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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про ви-

конання 

СЕРПЕНЬ-22 

Організація НВП 

1. Організувати ознайомлення та 

вивчення нормативних доку-

ментів та розпорядчих актів 

Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту науки 

і освіти Дніпропетровської об-

ласної державної адміністра-

ції, Відділу з гуманітарних пи-

тань Верхньодніпровської мі-

ської ради про підготовку та 

організований початок 

2022/2023 навчального року. 

17.08-

27.08 
Адміністрація 

Презентація, 

накази 

 

2. Складання плану-сітки нарад, 

засідань методичних об’єд-

нань, предметних тижнів, пси-

холого-педагогічних семіна-

рів, консиліумів, педрад 

до  

27.08 
Адміністрація 

графіки,  

плани 

 

3. Затвердити правила внутріш-

нього трудового розпорядку  

для працівників закладу на 

2022/2023 навчальний рік. 

31.08 Адміністрація наказ 

 

4. Комплектування 1-х та  

10-х класів 

до  

30.08 
Адміністрація 

накази по 

школі, звіт 

 

5. Сформувати оптимальну ме-

режу закладу на 2022/2023н. р. 

з урахуванням освітніх потреб 

населення   та норм наповню-

ваності в класах. 

до  

30.08 
Адміністрація 

наказ по  

школі 

 

6. Закріплення приміщень за кла-

сними колективами 

до  

30.08 
Адміністрація наказ 

 

7. Призначення класних керівни-

ків, завідувачів кабінетів 

до  

30.08 
Адміністрація наказ 

 

8. Складання розкладу уроків до 31.08 Полішко Н.В. розклад  

9. Складання тарифікаційних 

списків 

до  

05.09 
Адміністрація наказ 

 

10. Розподіл обов’язків між 

членами адміністрації 

ІУ  

тиждень 
Адміністрація наказ 

 

11. Облік дітей шкільного віку, 

які підлягають навчанню в 

ЗