2018-2019 н. р. проводилася відповідно до плану громадським
інспектором з охорони дитинства. На кінець навчального року за списками учнів НВК (170 учнів) та вихованців дошкільного
відділення (45 дітей). Виявлено, що дітей з неблагополучних сімей; з девіантною поведінкою; дітей, у яких батьки інваліди; дітей
загиблих військовозобов‟язаних, працівників внутрішніх справ; дітей, у яких батьки є трудовими мігрантами, дітей, позбавлених
батьківського піклування, що знаходяться у прийомній сім‟ї немає. Встановлено, що багатодітних сімей - 15 (36 діт.); дітей
інвалідів,– 3 сім‟ї (3 дит.); сім‟я, яка опинилася в складних життєвих обставинах: 1 сім‟я (2 діт.); дітей-сиріт, що знаходяться під
опікою – немає.
Контролювалося забезпечення дітей пільгових категорій харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства. Протягом
навчального року здійснювався щоденний підвіз учнів та вихованців дошкільного відділення до НВК.
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного
медичного забезпечення учнів за закладом закріплена медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне
обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Профілактичний медогляд у 2018-19 н. р. здійснювався один
раз на рік. Працівники НВК також проходять щорічні медичні огляди, медичні книжки зберігаються у НВК протягом навчального
року. Професійних захворювань не виявлено.
Важливим аспектом збереження здоров‟я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у
школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню
освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.
СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час
навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів
України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних
актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації НВК.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед
учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями,
походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони
праці. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження

травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити,
що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов
навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Матеріально-технічна база НВК є достатньою для реалізації завдань навчально-виховної діяльності Комп‟ютери
використовуються також і для адміністративної роботи. Вчителі, проходячи тематичні курси, паралельно відвідують курси ІКТ,
тому на сьогодні всі вчителі володіють вміннями роботи на комп‟ютері.
Робота із покращення МТБ закладу проводиться постійно. Так, за рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи та
придбано матеріали:
Оплата праці педагогічних працівників та робітників здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Городоцької
РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок за звання, доплат працівникам
школи (за роботу у вихідні дні, нічні, прибирання туалетів).
За рішенням спільних зборів педагогічного колективу та Ради НВК запроваджено нагородження учнів Похвальними листами,
Грамотами Дипломами.
Педагогічні працівники НВК за сумлінну праці та високі результати підготовки учнів до ЗНО, учнівських конкурсів та олімпіад
також отримали премії.
Оплата спожитих енергоресурсів здійснюється також централізованою бухгалтерією.
Будівля школи прийнята в експлуатацію 23 роки тому. У зв‟язку із цим необхідне проведення певних робіт:
 Капітальний ремонт системи теплопостачання;
 Встановлення протипожежної сигналізації;
 Теплоізоляція стелі;
 Ремонт котельні.
Для виконання цих робіт необхідні значні кошти, яких немає у бюджеті району.
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи НВК, плану внутрішкільного контролю та календарних планів
вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у НВК і заснована
на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність
вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного
процесу й забезпечує планомірний розвиток НВК. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що
регламентують діяльність навчального закладу. Педагогічні працівники мають вільний доступ до мережі Інтернет, що дає

можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти, сайтами обласних
інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти.
Відповідно до річного плану в грудні 2018 року та в травні 2019 року адміністрацією НВК було здійснено аналіз виконання
робочих навчальних планів і програм з навчальних дисциплін, під час яких враховувались їх особливості та результати різних видів
контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), характеру контролю (оглядового, поточного, наступного).
Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним
планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних
годин) співпадає, відхилень від змісту навчальних програм не виявлено.
Обов‟язкова кількість тематичних контрольних робіт, оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними
навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним,
письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів.
Кількість обов‟язкових лабораторних, практичних чи інших експериментальних робіт, передбачених чинними програмами з
навчальних предметів, дотримана. Варіативна складова робочого навчального плану в 1-11-х класах виконана.
Виконання навчальних планів та програм за 2018-2019 навчальний рік проаналізовано та узагальнено наказом по НВК.
У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені навчальні предмети і вчителі, які їх викладають.
Директор та заступник директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу
відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями.
Результати перевірок узагальнено в довідках та наказах з основної діяльності НВК, розглянуто на засіданнях педагогічної ради.
За результатами адміністрація НВК приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Враховуючи сучасні
вимоги, стиль керівництва Мавковицького НВК більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на
основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються
позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор НВК у роботі з працівниками
дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них
обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради,
індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.
Завдяки такому стилю керівництва у НВК залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі
методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із
справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе. У зв'язку з цим працівникам надається більше самостійності, відповідної їхній
кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

Розділ 2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ НВК НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
1. Перспективні завдання навчально-виховного комплексу на 2019-2020 навчальний рік:
1. Вдосконалення системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень.
2. Підвищення відповідальності учителів щодо здійснення впровадження інноваційних, передових, інтенсивних методів і
прийомів роботи в практику викладання навчальних предметів.
3. Поповнення матеріальної бази НВК.
4. Вдосконалення виховної системи закладу, роботи органів шкільного самоврядування.
5. Удосконалення роботи з питання наступності в навчанні між дошкільним підрозділом і початковою школою НВК.
6. Продовжити роботу над моніторингом якості мовних, читацьких та математичних знань, умінь і навичок випускників
дошкільного відділення.
7. Продовжити роботу над розвитком у дошкільників та учнів 1-х класів життєвих компетентностей, використовуючи
інноваційні технології на уроках та заняттях.
2. Очікувані результати:
1. Удосконалення системи управління та контролю навчально-виховним комплексом.
2. Покращення навчальних досягнень учнів.
3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортивних залів, обладнання.
5. Підвищення результативності вивчення базових предметів.
6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.
7. Підвищення мотивації педагогів навчального закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.
8. Підвищення навчальної мотивації учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.
9. Формування іміджу навчального закладу.
3. Головні завдання на 2019-2020 навчальний рік:
1. Працювати над реалізацією Державних стандартів освіти.
2. Працювати над створенням сучасного освітнього середовища з використанням можливостей соціального партнерства, яке
забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів не лише в приміщенні навчального закладу.
3. Працювати над формуванням ключових компетентностей, необхідних для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської
позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього
життя в межах роботи учнівського самоврядування.

4. Працювати над модернізацією матеріально-технічної бази НВК для розвитку спорту і формування навичок здорового способу
життя.
5. Продовжити працювати над комп‟ютеризацією закладу, забезпечення шкільних кабінетів комп‟ютерами, телекомунікаційними
засобами.
6. Підвищенням якості підготовки вчителя до уроку, розвиток його проектних навичок професійної та інноваційної
компетентностей.
7. Забезпеченням належних умов для здобуття якісної освіти дітьми – сиротами, дітьми – позбавленими батьківського піклування
та дітьми девіантної поведінки, їх соціальної адаптації.
8. Широким використанням на уроках інформаційних, зокрема електронних засобів навчання; запровадженням інтерактивних
методів, проектної технології.
9. Активізацією діяльності шкільної бібліотеки, створенням медіатеки.
10. Підвищенням соціально-психологічного супроводу освітнього процесу.
11. Створення комфортних умов для здійснення освітнього процесу:
 дотримання санітарно-гігієнічного режиму:
 забезпечення виконання правил пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, охорони праці;
 виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 запровадження системи заохочення учнів та працівників закладу за високі результати своєї роботи.
При розв'язанні вищевказаних задач постійно морально стимулювати педагогічну діяльність, створювати належний настрій і
психологічний мікроклімат в педагогічному колективі, розвивати творчу ініціативу і творче мислення вчителів та учнів!

1. Організація освітньої діяльності
І семестр
Зміст діяльності

Термін
Відповідальний
виконання
СЕРПЕНЬ

Форма
організації

1. Облік дітей 0-18 років на території
обслуговування НВК
Складання списків дітей дошкільного віку
ЗДВР, вихователі
І тиждень
перепис дітей
та списків дітей від 3 до 18 та дітей, яким
станом на 1 вересня 2019 року виповнилося
5 років.
2. Зарахування дітей у дошкільне
відділення, і прибулих учнів

ІV
тиждень

3. Організація роботи з профілактики
ІV
безпритульності і правопорушень серед
тиждень
неповнолітніх
4. Укомплектування НВК педагогічними
ІV
кадрами. Скласти тарифікацію учителів на
тиждень
2019-2020 н.р.
5. Провести перевірку стану та готовності
матеріально-технічної бази кабінетів та
школи в цілому до нового навчального року.
Оформити акти та іншу документацію про
серпень
готовність НВК: майстерень, спортивних
залів, спортивного майданчика, кабінетів до
початку навчального року
6. Організація підвозу дітей території
обслуговування та вихованців дошкільного І тиждень
відділення в НВК

Форма
контролю

списки

Д

списки

наказ

ЗДВР

планування

план

Д, ЗДНВР

списки

наказ

Комісія

оформлення
актів

наказ

Д

уточнення
списків,
графік

наказ

Відмітка про
виконання

супроводу
7. Підготовка Дня знань

педагогорганізатор

серпень

репетиції

сценарій

списки

звіт

ВЕРЕСЕНЬ
1. Провести облік малозабезпечених,
неповних, багатодітних сімей; дітей-сиріт,
напівсиріт, дітей, що залишились без
батьківського піклування, дітей-інвалідів,
дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС,
учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей.
2. Затвердити, погодити:
• нормативні документи роботи НВК на
навчальний рік;
• календарне та тематичне планування за
предметами на семестр;
• плани роботи гуртків;
• плани виховної роботи класних керівників
на І семестр;
• план роботи шкільної бібліотеки,
психолога;
• графіки чергування по НВК учнів та
вчителів;
• призначення класних керівників
3. Оформити класні журнали, журнали
гуртків
4. Звіт за формою ЗНЗ-1
5. Перевірка організованого початку

І тиждень

класні керівники,
ЗДВР

Д, ЗДНВР, ЗДВР
І тиждень

класні керівники,
керівники гуртків
І тиждень
ЗДНВР
ІІІ
Д, ЗДНВР

наказ

І тиждень

довідка
заповнення
вивчення

звіт
довідка

навчального року
6. Облік працевлаштування випускників 11
класу
7. Затвердити графік проведення шкільного
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

тиждень
ІV
тиждень
ІV
тиждень

ЗДНВР, класні
керівники

документації
збір
підтверджень

списки,
довідки

Д, ЗДНВР

графік

наказ

ЖОВТЕНЬ
1. Провести діагностування учнів з метою
виявлення їх творчого діагностування,
розумових здібностей, надання допомоги у
навчанні
2. Складання планів роботи на осінні
канікули
3. Засідання атестаційної комісії.
Затвердження списку педагогічних
працівників для проходження атестації

І тиждень

психолог

списки

довідка

ІІІ
тиждень

ЗДНВР, ЗДВР

складання
планів

аналіз

ІІІ
тиждень

Д

засідання
комісії

протокол

4. Вивчення стану ведення щоденників
учнями

ІV
тиждень

ЗДВР, педагогорганізатор, УР

рейдперевірка

довідка

5. Підсумки роботи із обліку дітей, що
проживають на території обслуговування
НВК

ІV
тиждень

ЗДНВР

нарада

протокол

відвідування
занять

аналіз

ЛИСТОПАД
1. Вивчення відвідування учнями гуртків

листопад

ЗДНВР, ЗДВР

2. Аналіз відвідування учнями школи та
вихованців дошкільного відділення

І тиждень

ЗДВР

спостереженн рекоменда
я, вивчення
ції

ЗДНВР, класний
керівник

консультації, протоколи
оформлення батьківськ
стенду
их та

3. Консультації для батьків та учнів з питань
І тиждень
проведення пробного ЗНО

учнівськи
х зборів
ГРУДЕНЬ
1. Аналіз читацьких інтересів учнів

грудень

бібліотекар

вивчення
інтересів

2. Індивідуально-психологічні консультації
учнів, батьків

І
тиждень

Практичний
психолог

співбесіда

лютий

ЗДНВР,
класний
керівник

консультації

обговорен
ня

складання
планів

аналіз

звіт

довідка

звіт

довідка

3. Консультації для батьків та учнів з питань
проведення ЗНО
4. Складання планів роботи на зимові канікули

ІІІ
ЗДНВР, ЗДВР
тиждень

5. Вивчення стану роботи з попередження
дитячого травматизму

ІІІ
тиждень

6. Аналіз відвідування учнями НВК

ІV
ЗДВР, класні
тиждень
керівники

ЗДВР

рекоменда
ції
довідка,
рекоменда
ції

ІІ семестр
Зміст діяльності

1. Підведення підсумків навчально-виховної
діяльності НВК за І семестр 2019-2020 н.р.
2. Організація підготовки співбесіди з дітьмидошкільниками

Термін
Форма
Форма
Відповідальний
виконання
організації
контролю
СІЧЕНЬ
Д, ЗДНВР,
Звіти,
ЗДВР, класні
узагальнення
І тиждень
довідки,
керівники,
результатів
накази
вихователі
ІV
Практичний Проведення
аналіз
тиждень
психолог,
співбесіди

Відмітка про
виконання

1. Вивчення профнамірів випускників
2. Підготовка оголошень про набір у 1-й клас

вихователі
ЛЮТИЙ
Практичний
І тиждень
психолог
ІV
ЗДНВР
тиждень
БЕРЕЗЕНЬ

анкетування

узагальнення
результатів
аналіз

1. Організація вивчення рівня підготовки до
навчання в школі майбутніх першокласників

І тиждень

Практичний
психолог

Вивчення,
аналіз

графік
співбесіди

2. Вивчення потреб учнів у проведенні
факультативних і додаткових занять у 20202021 н.р.

І тиждень

ЗДНВР

вивчення

узагальнення
результатів

складання
планів

аналіз

квітень

Практичний
психолог

зустріч з
батьками,
анкетування

аналіз

ІV
тиждень

вчителіекзаменатори

матеріали

протокол

ІІ
тиждень

ЗДНВР

оформлення
куточка

ІV
тиждень

ЗДНВР

список

3. Складання планів роботи на весняні канікули

1. Вивчення профнамірів випускників,
проведення профорієнтаційних бесід
2. Підготувати до розгляду на засіданнях
методичних об'єднань та затвердити матеріали
ДПА
3. Оформити куточок «Державна підсумкова
атестація»
4. Скласти тарифікацію учителів на 2020-2021
навчальний рік, погодити попереднє
педагогічне навантаження з профкомом

ІІІ
ЗДНВР, ЗДВР
тиждень
КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

наказ

1. Рейд всеобучу

ІІ
тиждень

ЗДНВР

коригування
списків

аналіз

2. Організація профорієнтаційних зустрічей для
випускників 9-11-х класів

травень

ЗДВР

планування

Візітаційна
книга

сценарій
свята

інформація

тестування

аналіз

3. Організація та проведення свята Останнього
дзвоника
4. Вивчення рівня готовності до навчання у
школі майбутніх першокласників
5. Подати до відділу освіти матеріали щодо
затвердження складу атестаційних комісій для
проведення державної підсумкової атестації.
6. Підготовка проекту Робочого навчального
плану НВК на новий навчальний рік

7. Набір учнів у 1 клас
1.Організація проходження навчальної
практики учнями 5-8-х і 10-х класів
2. Організація повторної ДПА (за потребою)
3. Організація та проведення Випускного
вечора

травень

травень

І тиждень

ЗДВР, педагогорганізатор,
класні
керівники
Практичний
психолог,
вихователі
Д

з ІІІ
тижня
ЗДНВР,
квітня по творча група
червень
ІV
ЗДНВР
тиждень
ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ

матеріали
Планування,
травеньчервень

Проект
плану

заяви

наказ

І тиждень

Д, ЗДНВР

складання
графіка

аналіз

ІІІ
тиждень

ЗДНВР

робота за
графіком

утвердження
графіка

ЗДВР, педагогорганізатор,

бал

наказ,
сценарний

травень

класний
керівник
4. Уточнення списків дітей, що проживають на
І тиждень
території обслуговування НВК
5. Підготовка проекту Річного плану роботи
ІІІ
НВК на новий навчальний рік
тиждень
червня

план

ЗДНВР

перепис
дітей

аналіз
списків

творча група

Розробка
заходів

Проект
плану

2. Управління та громадське самоврядування закладу
2.1.Засідання педагогічної ради
Дата

Серпень

Листопад

Грудень

Зміст

 Про підсумки навчально-виховної роботи школи за 2018-2019 навчальний
рік та основні завдання на 2019-2020 навчальний рік.
 Погодження Річного плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік.
 Хід реформи початкової школи.
 Про структуру 2019-2020 навчального року
 Про організацію індивідуальної форми навчання.
 Затвердження розподілу тижневого навантаження учителів НВК.
 Завдання дошкільного відділення НВК на 2019-2020 н. р.
 Про проведення навчальних екскурсій учнів 1-4 класів та навчальної
практики учнів 5-8, 10-х класів у 2019-2020 навчальному році.
 Про результати ЗНО – 2019.
 Різне.







Відповідальні
Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР

Про стан медичних оглядів учнів НВК.
Нова українська школа – простір освітніх можливостей.
Хід атестації педагогічних працівників НВК у 2019-2020 н. р.
Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного.
Стан організації освітнього процесу в дошкільній установі.
Стан ведення та перевірки зошитів з української мови учнів 8 – 11 класів.

Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР

 Аналіз виконання навчальних планів та програм у І семестрі 2019-2020
навчального року.
 Аналіз роботи класних керівників у І семестрі 2019-2020 н. р.
 Адаптація учнів 1-го класу до навчання у початковій школі.
 Виконання Базового компонента дошкільної освіти.
 Виконання рішень попередніх педрад.

Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР

Січень
№ 4 від
23.01.2020

 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови
у 6, 10 класах.
 Вплив засобів гурткової роботи на розвиток творчого потенціалу учнів.
 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики у 9, 10
класах.
 Про внесення змін у структуру 2019-2020 н. р.

Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР

Лютий
№ 5 від
14.02.2020

 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з основ
християнської етики.
 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії у 8, 9
класах.
 Адаптація учнів 5-го класу до навчання у середній школі.
 Стан ведення та перевірки зошитів з математики учнів 5 - 9 класів.
 Про організацію індивідуального навчання
 Про вибір предмета для ДПА

Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР

Березень

 Вікові особливості розвитку дітей і сприймання матеріалу духовноморального змісту у дошкільному відділенні НВК.
 Організація та проведення ДПА у 2019-2020 н.р.
 Виконання рішень попередніх педрад.
 Про звільнення від проходження ДПА

Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР
Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР

Квітень

 Про порядок організації закінчення навчального року, вивчення
нормативних документів.
 Про вибір предмета державної підсумкової атестації за курс базової
загальної середньої освіти у 9 класі.
 Про затвердження розкладу ДПА учнів 4, 9, 11-х класів у 2019/2020
навчальному році.
 Про затвердження матеріалів ДПА учнів 4, 9 класів.
 Робота щодо виконання заходів із профілактики правопорушень,
рецидивної злочинностіц та злочинів, учинених неповнолітніми у НВК за
2019-2020 н.р.

 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету
“Математика 1-4 клас”.
 Виконання рішень попередніх педрад.

Травень

І тиждень
червня

ІІІ тиждень
червня

 Про нагородження випускників 11-го класу Похвальною грамотою “За
особливі досягнення при вивченні окремих предметів.
 Допуск учнів 9-го класу до ДПА.
 Нагородження учнів Похвальним листом «За високі досягнення у
навчанні».
 Про результати участі учнів НВК олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР






Про випуск учнів 9 класу.
Про підсумки державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів.
Про перевід учнів 5-8, 10 класів у наступні.
Про погодження проекту Робочого навчального плану на 2020-2021
навчальний рік.
 Робота з питань охорони життя і здоров‟я дітей та попередження дитячого
травматизму за навчальний рік.
 Про стан військово-патріотичного виховання.
 Про роботу громадського інспектора у 2019-2020 навчальному році.

Директор
ЗДНВР
ЗДДО
ЗДВР






ЗДВР
Директор
ЗДНВР
ЗДВР

Дієвість системи роботи з обдарованими дітьми.
Про випуск учнів 11 класу.
Звіт з методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік.
Звіт з виховної роботи за 2019-2020 навчальний рік.

2.2.Наради при директорові
Дата
Зміст
 Стан будівель, матеріально-технічної бази й енергетичного обладнання
ІV тиждень
 Готовність шкільних приміщень до навчального року
серпня
 Аналіз мережі закладу
 Кадрове забезпечення НВК, забезпеченість програмами, підручниками,

Відповідальні

Директор







І тиждень
вересня

ІV тиждень
жовтня

ІV тиждень
листопада

















ІV тиждень
грудня








матеріально-технічним обладнанням
Про забезпечення підручниками учнів 1-11 класів
Про організацію роботи з виконання норм техніки безпеки та охорони праці
Облік дітей, що проживають на території обслуговування НВК
Про організацію харчування учнів;
Аналіз складання календарних планів, планів виховної роботи класних
керівників;
Робота щодо попередження правопорушень та бездоглядності серед учнів;
Працевлаштування випускників 11 класу
Охоплення навчанням дітей 5-річного віку
Стан техніки безпеки і протипожежної безпеки при організації освітнього
процесу
Про організацію і проведення осінніх канікул;
Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у ЗНЗ
Про адаптацію учнів 1, 5, 10 класів до навчання
Про стан ведення вчителями класних журналів
Про перевірку стану ведення щоденників учнями НВК
Про результати перевірки стану ведення зошитів з навчальних предметів
Про проведення виховних годин в 1-11 класах
Про результати перевірки ведення зошитів із навчальних предметів
Про організацію роботи з кадрами та із зверненнями громадян
Про організацію роботи адміністрації та персоналу НВК у разі загрози
терористичних актів.
Про стан правоосвітньої діяльності у НВК
Про підсумки інвентаризації матеріальних цінностей
Про результати перевірки стану ведення зошитів із навчальних предметів
Робота з обдарованими дітьми за І семестр 2019-2020 н. р.
Про роботу із персональними даними
Про ведення електронної бази ІСУО.
Про стан роботи щодо профілактики правопорушшень за ІV квартал 2018

Директор

Директор

Директор

Директор

року

ІV тиждень
січня







ІV тиждень
лютого
ІV тиждень
березня
ІV тиждень
квітня









ІV тиждень
травня





Про результати перевірки заповнення класних журналів
Про роботу шкільної бібліотеки
Про результати перевірки стану ведення зошитів із навчальних предметів
Про організацію пробного тестування ЗНО-2020
Про результати перевірки стану ведення зошитів із навчальних предметів.
Про хід підготовки учнів до участі у ЗНО-2020.
Про охорону здоров‟я учнів. Стан та шляхи покращення санітарногігієнічного режиму школи
Про весняний огляд будівель, споруд, майданчиків.
Про стан ЦЗ у НВК та завдання колективу щодо підготовки та проведення
тижня безпеки дитини та Дня ЦЗ.
Про організацію змістовного дозвілля дітей під час літніх канікул та
оздоровчої кампанії;
Про результати перевірки стану ведення зошитів із навчальних предметів
Про затвердження щорічних відпусток працівників
Про організацію та проведення поточних ремонтів у НВК
Про дотримання правил охорони праці та техніки безпеки під час
проведення поточних ремонтів
Про безпеку дітей влітку 2020 року

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

2.3. Загальні збори (конференція) та засідання Ради НВК
№ з.п.

1.

Термін
виконання
Загальні збори (конференція)
Звітування керівника навчального закладу щодо
До 01.09
створення належних умов для забезпечення рівного
Питання для обговорення

Відповідальний

Директор НВК

Відмітка про
виконання

2.

доступу для здобуття якісної освіти у 2019-2020
навчальному році
Звіт дирекції НВК про стан виконання Колективного
договору між адміністрацією НВК та профспілковим
комітетом НВК за 2019 рік.
1.
2.
3.
4.

1.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

2.
2.

3.
4.
5.

3.

1.

До 01.01.2020

Засідання Ради НВК
Аналіз освітньої діяльності НВК за 2018-2019
н.р.
Погодження річного плану роботи НВК на
2019-2020 навчальний рік
Погодження режиму роботи НВК.
Погодження розкладу уроків на І семестр 20192020 н.р.
До 31.08
Вибори членів Ради
Вибори голови Ради
Про розподіл обов'язків серед членів Ради.
Затвердження плану роботи ради НВК на
20192020 н.р.
Різне
Про роботу сайту НВК, та проведення
роз‟яснювальної роботи серед батьків через
сайт НВК.
Про сприяння залученню додаткових джерел
фінансування НВК
До 10.09
Про підготовку до осінньо-зимового періоду.
Про перевірку стану охорони праці та безпеку
життєдіяльності у НВК.
Розгляд звернень громадян з питань щодо
роботи НВК.
Організація громадського контролю за
До 20.10

Директор НВК
Голова ПК

Директор НВК
Голова Ради НВК

Директор НВК
Голова Ради НВК

Директор НВК

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
4.

3.
4.
5.

харчуванням і медичним обслуговуванням
учнів.
Звіт щодо використання батьківської допомоги
Про укріплення матеріально-технічної бази
НВК
Дотримання вимог санітарно-гігієнічного
режиму в закладі
Різне
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І
семестр 2019-2020 н.р.
Про стан роботи з дітьми схильними до
правопорушень.
Звіт заступника директора з НВР про вжиті
заходи щодо активізації роботи з обдарованими
учнями та її результативність за підсумками
районних предметних олімпіад та конкурсів.
Розгляд звернень громадян з питань щодо
роботи НВК.
Про проект Річного плану роботи закладу на
2020-2021 навчальний рік
Про підсумки роботи ради НВК в 2019-2020
н.р.
Організація батьківської допомоги щодо
ремонту НВК.
Про нагородження грамотами та похвальними
листами учнів.
Розгляд звернень громадян з питань щодо
роботи НВК.

Голова Ради НВК

До 15.01

Директор НВК
Голова Ради НВК

До 01.06

Директор НВК
Голова Ради НВК

3. Контрольно-аналітична діяльність
І семестр
Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальний

Форма
організації

Форма
контролю

СЕРПЕНЬ
1. Узгодження календарних планів, планів
виховної роботи, занять у дошкільному
відділенні

ІV
тиждень

ЗДНВР, ЗДВР,
вихователі

узгодження

аналіз

2. Складання графіка контрольних робіт у
ЗЗСО та підсумкових занять у дошкільному
відділенні

ІV тиждень

ЗДНВР,
вихователі

планування

графік

ВЕРЕСЕНЬ
1. Перевірка класних журналів з метою
правильного їх оформлення, календарних
планів
2. Перевірка заповнення особових справ
учнів
3. Перевірка планів виховної роботи з
метою правильного їх оформлення
4. Аналіз організації огляду-конкурсу
класних куточків
5. Перевірка ведення зошитів з української
мови у 1 класі
6. Контроль адаптації учнів 1, 5, 10 класів

І тиждень

ЗДНВР

огляд

наказ

І тиждень

ЗДНВР

огляд

аналіз

І тиждень

ЗДВР

огляд

інформація

ІІ тиждень

ЗДВР, педагогорганізатор, УР

розробка
критеріїв

підбиття
підсумків

ІІІ тиждень

ЗДНВР

аналіз

протокол

вересень

Практичний
психолог

анкетування,
аналіз

довідка,
розробка

Відмітка про
виконання

рекомендацій
батькам,
вчителям,
учням
7. Контроль дотримання нормативноправових документів щодо організації
освітнього процесу у 1 класі НУШ
1. Контроль роботи гуртків
2. Перевірка класних журналів, шкільної
документації

вересень

директор

ЖОВТЕНЬ
жовтень
ЗДВР, ЗДВР

аналіз

довідка

відвідування

протокол

ІV тиждень

ЗДНВР

вивчення

аналіз

жовтень

адміністрація

відвідування
занять

аналіз уроків

жовтень

Директор, БК

вивчення

узагальнення

5. Вивчення системи роботи учителів, що
атестуються

постійно

Директор,
ЗДНВР, ЗДВР

відвідування
уроків, заходів

аналіз

6. Перевірка ведення щоденників учнями

жовтень

ЗДВР, педагогорганізатор, УР

перевірка

довідка

3. Персональний контроль: відвідування
уроків вчителів, що потребують постійної
методичної допомоги (молоді вчителі)
4. Організація харчування школярів

ЛИСТОПАД
1. Контроль за організацією та проведенням
виховних годин

листопад

Директор, ЗДВР

2. Робота учителів, що атестуються

листопад

адміністрація

3. Контроль виконання єдиних вимог до
усного і писемного мовлення (перевірка

листопад

ЗДНВР

вивчення
питання
відвідування
уроків,
виховних
заходів
вивчення

наказ, довідка

аналіз уроку
Наказ,
протокол

зошитів з української мови)
4. Фронтальна перевірка занять в
дошкільному відділенні «Розвиток
мовлення і культура мовленнєвого
спілкування»

ІІ тиждень

Директор,
ЗДПДО

ГРУДЕНЬ
1. Діагностика й виявлення обдарованих
Практичний
ІІ-ІІІ тиждень
учнів у молодшому шкільному віці.
психолог
2. Аналіз організації харчування школярів
ІІ декада
Директор
ЗДНВР,
3. Аналіз участі в районних олімпіадах
ІV тиждень
керівники МО
Директор,
4. Вивчення роботи учителів, що
ЗДНВР, ЗДВР,
постійно
атестуються
члени атестат.
комісії
5. Контроль виконання єдиних вимог до
усного і писемного мовлення (перевірка
ведення учнями зошитів із математики)
6. Стан ведення зошитів для контрольних,
творчих, тематичних та лабораторних
робіт.
7. Контроль відвідування учнями школи
8. Перевірка стану викладання предметів
варіативної складової

вивчення

довідка

анкетування

аналіз

вивчення

довідка

вивчення

аналіз

відвідування
уроків, заходів

аналіз

грудень

ЗДНВР

вивчення

аналіз

грудень

Директор, ЗДНВР

узагальнення

наказ

за І семестр
ІІІ- ІV
тиждень

ЗДВР

вивчення
відвідування
уроків

аналіз, довідка
Наказ,
протокол

Форма
організації

Форма
контролю

ЗДНВР

Контрольно-аналітична діяльність ІІ семестр
Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальний

Відмітка про
виконання

СІЧЕНЬ
1. Виконання навчальних програм за І
півріччя, ведення тематичного обліку знань
учнів
2. Контроль виконання єдиних вимог до
усного і писемного мовлення (перевірка
ведення учнями зошитів з друкованою
основою )
3. Вивчення роботи учителів, що
атестуються
4. Перевірка планів виховної роботи з
метою правильного їх оформлення
5. Робота класних керівників щодо
попередження дитячого травматизму в
побуті та під час освітнього процесу за
2019 рік
6. Перевірка викладання предметів у
початкових класах

І тиждень

ЗДНВР

перевірка
журналів

аналіз

січень

ЗДНВР

вивчення

аналіз

постійно

адміністрація

відвідування
уроків, заходів

аналіз

ІІІ
тиждень

ЗДВР

перегляд

довідка

ІІІ
тиждень

ЗДВР

узагальнення

довідка

відвідування
уроків

Наказ,
протокол

вивчення

лист
спостереження
та оцінки
виховного
заходу

перевірка

довідка

вивчення

довідка

ІІІ- ІV
тиждень

1. Відвідування виховних заходів вчителів,
що атестуються

лютий

2. Перевірка стану ведення учнівських
щоденників

ІІ тиждень

3. Перевірка викладання гуртків

лютий

Директор,
ЗДНВР
ЛЮТИЙ
Директор,
ЗДНВР, ЗДВР
ЗДНВР, ЗДВР,
пед.-орг.
Директор,
ЗДНВР, ЗДВР

4. Контроль виконання єдиних вимог до
усного і писемного мовлення (перевірка
ведення учнями зошитів з іноземної мови)

лютий

ЗДНВР

вивчення

Аналіз,
протокол

БЕРЕЗЕНЬ
1. Перевірка шкільної документації
(журнали обліку вхідної, вихідної
документації)

ІV тиждень

ЗДНВР

перевірка

наказ

2. Контроль відвідування дошкільного
відділення

ІІІ-ІV
тиждень

Директор,
ЗДПДО

відвідування
занять

наказ

4. Вивчення роботи учителів, що
атестуються

постійно

Директор, ЗДНВР

відвідування
уроків

аналіз

5. Робота класних керівників щодо
попередження правопорушень серед учнів

ІІІ тиждень

ЗДВР

узагальнення

довідка

6. Перевірка стану збереження підручників

ІІІ тиждень

ЗДВР, УР,
бібліотекар

перевірка

довідка

КВІТЕНЬ
1. Фронтальна перевірка організації роботи
соціально-психологічної служби
2. Стан військово-патріотичного виховання
учнів за навчальний рік

ІІІ, ІV
тиждень

Директор, ЗДНВР

вивчення

довідка

квітень

ЗДВР

узагальнення

довідка, наказ

ТРАВЕНЬ
1. Перевірка шкільної документації,
виконання програм

ІV тиждень

Директор, ЗДНВР

перевірка

наказ

2. Відповідність формування контрольних
робіт на державну підсумкову атестацію
інструктивно-методичним рекомендаціям

ІV тиждень

ЗДНВР

аналіз

протокол

3. Підсумковий контроль: участь учнів в
олімпіадах, конкурсах, змаганнях

ІV тиждень

Директор,
ЗДНВР, ЗДВР

вивчення

наказ

4. Контроль відвідування учнями школи

ІV тиждень

ЗДВР

узагальнення

аналіз,
моніторинг

вивчення

довідка

перевірка

протокол

перевірка

протокол

вивчення

аналіз

1. Моніторинг рівня навчальних досягнень
випускників
2. Робота класних керівників щодо
попередження дитячого травматизму влітку
2020 року

ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ
Директор,
ІІ тиждень
ЗДНВР,
керівники ШМО
ІІ тиждень

ЗДВР

3. Контроль відповідності оцінок за
навчальні досягнення учнів, виставленим у ІІ-ІІІ тиждень Директор, ЗДНВР
додатки до свідоцтв та атестатів
4. Контроль виконання плану роботи НВК
ІІ тиждень Директор, ЗДНВР

4. Робота з педкадрами
І семестр
Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальний

Форма
організації

Форма
контролю

СЕРПЕНЬ
1. Ознайомлення працівників з правилами
внутрішнього розпорядку, регламентом
роботи НВК, проведення вступного,
первинного інструктажу, ознайомлення із
посадовими обов‟язками

ІV тиждень

Директор

інструктування

аналіз

2. Участь у роботі районних МО

згідно плану

ЗДНВР, вчителі,
керівники МО

засідання

аналіз

ІV тиждень

ЗДНВР, ЗДВР

засідання

протокол

ІV тиждень

ЗДНВР

співбесіда

аналіз плану

ІV тиждень

ЗДНВР,
наставник

Вивчення
побажань

план

ІV тиждень

ЗДНВР

інструктаж

перевірка
документації

планування

затвердження
плану

3. Засідання МО вчителів і класних
керівників, методичної ради з питань
організації роботи з учнями
4. Коригування графіка курсової підготовки
педагогічних працівників на 2019-2020 н.р.
5. Планування роботи школи молодого
вчителя
6. Інструктування педагогічних працівників
щодо правильного оформлення журналів і
складання планів, відповідальності за
збереження шкільної документації

ВЕРЕСЕНЬ
1. Організація роботи щодо наступності
між початковою школою та дошкільним
відділенням

І тиждень

ЗДНВР, вчителінаставники

Відмітка про
виконання

2. Організація роботи атестаційної комісії
3. Організація методичної роботи з
педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.

І тиждень

Директор

планування

наказ

І тиждень

ЗДНВР

планування

наказ

4. Складання графіків «відкритих» уроків

ІІ тиждень

ЗДНВР,
керівники ШМО

планування
роботи

аналіз плану

5. Проведення інвентаризації програмного,
науково-методичного, дидактичного
забезпечення

ІІ тиждень

Бібліотекар

аналіз наявності
забезпечення

довідка

1. Заняття в школі становлення молодого
вчителя
2. Святкування Дня працівників освіти

ЖОВТЕНЬ
ЗДНВР, вчитель
ІІІ тиждень
наставник
педагогІ тиждень
організатор

відвідування
занять
концерт

сценарій

3. Проведення індивідуальних консультацій
для педагогів з питань адаптації учнів у 5-х
класах
4. Вивчення особових справ, вчителів, що
атестуються
5. Соціально-психологічний коментар до
вивчення адаптації учнів 10-х класів до
навчання у школі ІІІ ступеня

І, ІІ
тиждень

соціальний
педагог

консультації

аналіз

ІV тиждень

атестаційна
комісія

консультації

аналіз

ІІ тиждень

соціальний
педагог, ЗДНВР

консультації

аналіз

6. Організація, проведення й аналіз
результативності першого туру олімпіад

жовтень

ЗДНВР

узагальнення

наказ

ЛИСТОПАД
1. Заняття в ШМВ, педагогічна майстерня

ІІІ тиждень

2. Коментар до результатів соціального

І тиждень

соціальний

семінарпрактикум
співбесіда

відвідування
аналіз

моніторингу учнів 9-го класу
3. Засідання ШМО, педагогічна майстерня

педагог
ІV тиждень
керівники МО
ГРУДЕНЬ

засідання

протокол

1. Засідання атестаційної комісії
2. Заняття в ШМВ, педагогічна майстерня

ІV тиждень

Директор

засідання

ІІ тиждень

ЗДНВР

засідання

протокол
відвідування
занять

ІV тиждень

Директор

планування

аналіз

Термін
виконання

Відповідальний

Форма
організації

Форма
контролю

3. Попередня розстановка кадрів на новий
навчальний рік. Заявка на молодих фахівців
ІІ семестр
Зміст діяльності

СІЧЕНЬ
1. Організація відвідування уроків у 4-му
класі вчителями основної школи

ІІІ тиждень

ЗДНВР

планування

аналіз

2. Участь у районному конкурсі «Учитель
року»

січень

Директор, ЗДНВР

планування

аналіз

3. Заняття в ШМВ, педагогічна майстерня

ІІІ тиждень

ЗДНВР

відвідування
занять

аналіз

4. Засідання ШМО

ІІІ тиждень

керівники ШМО
ЛЮТИЙ

засідання

протокол

ІІІ тиждень

Соціальна служба

Співбесіда

аналіз

збір зведень

графік
відпусток

1.Коментар до результатів діагностичного
обстеження учнів 1-х класів
2. Складання попереднього графіка
відпусток працівників
3. Заняття в ШМВ, педагогічна майстерня

лютий
ІІІ тиждень

Директор,
секретар
ЗДНВР

заняття

Відмітка про
виконання

1. Засідання атестаційної комісії
2. Заняття в ШСМВ, педагогічна майстерня

1. Заняття в ШМВ

БЕРЕЗЕНЬ
Голова
І, ІІІ, ІV
атестаційної
тиждень
комісії
ЗДНВР, вчителіІІІ тиждень
наставники
КВІТЕНЬ
ЗДНВР, вчителіІІ тиждень
наставники

засідання

протокол

заняття

відвідування
занять

семінар

2. Вивчення потреб вчителів у методичних
консультаціях
3. Засідання ШМО

квітень

ЗДНВР

анкетування

ІІІ тиждень

керівники ШМО

4. Підготовка графіка чергових відпусток

ІV тиждень

Директор

засідання
ознайомлення з
графіком

5. Розстановка кадрів на 2020-2021
навчальний рік, попередній розподіл
педагогічного навантаження

ІV тиждень

Директор

відвідування
заняття
план
консультацій
протокол
наказ

ознайомлення з
навантаженням

наказ

коригування

графік

ТРАВЕНЬ
2. Графік курсової підготовки на 2020-2021
навчальний рік

ІІ тиждень

ЗДНВР

3. Засідання методичних об‟єднань

ІV тиждень

керівники ШМО

4. Проведення тижня молодого вчителя

І тиждень

ЗДНВР, ЗВР

Спостереження,
обмін думками
узагальнення

протокол
довідка

ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ
1. Ознайомлення вчителів з навантаженням
на 2020-2021 навчальний рік
2. Складання звітних документів за рік

ІІ тиждень

ЗДНВР

липень

Директор, завгосп

Коригування
навантаження

підпис вчителів
звіт

5. Організація роботи методичної ради
№
з.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Зміст заходу
Розподіл обов‟язків між членами методичної ради
Вивчення нормативних документів. Огляд новинок психологопедагогічної літератури
Затвердження плану роботи методичної ради
Аналіз відповідності календарно-тематичних планів навчальним
програмам
Обговорення та затвердження планів роботи методичних об‟єднань
Обговорення та затвердження планів роботи навчальних кабінетів
(інформатика, фізика, біологія)
Розробка комплексного плану робочої групи з проблеми
«Підвищення якості освіти через формування ключових
компетентностей учнів шляхом інтеграції традиційних і
нетрадиційних форм і методів роботи в навчальному процесі»
Підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних
олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, участі в МАН

Термін

Відповідальний

До 01.09

Керівники
методичних
об‟єднань
ЗДНВР,
бібліотекар
Директор НВК

До 01.09

ЗДНВР

До 01.09

Керівники
методичних
об‟єднань

До 01.09

ЗДНВР

До 01.09

ЗДНВР

До 01.11

ЗДНВР

До 01.09
До 01.09

9.

Про роботу вчителів в міжатестаційний період

До 01.11

Керівники
методичних
об‟єднань

10.

Поточний звіт робочої групи відповідно до плану розв‟язання
методичної проблеми

До 15.01

ЗДНВР

Відмітка про
виконання

11.

12.

Підготовка матеріалів до обласних заходів щодо популяризації
педагогічних ідей, участі у конкурсах фахової майстерності

Аналіз вивчення досвіду роботи вчителів, що атестуються.

Про хід виконання навчальних планів та навчальних програм (проект
наказу)
Аналіз стану виконання плану підвищення кваліфікації вчителів
14.
(проект наказу)
Підсумки участі учнів у районних олімпіадах з базових навчальних
15.
дисциплін, учнівських конкурсах (проект наказу)
13.

16.

Підсумки атестації педагогічних працівників (наказ)

Про підготовку до зовнішнього оцінювання та Державної
підсумкової атестації (нарада)
Підготувати проект наказу «Про підсумки методичної роботи у 201918.
2020 навчальному році»
Обговорення та затвердження плану методичної роботи на 2020-2021
19.
навчальний рік
17.

До 15.01

Керівники
методичних
об‟єднань

До 01.02

Щеголяєва
В.В.,голова
атестаційної
комісії

До 01.02

ЗДНВР

До 01.02

Переродова І.І

До 01.04

ЗДНВР

До 01.04

голова
атестаційної
комісії

До 01.04

ЗДНВР

До 01.06

ЗДНВР

До 01.06

ЗДНВР

6. Організація роботи з батьками, зі зверненнями громадян
№
з.п.
1.
2.

Зміст роботи
Організувати роботу з батьківськими активами класів і школи з
питань планування й організації освітнього процесу
Проводити навчання класних батьківських комітетів

Термін
Протягом року
Щоквартально

Відповідальні
Класні
керівники
ЗДВР

3.

Організувати відвідування сімей учнів з метою ознайомлення з
умовами для занять, виконання режиму дня

До 28.09

Класні
керівники

4.

Проводити рейди батьківських комітетів та класних керівників до
учнів девіантної поведінки

Протягом року

ЗДВР

Протягом року

Класні
керівники

Протягом року

ЗДВР

5.

6.
7.
8.
9.



Обговорити на батьківських зборах питання:
 дотримання шкільної форми, форми для уроків фізичної
культури;
 контролю за виконанням режиму дня;
залучення дітей до гуртків та спортивних секцій в школі та поза
школою;
 виконання Комплексних програм щодо профілактики та
запобігання злочинів та правопорушень;
 профілактика та запобігання дитячого травматизму;
 моральне виховання учнів.

Організувати проведення консультацій для батьків з питань сім'ї: вчителів; - лікаря, психолога; - вчених; - правоохоронців

Організувати проведення батьківських зборів
За окремим планом
ЗДВР
Провести обстеження сімей педагогічно занедбаних дітей, сімей дітей
До 14.09
ЗДВР
пільгового контингенту
Організувати проведення Днів відкритих дверей для батьків
До 30.04
директор НВК

Відмітка про
виконання

10.

майбутніх першокласників
Продовжити роботу інформаційно-методичного стенду «Для вас,
батьки»

Протягом року

ЗДВР

12.

Запрошувати до роботи з дітьми батьків цікавих професій

Протягом року

Класні
керівники

13.

Розглядати на нараді при директорові питання про стан організації
роботи зі зверненнями громадян

Щоквартально

директор НВК

7. Співпраця з іншими організаціями
Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальні Форма організації

Форма
контролю

серпень
1. Організація співробітництва з
позашкільними закладами

ІV тиждень
серпня

ЗДВР

планування

план

вересень
1. Складання координаційного плану
взаємодій і співробітництва з різними
організаціями і відомствами
2. Складання спільного плану дій із
працівниками пожежної частини, місцевою
амбулаторією
3. Зустріч з представниками правоохоронних
органів
1. Зустріч із завідуючою Мавковицькою
амбулаторією

ІІ тиждень

Директор

планування

узгодження
плану

ІІ тиждень

ЗДВР

планування

план

зустріч

інформація

зустріч

відвідування

ЗДВР, класні
кер., пед.-орг.
жовтень

ІІ тиждень

ІV тиждень

ЗДВР, класні
кер., пед.-орг.

листопад
1. Пошук спонсорських інвестицій
2. Зустріч з представником Центру
соціального захисту
1. Проведення дня відкритих дверей у

листопад

Директор планування роботи
ЗДВР, класні
ІІ тиждень
зустріч
кер., соц. пед.
грудень
ІІІ тиждень
ЗДНВР
анкетування

аналіз
відвідування
аналіз

Відмітка про
виконання

випускних класах
2. Зустріч з представниками служби у
справах дітей
1. Зустріч із спеціалістами районної служби
зайнятості

1. Вечір зустрічі із випускниками НВК

ІІ тиждень

ІІ тиждень

2. Зустрічі з інспектором ювенальної
превенції

ІІІ тиждень

1. Співпраця із районним центром зайнятості
з питань надання цільових направлень на
навчання випускникам НВК

інформація

зустріч

відвідування

зустріч

сценарій

анкетування

аналіз

зустріч

відвідування

зустріч

відвідування

ЗДНВР

вивчення

аналіз

ЗДВР

зустрічі

відвідування

ЗДВР

зустріч

відвідування

ЗДВР,
педагог-

проведення
медогляду

довідка

ЗДНВР
ЗДВР,
педагогорганізатор

ЗДВР,
ІV тиждень
педагогорганізатор
квітень
ІІ тиждень

3. Зустріч з працівниками МНС

Протягом
місяця
ІV тиждень

4. Організація та проходження медичного
огляду дітей

Протягом
місяця

2. Зустріч із представниками ВНЗ

зустріч

січень
Класні кер.,
ІV тиждень
педагогорганіз.
лютий
ЗВР, педагогІ тиждень
організ.
березень

1. День відкритих дверей у 10 класі

3. Зустріч з представниками правоохоронних
органів

ЗДВР

1. Зустріч із працівниками Мавковицької
амбулаторії
1. Вивчення участі випускників у
рейтингових іспитах при вступі до ВНЗ

організатор,
кл. керівн.
травень
ЗДВР, пед.
ІІІ тиждень
орг.
червень
ІV тиждень

ЗДНВР

зустріч

відвідування

списки

аналіз

8. Виховна робота
8.1. Система завдань, на які спрямована виховна робота НВК
1. Виховувати громадян-патріотів, що шанують рідну державу; усвідомлюють свої права, свободи, обов‟язки; формувати в
учнів психологічні та морально-вольові якості, соціальну активність, інтерес до вивчення бойових традицій та героїчних
сторінок історії українського народу; до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій,
мови, вірувань.
2. Формувати в учнів навички ведення здорового способу життя; виховувати вміння турбуватися про власну безпеку; здатність
орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя.
3. Виховувати повагу і любов до роботи, готувати учнів до майбутньої професійної діяльності; формувати трудову активність у
дітей; виховувати конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації за умов ринкових відносин.
4. Формувати екологічну культуру особистості; виховувати любов до природи, до рідного краю, відчуття відповідальності за
неї, як за національне багатство; залучати учнів до активної екологічної діяльності.
5. Виховувати в дітей естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на кращих національних надбаннях; формувати уміння
примножувати культурно-мистецьке надбання народу; відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті; духовно
збагачувати учнів, розширювати їх світогляд; залучати дітей до художньої самодіяльності.
6. Виховувати моральні почуття, переконання і потреби поводити себе згідно з нормами, що діють у суспільстві; формувати
вміння наслідувати кращі моральні зразки своєї родини, українського народу; виховувати людяність, ввічливість, уважність,
скромність, тактовність, делікатність, пунктуальність, дисциплінованість, любов і повагу.

8.2.План виховної роботи

№
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

ВЕРЕСЕНЬ
Місячник основ безпеки життєдіяльності
та формування здорового способу життя
Зміст
Дата
І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
День Знань.
02.09
Свято Першого дзвоника.
Проведення перших уроків: «Україна понад усе»
02.09
Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної Протягом
символіки в загальноосвітніх навчальних закладах. Із цією метою:
року
 розробити цикл виховних заходів з питань вивчення і тлумачення державної
та національної символіки;
 налагодити навчання чергових класів,щодо проведення щотижневої ранкової
лінійки з виконання Державного Гімну України;
 поновити куточки національної символіки в усіх класах.
Провести виховні заходи «Історія і розвиток символів держави»
вересень
День фізичної культури і спорту
13.09- 16.09
«Олімпійський тиждень»
«Олімпійський урок»
Спортивні змагання (5 – 11 кл.)
Веселі старти (1 – 4 кл.)
Міжнародний день грамотності. Загальношкільний диктант
09.09.
Шкільний осінній вернісаж «Щедрі дари осені», виставка творчих робіт осінньої
тематики.
21.09 - Міжнародний день миру. Конкурс дитячого малюнку на тему „Кольори
дитячих мрій ”

вересень
20.09

Відповідальні
Адміністрація
Класні керівники
Адміністрація

Класні керівники
Вчитель фізичної
культури,
класоводи,класні
керівники
Вчителі української
мови
Вчитель біології,
педагог-організатор
Класні керівники
1-5 класів

9.

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек Акція «Живи, книго!»
Знайомство із шкільною бібліотекою (1 клас)

10.

Місячник безпеки руху «Увага! Діти на дорозі!»
вересень
Конкурс дитячого малюнка «Безпека дорожнього руху»
Г/с «Виконуй правила дорожнього руху – бережи своє здоров‟я» (5 – 11 кл.)
Вивчення правил вуличного руху.(1-4 кл.)
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
Поновити банк даних (соціально-педагогічний паспорт) про дітей соціальнодо 16.09
незахищених категорій.
Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення
до 16.09
учнів схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних
речовин. Вивчити умови проживання дітей, які потребують особливої уваги.
Уточнення та упорядкування списків учнів груп ризику та дітей, що
до 16.09
потребують особливої педагогічної уваги.
Складання актів обстеження житлово-побутових умов сімей категорійних
до 20.09
дітей .
Залучити дітей із соціально-незахищених категорій до участі в секціях, гуртках.
до 16.09
Створити умови для змістовного відпочинку і дозвілля дітей.
Створити на новий навчальний рік шкільну комісію по профілактиці
до 13.09
правопорушень серед неповнолітніх.
Засідання ШРПП
до 13.09
Проведення анкетування з учнями і батьками з метою вивчення сім‟ї.
вересень
Організація роботи по виясненню місця навчання випускників 9-го,11-го
до 12.09
класів
Організація чергування класів по школі та в їдальні.
09.09

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Година спілкування «Про необхідність дотримання внутрішкільного
розпорядку».
Розробити заходи по превентивному вихованню

30.09

03.09
вересень

Бібліотекар
Класний керівник 1
класу
Класні керівники

Психолог,
класні керівники
Психолог,
класні керівники
Класні керівники
Класні керівники
Психолог
Класні керівники,
керівники гуртків
педагог-організатор
Члени ШРПП
Класні керівники
Класні керівники
9 та 11класів
Класні керівники
7-11 класів
Класні керівники
1-11 класів
Кл. керівники

2.

Призначити громадського інспектора з охорони прав дитини. Розробити план
вересень
роботи .
Організовувати зустрічі учнів школи з працівниками центру соціальних служб для протягом року
молоді, служби у справах дітей
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
День фізичної культури і спорту
13.09 – 16.09
«Олімпійський тиждень»
Спортивні змагання.
Веселі старти для початкових класів
Шкільні спортивні змагання з футболу
вересень

3.

«Олімпійський урок»

4.

Тиждень безпеки руху і попередження дитячого травматизму «Увага! Діти на
Вересень
дорозі!»
ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
З метою розвитку в учнів інтересу до навчання проводити предметні декади (за протягом року
окремим графіком); ігри інтелектуального характеру.
Поновити шкільний банк даних обдарованих дітей.
вересень
Налагодити роботу гуртків, узгодити плани їхньої роботи.
До 16.09
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок» (природничий)
Протягом року
Підготовка до предметних олімпіад
Протягом
місяця
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня» ( з фізики)
Протягом року

13.
14.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

13.09

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру» ( з математики)
Протягом року
V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сприяти активній участі учнівського самоврядування в проведенні
протягом року
загальношкільних заходів.
Проведення виборів кабінету міністрів
до 12.09
Вибори органів учнівського самоврядування в класних колективах.
04.09-10.09

1-11 класів
Адміністрація
Адміністрація
УЧНІВ
Вчитель фізичної
культури
Вчитель фізкультури
Класоводи, класні
керівники
Класні
керівники
вчитель
Адміністрація
Класні керівники
Класні керівники
Вчитель біології
Вчителі предметники
Вчитель фізики
Вчитель математики
педагог-організатор
педагог-організатор
Класні керівники

5.

Організувати роботу шкільного інформаційного агентства:
 забезпечувати випуск шкільної газети;
 випуск бюлетенів за підсумками виховних заходів,конкурсів, змагань.
Проведення тематичних лінійок

6.
7.

Скласти графік чергування по школі учнів та вчителів школи.
Засідання Кабінету міністрів та мерів класів

4.

Кожного
понеділка
До 04.09
11.09

Міністерство
інформації
ЗДВР
Педагог-організатор,
радники
Міністерство
інформації
Міністерство здоров`я

Кожного
місяця
9.
Випуск санітарного бюлетеня «Екран чистоти»
Кожного
місяця
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ НВК, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
1.
Обговорення питань готовності школярів до нового навчального року.
1.09
Класні керівники
Адміністрація
2.
Провести батьківські збори батьків:
10.09
учнів1класу «Адаптація учнів до школи»;
Класні керівники
учнів 5 класу «Роль батьків в подоланні труднощів адаптаційного періоду у
Психолог
п‟ятикласників».
Зустріч з психологом НВК.
3.
Обрання батьківських комітетів в класах, делегування від класів
До 20.09
Класні керівники
представників до ради школи, батьківського комітету школи.
4.
Залучати батьківську громадськість до проведення колективних творчих справ, протягом року Класні керівники
вечорів, конкурсів, проведення екскурсій.
Батьківський комітет
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ
1.
Участь учнів школи в акції «Допомога птахам».
вересень
вчитель біології
2.
Проведення цільових екскурсії «Заглянь в природу нашого села».
вересень
Класні керівники
1-4 класів,
вчитель біології
8.

Випуск шкільної стінної газети

протягом року

2-11 класів
Кабінет міністрів

3.
4.

5.

Закріпити територію школи за класами для підтримки її в належному санітарному вересень
стані протягом року.
Організовувати
профорієнтаційні лекції, творчі зустрічі бесіди для Протягом року
старшокласників з трудового законодавства і проблем підготовки молоді до життя
в ринкових умовах.
Оформити постійно діючу виставку літератури, матеріалів періодичної преси в вересень
шкільній бібліотеці «Цікаве про професії».

Адміністрація
Адміністрація
Класні керівники
Бібліотекар

ЖОВТЕНЬ
Місячник національно-патріотичного виховання
«МИ УКРАЇНЦІ – ВЕЛИКА РОДИНА, МОВА І ПІСНЯ У НАС СОЛОВ’ЇНА»
№
1.
3.
4.
5.

6.

Зміст
Дата
І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тематична лінійка присвячена Дню громадян похилого віку
01.10
Проведення виховних годин «Поспішаймо робити добро».
День учителя. Концерт для працівників НВК
04.10
04.10 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ТВАРИН
Конкурс малюнків «Улюблена моя тваринка»
Виховні заходи до Дня захисника України, річниці УПА та дня українського
козацтва.
Посвята 1 класу в козачата.
Районний конкурс патріотичної пісні «Сурми звитяги»

Протягом
тижня
11.10

10.10.

Відповідальні
Класні керівники
Педагог-організатор,
УС.
Класні керівники 1-4
класів
Класні керівники 111 класів
Вчитель музичного
мистецтва
Педагог-організатор
Класні керівники

Скласти план на осінні канікули
до 28.10
Аналіз зайнятості в гуртках категорійних дітей (сиріт, напівсиріт, дітей
10.10
позбавлених батьківського піклування, дітей схильних до правопорушень).
9.
Благодійна акція «Допоможи воїнам АТО»
Протягом року Класні колективи
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
1.
Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.
Систематично Педагог-організатор
7.
8.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

психолог
Профілактичні бесіди з учнями, схильними до правопорушень
Протягом року ЗДВР,
класні
керівники
Проведення індивідуальних бесід з учнями, які схильні до правопопорушень. Постійно
Психолог,
Анкетування. Діагностика даної категорії учнів.
класні керівники
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
14.10 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
15.10
Вчитель
фізичної
Спортивне свято «Козацькі забави».
культури
Бесіди «Як діяти при пожежі»
жовтень
Класні керівники
Бесіди «Обережно! Гриби можуть бути отруйними».
жовтень
Класні керівники
Бесіди «Дотримання правил техніки безпеки під час осінніх канікул»
жовтень
Класні керівники

ІV. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
1.
Участь учнів в шкільних предметних олімпіадах.
жовтень
Учителі-предметники
2.
Аналіз зайнятості учнів в гуртках, секціях.
10.10
Педагог-організатор
3.
Шкільний етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика.
жовтеньУчителі української
листопад
мови та літератури
4.
Підготовка до предметних олімпіад
Протягом
Вчителі-предметники
місяця
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
1.
Ексукрсії до м. Львова. Відвідування музеїв.(спільно з батьками)
жовтень
Кл.керівники
2
Круглий стіл на тему: «Батьки та їх обов‟язки перед дітьми»
жовтень
Класні керівники
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
1.
04.10 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ТВАРИН
Протягом
Класні керівники
Конкурс малюнків «Улюблена моя тваринка»
тижня
2.
Проведення санітарного дня (П‟ятниця)
Кожного
Міністерство
місяця
«Добрих справ»
3.
Проведення операції «Де живемо там порядок наведемо».
постійно
Міністерство
«Добрих справ»
4.
Бесіда з старшокласниками «Твоя майбутня професія»
жовтень
Класні керівники

№
1.
2.
3.
4.

ЛИСТОПАД
Місячник морально-етичного виховання
«ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА»
Зміст
Дата
І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тематична лінійка, присвячена річниці утворення ЗУНР
01.11
До Дня української писемності
06-09.11
Урочиста лінійка «Барви рідного слова»
15.11 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ ПАЛІННЯ. Виховні години
15.11
«Шкідливі звички, до чого це веде?»
Тематична лінійка до Дня толерантності
11.11
Тренінг «Вчимося бути толерантними»

5.

Родинне свято «Я, родина, Батьківщина»

21.11

6.

Тематична лінійка до Дня пам‟яті жертв голодомору
Акція «Незабудки пам‟яті», «Запали свічку»
Година пам‟яті: «Ми низько голови схиляємо»
Книжкова виставка «Запали свічку»
Лінійка – реквієм, присвячена подіям на Майдані

22.11

7.
8.

1.
2.
3.
4.

Відповідальні
Вчителі історії
Вчителі української
мови
Класні керівники
Педагог-організатор.
Класний керівник 6
класу
Класний керівник 5
класу
Педагог-організатор,
класні керівники
Бібліотекар

УС, педагогорганізатор
Конкурс інтелектуальної гри «Що?Де?Коли?
Листопад
УС, педагогорганізатор
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.
Систематично Педагог-організатор
психолог
Виховні години: « Шкідливі звички», «Чому ми не бережемо своє здоров‟я»
15.11
Класні керівники
Зустріч з працівниками правоохоронних органів. Перегляд тематичних
Протягом
Кл. керівники
відеофільмів.
місяця
Проведення індивідуальних бесід з учнями, які схильні до правопопорушень.
Анкетування. Діагностика даної категорії учнів.

20.11

Протягом
місяця

Психолог
Кл. керівники

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

До міжнародного дня інвалідів (03.12) участь в акції «Дай руку другу»
листопад
Педагог-організатор
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Спортивні змагання по баскетболу
Протягом
Вчителі фізкультури
місяця
Дружні спортивні зустрічі між класами.
Протягом
Вчителі фізкультури
місяця
15.11 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ ПАЛІННЯ.
Протягом
Класні керівники
Години спілкування „ Шкідливі звички, до чого це веде?”
місяця
Бесіди з б.ж. «Правила поведінки учнів у громадських місцях»
Протягом
Класні керівники
місяця
Бесіди з б.ж. «Безпека при роботі з електрикою»
Протягом
Класні керівники
місяця
Бесіди з б.ж. «Якщо зайнявся електроприлади»
Протягом
Класні керівники
місяця
Бесіди з б.ж. «Техніка безпеки у разі виникнення пожежі» (інст.)
Протягом
Класні керівники
місяця
Шкільні спортивні змагання з шахів
Протягом
Вчитель фізичної
місяця
культури
ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
09.11 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
04-08.11
Вчителі української
Тиждень української мови (за окремим планом)
мови
Участь в районному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Протягом
Голова МО вчителів
місяця
укр. мови та л-ри
Природничий конкурс «Колосок» для 2-11 класів
Протягом
Вчитель біології
місяця
Районний етап конкурсу «Новорічна композиція»
Протягом
Вчителі трудового
місяця
навчання
Підготовка до предметних олімпіад
Протягом
Вчителі-предметники
місяця
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру» ( з математики)
Протягом року Вчитель математики
V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.
2.

Організація роботи по випуску газети
Проведення тематичних лінійок
внутрішкільного

Педагог-організатор
УС

Педагог-організатор
Кабінет міністрів
4.
06.11
Педагог-організатор
5.
Кожного
Міністерство
місяця
здоров`я
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ НВК, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
1.
Круглий стіл з представниками батьківської громадськості «Конфлікти з дитиною і
19.11
Адміністрація
путі їх вирішення»
2.
Єдиний день відкритих дверей для батьків:
Протягом
Адміністрація
- відвідування уроків батьками учнів.
місяця
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
1.
Генеральне прибирання кабінетів. Підготовка класів до зимового періоду.
25.11 -29.11
Класні керівники
1-11 класів
2.
Залучення учнів до практичної природоохоронної
роботи; впорядкування
15.11
Класні керівники
пришкільної території.
1-11 класів
ГРУДЕНЬ
Місячник правових знань, правової пропаганди
і превентивного виховання
«ПРАВА СВОЇ ЗНАЙ – ТА ПРО ПРАВИЛА Й ОБОВ‟ЯЗКИ НЕ ЗАБУВАЙ»
№
Зміст
Дата
Відповідальні
І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.
01.12. Всесвітній день боротьби зі СНІДом .
02.12.
Класний керівник 10
Тематична лінійка до Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими.
класу
2
Тематична виставка «Вибір є завжди у кожного з нас»
Протягом
Бібліотекар
місяця
3
Тематична лінійка до Дня підписання акту про незалежність України
02.12.
Класний керівник 9
класу
4.
Години спілкування до Дня інваліда
04.12
Педагог-організатор
3.

Звітні збори мерів класів “Про дотримання правил
розпорядку“.
Засідання Кабінету міністрів та мерів класів
Випуск санітарного бюлетеня

Постійно
Кожного
понеділка
22.11

5.

Години спілкування до Дня збройних сил України.

6.

7.

10.12. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Тематична лінійка до Дня прав людини
Тиждень права (за окремим планом)
Свято до СВЯТОГО МИКОЛАЯ

8.

Скласти план роботи на зимові канікули(за окремим планом)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

06.12
Протягом
місяця
19.12

Класний керівник 6
класу
ЗДВР, класні
керівники
Класовод 3 класу

Протягом
Педагог-організатор
місяця
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
10.12. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
09.12
Класний керівник 11
Тематична лінійка до Дня прав людини
класу
Тиждень права (за окремим планом)
09-13.12
Вчитель права
Класні керівники
Засідання Ради профілактики .
13.12
Рада профілактики
Підведення підсумків діагностики «Рівень вихованості учнів»
27.12
Психолог школи
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Уроки мужності до Дня збройних сил України
06.12
Класні керівники
Спортивно-розважальна програма «Нумо, хлопці». 5-8 кл.
06.12
УС, класні керівники
Бесіди з б.ж «Обережно! Ожеледиця»
Протягом
класні керівники
місяця
Бесіди з б.ж «Пітарди-небезпека для вашого життя»
Протягом
класні керівники
місяця
Бесіди з б.ж. «Дотримання правил з техніки безпеки під час зимових канікул»
Протягом
класні керівники
місяця
ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Виставка новорічних стіннівок, витинанок “Візерунки зими”.
Протягом
класні
керівники
місяця
1-11 класів
Шкільний етап конкурсу «Новорічна іграшка»
Протягом
Вчителі трудового
місяця
навчання
Висвітлення результатів участі учнів школи в олімпіадах, конкурсах на систематично Адміністрація
шкільному та районному сайтах .

4.

Участь в районному конкурсі ,,Новорічна іграшка ”

5.

Участь учнів школи в новорічній акції „Збережемо ялинку” (художні твори,
малюнки, фотографії).
Виставка плакатів , малюнків „СНІД - чума ХХІ століття”.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

1.
2.
3.

19.12
23.12-27.12
До 02.12

Вчитель трудового
навчання
Вчитель трудового
навчання
класні керівники 5-11
класів

V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Підведення підсумків роботи класних колективів протягом І семестру. Рейтинг
Кабінет міністрів
класних колективів.
25.12
Педагог-організатор
Звітні збори мерів класів “Про дотримання правил внутрішкільного
23.12
Педагог-організатор
розпорядку“.
Кабінет міністрів
Випуск шкільної стінної газети до Нового року
25.12
УС
Випуск санітарного бюлетеня
Кожного
Міністерство
місяця
здоров`я
Спортивно-розважальна програма «Нумо, хлопці». 5-8кл.
06.12
УС, класні керівники
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
Засідання батьківського комітету школи «Як допомогти дітям успішно
11.12
Адміністрація школи
розвиватися»
Співпраця з батьківською громадськістю при організації й проведенні екскурсій з протягом року Адміністрація школи
учнями школи.
Класні керівники
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО,ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ
Генеральне прибирання класних приміщень.
27.12
Оргкомітет
Акція «Допоможи птахам взимку».
грудень
Учителі біології
Виставка новорічних іграшок, витинанок
Протягом
Вчитель
трудового
місяця
навчання

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

СІЧЕНЬ
Місячник громадянського виховання
«УКРАЇНЦЯМИ МИ НАРОДИЛИСЯ»
Зміст
Дата
Відповідальні
І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Виступ вертепу.
20.01
Класні керівники
Тематична лінійка «День Соборності України»
22.01
Педагог-організатор
Виховні години:«Ми – громадяни України», «Українська держава та її національна Протягом січня Класні керівники
символіка»
1-11 класів
Бібліотечна виставка «Україна соборна і незалежна!»
Протягом
Бібліотекар
місяця
Круглий стіл «Поговоримо про професії»
січень
ЗДВР, 9 -11 класи
Години спілкування «Міжнародний день пам‟яті жертв Голокосту»
27.01
Педагог - організатор
Години спілкування « День пам‟яті Героїв Крут»
29.01
Класні керівники
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
Тренінг «Народження істини, а не загострення стосунків»
23.01
Психолог
Уроки чемності:„Бути на землі Людиною” (тематика за вибором кл. керівників)
Протягом
Класні керівники
місяця
1-11 класів
Відвідування сімей з малозабезпечених, багатодітних, неповних, неблагополучних
До 22.01
класні керівники
сімей, сімей, де виховуються діти «групи ризику». Написання актів матеріально1-11 кл.
побутових умов проживання
Вивчення рівня орієнтації особистості на спілкування;
Протягом
Психолог
- Визначення рівня доброзичливості;
місяця
класні керівники 511 кл.
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Бесіди з учнями 1-6 кл. про небезпеку простудних захворювань.
Протягом
Класні керівники
місяця
Практикум для учнів 6-11 класів про надання першої медичної допомоги в Протягом
різних життєвих випадках „Це повинен знати кожний”.
місяця
Учитель ОБЖ
Зимові розваги ( під час канікул)
канікули
класні керівники
Бесіди з б.ж «Якщо ви провалились на льоду»
Протягом
класні керівники

місяця
1.

ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Участь у конкурсі колядок,щедрівок та новорічних віншувань

1.
2.

V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Огляд класних кімнат.
21.01
Звітні збори мерів класів “Про роботу класного самоврядування»
27.01

1.

1.
2.

Протягом року

Вчитель
музики

Педагог-організатор
Педагог-організатор
Кабінет міністрів
VІ.РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
Консультація для батьків учнів
„Культура поведінки підлітка. Як її Протягом
Психолог
виховувати?”
місяця
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ
Акція «Допоможи птахам взимку».
Протягом
Учителі біології
місяця
Круглий стіл «Поговоримо про професії»
Протягом
Класні кер. 9-11кл
місяця
ЛЮТИЙ
Місячник сприяння творчому та інтелектуальному розвитку особистості «Творча молодь – майбутнє країни»

№
1.
2.

4.
5.

Зміст
Дата
І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В рамках акції «Живи, Книго!» провести перевірку стану підручників
10.02
Вечір відпочинку до дня Святого Валентина „Коханням дорожити вмійте”.
14.02
15.02 ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ
ІНШИХ ДЕРЖАВ. Тематична лінійка до дня вшанування учасників бойових дій
Конкурс творчих робіт «Об„єднаймося ж, брати мої»

17.02
Протягом
місяця

Відповідальні
Бібліотекар
Класний керівник 10
класу, педагогорганізатор
Педагог-організатор
Вчителі
мови

української

6.

Урочиста лінійка до Дня рідної мови .

7.

Бібліотечна виставка «Рідна мова калинова»

8

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

4.

21.02

Вчителі української
мови
Бібліотекар

Протягом
місяця
Участь у благодійній акції «Валентинка воїну АТО»
Протягом
УС, педагогмісяця
організатор
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ.
Рейд-перевірка учнівських щоденників учнів, схильних до правопорушень.
Протягом
Адміністрація школи
місяця
Урок-роздум „Естетика людських відносин і почуттів ”
Протягом
Кл. керівники
місяця
9-11кл.
Проведення бесід ,, Наркоманія – ворог суспільства “.
Протягом
Кл. керівники
місяця
5-11кл.
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Бесіди з б.ж «Обережно ! Грип»
Протягом
Кл. керівники
місяця
Бесіди з б.ж «Як захиститись від злочинця»
Протягом
Кл. керівники
місяця
ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Тематична виставка «Правильний вибір професії – важливий крок у житті»
03.02
Бібліотекар
До міжнародного дня рідної мови ( 21.02 ). Літературна вітальня ,,Земля
21.02
Вчителі укр. мови
народжує людину “. Читання віршів юними поетами школи.
і літератури
V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Звіт мерів класів про стан збереження учнівських підручників.
07.02
Класні керівники
бібліотекар
Огляд класних куточків.
Протягом
Педагог-організатор
місяця
Проведення тематичних лінійок
Кожного
Міністерство
понеділка
інформації
Черговий клас
Звітні збори мерів 7-11 класів ,,Про відповідальність чергових по школі“.
05.02
Педагог-організатор

1.
1.
2.

Кабінет міністрів
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
Зустріч з батьками. Добровільне тестування ,,Чи талановита Ваша дитина“
лютий
психолог
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДО –ОХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ
З метою обстеження екологічного стану провести похід околицями села.
19.02
Вчителі біології
Трудові десанти. Упорядкування класних кімнат, території .
Генеральне прибирання шкільних приміщень

лютий

Кл. керівники
1-11 кл.

БЕРЕЗЕНЬ
Місячник родинного виховання
«Я РОДОМ ДЕ БАТЬКІВСЬКА ХАТА, Я РОДОМ ДЕ СПІВ СОЛОВ’Я»
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Зміст

Дата

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Свято зустрічі весни
06.03
Привітання до Міжнародного жіночого дня.
06.03
Тематична лінійка до Міжнародного жіночого дня
Літературний Шевченківський вечір.
09.03
Виставка малюнків за творами великого українського кобзаря, читання поезії
Т. Г. Шевченка. Бібліотечна виставка «Шевченко в творах, картинах»
Шкільний конкурс «Збережемо первоцвіти!»

Протягом
місяця
Протягом
місяця
До 23.03
16.03
24.03

Відповідальні
Вчитель біології
УС, педагог-організатор
Вчителі української мови,
7 клас
Вчителі обр. мистецтва.
Бібліотекар
ЗДВР, вчителі біології,
екології
Педагог- організатор
Вчитель ОБЖ
Класні керівники

Скласти план роботи на весняні канікули (за окремим планом)
Виступ агітбригади «Молодь обирає здоров‟я»
24.03 Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на
туберкульоз, години спілкування
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
Аналіз стану відвідування школи учнями.
Протягом
Голова ШРПП

місяця
2. Бесіда за круглим столом з запрошенням спеціалістів ,, Запитання та відповіді Протягом
УС, ЗДВР, лікар
про ВІЛ інфекцію та СНІД.”
місяця
3. Засідання Ради профілактики .
Протягом
Рада профілактики
місяця
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
1. Змагання з настільного тенісу
Весняні
Учитель
фізичного
канікули
виховання
2. Бесіди «Як поводитись у випадку нападу вуличного грабіжника»
Протягом
Кл. керівники
місяця
3. Бесіда «Техніка безпеки на весняні канікули»
Протягом
Кл. керівники
місяця
4. Тематична лінійка до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на
Протягом
Медична сестра
туберкульоз
місяця
ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
1. Участь у шкільному конкурсі знавців творів Т. Шевченка
Протягом
Вчителі
року
укр..мови
2
Участь у конкурсі «Молодь обирає здоров‟я»
Протягом
Вчитель ОБЖ
року
V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Проведення тематичних лінійок
Кожного
Міністерство інформації
понеділка
Черговий клас
2.
Випуск шкільної стінної газети
Кожного
Міністерство інформації
місяця
3.
Звіт мерів класів про стан збереження учнівських підручників.
26.03
Класні керівники
бібліотекар
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
1. Батьківський лекторій на тему:«Виховання дитини в сім‟ї».
протягом
Адміністрація школи
місяця
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
1. Упорядкування пришкільної території, насадження дерев та квітів.
Протягом
Вчителі біології та

місяця
2.

Виховні заходи по профорієнтації учнів 9-го та 11-го класів. Анкетування.
Аналіз та обробка результатів .

Протягом
місяця

трудового навчання,
кл.керівники 1-11 кл.
Класні керівники,
психолог

КВІТЕНЬ
Місячник екологічного виховання
«ЗІГРІЙМО ЗЕМЛЮ КРАСОЮ Й ЛЮБОВ’Ю,
ДЛЯ НАШИХ НАЩАДКІВ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕМО»
№
п\п
1.
2.
3
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Зміст

Дата

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
01.04. ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ ПТАХІВ. Тематична лінійка «Міжнародний день птахів»
01.04. ДЕНЬ СМІХУ. Конкурс гумористичних стінгазет.
02.04. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДИТЯЧОЇ КНИГИ. Тематична виставка: «Книжкові
імена»
07.04. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я. Години спілкування «Всесвітній день здоров'я».
Спортивні змагання
11.04 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ ВЯЗНІВ ФАШИСТСЬКИХ
КОНЦТАБОРІВ. Тематична лінійка «Міжнародний день визволення в‟язнів
концтаборів»
12.04 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС ТА ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ АВІАЦІЇ ТА КОСМОНАВТИКИ. Тематична лінійка «День космонавтики»
Конференція «Політ людини в космос» для 9-11кл.
16.04. ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ. Тематична лінійка «День довкілля»
23.04 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ. Тематична лінійка «Всесвітній день книги».
26.04 ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Тематична лінійка «День Чорнобильської трагедії»

Відповідальні

2.04
01.04
02.04

Вчитель біології
УС
УС, бібліотекар

09.04

Класні
керівники,
вчитель
фізкультури
Вчитель історії

07.04

13.04
13.04
16.04
23.04
24.04

Класні
керівники
Вчитель фізики
Вчитель біології
УС
Педагог організатор

11.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.

Виховні заходи по класах «Сумні дзвони Чорнобиля»

Класні
керівники
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ.
Виставка літератури з питань правового виховання.
Протягом
Бібліотекар
місяця
Бесіда працівників ювенальної превенції з учнями НВК
Протягом
ЗДВР.
місяця
Аналіз роботи класних керівників з дітьми пільгових категорій

27.04

Протягом
ЗДВР
місяця
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Бесіда з учнями 5-8 кл. «Дорожньо-транспортні пригоди та причини їх виникнення». Протягом
Класні керівники
місяця
07.04. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я. Тематична лінійка «Всесвітній день здоров'я»
Класні керівники
Спортивні змагання
09.04
Вчитель фізичної
культури
Круглий стіл «Роль батьківського та педагогічного колективу у формуванні Протягом
Кл.керівники
культури та здорового способу життя дитини».
місяця
1-11 кл.
Бесіди «Безпечне поводження з вогнем»
Протягом
Кл. керівники
місяця
Бесіди «Увага! Обірваний дріт електроструму»
Протягом
Кл. керівники
місяця
ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Виставки великодніх писанок «Дитинства пісня Великодня».
Квітень
Вчитель труд.
навчання.
Фотовиставка «Ними пишається школа» ( фотографії про участь обдарованих дітей в Протягом
Адміністрація
конкурсах, змаганнях, олімпіадах)
року
V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Проведення тематичних лінійок
Кожного
Міністерство
понеділка
інформації
Черговий клас

Операція „Зовнішній вигляд”. Підведення підсумків операції та висвітлення її
09.04
Кл. керівники
результатів.
VІІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
1. 01.04 ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ ПТАХІВ. Тематична лінійка «Міжнародний день птахів»
02.04
Вчитель біології
2. 20.04 ДЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
20.04
Класний керівник
Тематична лінійка «День навколишнього середовища»
3
26.04 ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
24.04
Педагог Тематична лінійка «День Чорнобильської трагедії»
організатор

2.

ТРАВЕНЬ
МІСЯЧНИК ВІЙСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
«Я-ПАТРІОТ БАТЬКІВЩИНИ»
Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота»
№
з.п.

Зміст

Дата

Відповідальні

1.
2.

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тематична лінійка пам‟яті жертв тоталітарних режимів.
07.05
Виховна година: «Великодня писанка»
07.05

3.
4.

Лінійка пам‟яті «Україна у Другій світовій війні»
Акція «Милосердя» (Допомога ветеранам та воїнам АТО)

5.

Конкурс малюнків «В світі все починається з мами»

08.05
Протягом
місяця
7.05

6.
7.

Бесіда з учнями 1-5 класів «Птахи та охорона природи»
11.05. ДЕНЬ МАТЕРІ (ІІ неділя травня). Музична композиція.

07.05
15.05

УС, вчитель історії
Класний керівник 2
класу
Вчитель історії
Класні керівники
1-11кл.
Вчителі
образотворчого
мистецтва
Вчитель біології
Класовод 4 класу

8.

Години спілкування «Матері вклонимось низько, бо вона свята»

Протягом
тижня

Класні керівники
1-11кл.

12.05 ДЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Тематична лінійка «День екологічної освіти»
Військово-патріотична гра «Козацькі забави»

14.05

Вчитель екології

20.05

11.

Міжнародний День сім‟ї
Виховні години, години спілкування

15.05

ЗДВР, педагог організатор
Класні керівники

12.

Екскурсії до районного музею

9.
10.

13.
14.
1.
2.
3.

1.
2.

Протягом
Класні керівники
тижня
19.05 ДЕНЬ ЄВРОПИ. Години спілкування до Дня Європи.
21.05
Класні керівники
СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА.
29.05
Педагог-організатор
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
Профорієнтаційна
робота
з
учнями-випускниками,
схильними
до
Протягом
Кл. керівники
правопорушень (бесіди).
місяця
9-х, 11-х кл.
Тренінг «Я обираю своє майбутнє»
12.05
Кл.керівники
Підведення підсумків діагностики «Рівень вихованості учнів». Порівняльна
20.05
Психолог
характеристика.
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Лекторій “Ти і твоє здоров‟я”. Бесіда з учнями 1-11 кл. про небезпеку
Протягом
Кл. керівники
купання у забруднених водоймах.
тижня
Бесіди «Техніка безпеки під час користування електроприладами та техзасобами» Протягом
Кл. керівники
місяця

3.

Бесіди «Правила безпеки під час купання»

Протягом
місяця
Протягом
місяця

4.

Бесіди «Дотримання правил техніки безпеки під час літніх канікул»

1.
2.
3

ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Участь у конкурсі «І слово, і пісня, тобі матусю»
травень
Участь у конкурсі малюнка «В світі усе починається з мами»
травень
Участь в конкурсі «Свято Героїв»
травень
V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кл. керівники
Кл. керівники
Вчитель муз.мист.
Вчитель обр.мист.
Вчитель фіз..культури

1
2.

Підведення підсумків роботи класних колективів протягом навчального року.
Випуск шкільної стінної газети

25.05
Кожної
п'ятниці

Кабінет міністрів
Міністерство
інформації

Випуск санітарного бюлетеня
Кожного місяця Міністерство здоров`я
Звіт мерів класів про роботу учнівського самоврядування за рік.
07.05
Класні керівники
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
1.
Виступ на батьківських зборах про вимоги до користування підручниками, про
Протягом
Бібліотекар
культуру читання.
місяця
Бесіда «Шкільний підручник – один з основних елементів навчально-виховного
процесу школи»
2.
Відкриті виховні години для батьків, присвячені Дню Матері.
Протягом
Кл. керівники
місяця
1-11 кл.
VІІ. ЗАХОДИ З ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
1.
Генеральне прибирання території школи. Підготовка до кінця навчального
21.05
Вчитель
трудового
року.
навчання
2.
10.05. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПЕРЕЛІТНІХ ПТАХІВ
11.05
Класний керівник 8
Тематична лінійка до Міжнародного дня перелітних птахів
класу
3.
Бесіда з учнями 1-5 класів «Птахи та охорона природи»
11.05
Вчитель біології
3.
4.

ЧЕРВЕНЬ
№
з.п.
1.
2.
3.
1.

Зміст

Дата

Відповідальні

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
01.06. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
червень
Класні керівники 1-4кл.
Конкурс малюнків на асфальті “Хай буде мир на всій землі!” (До дня 01.06
Класні керівники 1-4кл.
захисту дітей).
Випускний вечір у школі.
Кл.кер. 11 кл.
ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
Акція милосердя.
Кл. керівники

1.
2.

1.
1.
2.
1.

Допомога дітям-сиротам до Дня захисту дітей.
01.06
1-11 кл.
ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Першість школи з міні-футболу, присвячена Дню захисту дітей.
02.06
Вчитель фізкультури
Організація оздоровлення учнів школи влітку.
червеньАдміністрація НВК
серпень
ІV. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Підготовка учнів 11-го класу до випускного вечора
24.06
Кл. керівник11 класу
V. РОБОТА З АКТИВОМ ШКІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСПУБЛІКА ШКІД
Планування роботи активу школи на наступний навчальний рік.
02.06-17.06 Педагог-організатор
Оформлення літопису школи.
до 20.06
Учнівська рада
VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ
Засідання батьківського комітету школи “Про підсумки спільної роботи сім‟ї Класні
Голова б\к школи
та школи щодо організації та здійснення виховного процесу”.
керівники
Адміністрація НВК
1-4 кл.

9. Економічна і фінансово-господарська діяльність з розвитку матеріально-технічної бази
Форма
Відмітка про
Зміст діяльності
Термін виконання Відповідальний
Форма контролю
організації
виконання
СЕРПЕНЬ
1. Коригування
затвердження
кошторису
За наявності коштів
Директор
вивчення
кошторису
позабюджетних коштів
2. Підготовка
І тиждень
зав. кабінетів
аналіз
навчальних кабінетів
3. Призначення
відповідальних за
матеріальну базу
закріплення
ІV тиждень
Директор
наказ
навчальних кабінетів,
завідувачів
майстерень, спортивного
залу
ВЕРЕСЕНЬ
Директор,
1. Тарифікація вчителів
І тиждень
розрахунок
наказ
ЗДНВР
2. Організація
Директор,
складання
інвентаризації
ІІ тиждень
наказ
завгосп
графіка
матеріальних цінностей
3. Розробка комплексу
Директор,
розробка
заходів щодо підготовки
ІІ тиждень
планування
завгосп
умов
школи до зимових умов
ЖОВТЕНЬ
1. Підготовка системи
ІІ тиждень
завгосп
акт про промивання
опалення

2. Звітування за
балансом
3. Інвентаризація

І тиждень

ІІІ тиждень

Директор,
завгосп
Директор
завгосп,
представник
ВО
Директор,
завгосп
ЛИСТОПАД

розрахунок

інформація РОО

облік

аналіз

планування

аналіз

4. Підготовка до роботи
у зимових умовах

жовтень

1. Аналіз використання
енергоносіїв

ІІІ тиждень

завгосп

вивчення

аналіз

2. Аналіз використання
позабюджетних коштів

ІІІ тиждень

Директор,
завгосп

вивчення

аналіз

3. Інвентаризація
матеріальних цінностей

І тиждень

Директор,
завгосп

вивчення

аналіз

огляд

аналіз

огляд

підсумок

1. Огляд кабінетів
2. Рейд по збереженню
шкільних меблів
3. Придбання ялинок і
ялинкових прикрас

ІV тиждень
ІІІ тиждень
ІІІ тиждень

1. Огляд кабінетів

І тиждень

2. Аналіз виконання
позабюджетного

ІІ тиждень

ГРУДЕНЬ
Директор,
завгосп
педагогорганізатор, УР
завгосп
СІЧЕНЬ
ЗДНВР,
завгосп
Директор,
завгосп

звіт

огляд

підбиття підсумків

розрахунок

обговорення

кошторису за 2017 рік і
використання
енергоносіїв
1. Складання плану
ремонту школи
2. Аналіз надходження і
використання
позабюджетних коштів

лютий
лютий

ЛЮТИЙ
Директор,
завгосп
Директор,
завгосп

планування

план

звіт

акт

огляд

аналіз

БЕРЕЗЕНЬ
1. Огляд кабінетів з
питань збереження та
поновлення матеріальнотехнічної бази

ІV тиждень

завгосп
КВІТЕНЬ

1. Підготовка до ремонту
школи
2. Аналіз надходження
позабюджетних коштів
та енергоносіїв
3. Аналіз використання
позабюджетних коштів
4. Організація робіт з
прибирання шкільного
двору

ІV тиждень

Директор,
завгосп

Придбан-ня
матеріалів

аналіз

ІV тиждень

Директор,
завгосп

вивчення

аналіз

ІV тиждень

Директор,
завгосп

вивчення

аналіз

квітень

ЗДВР, педаг.- прибирання
орг., завгосп
ділянок

перевірка

ТРАВЕНЬ
1. Ремонт школи

ІV тиждень

Завгосп

ремонтні
роботи

аналіз

2. Прибирання
шкільного двору і
квітників

травень

класні
керівники,
завгосп

прибирання
ділянок

перевірка

3. Ремонт кабінетів

ІІІ тиждень

Завгосп

ремонтні
роботи

аналіз

1. Огляд кабінетів
2. Ремонт школи
3. Прибирання
шкільного двору і
пришкільної ділянки
4. Складання
балансового звіту й
інших звітних
документів за ІІ півріччя
5. Аналіз витрати коштів
та енергоносіїв

ІІ тиждень
І-ІІІ тиждень

ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ
Директор,
огляд
завгосп
завгосп
розподіл
території

аналіз
звіт

постійно

завгосп

звіт

липень

Директор,
завгосп

звіт

липень

завгосп

звіт

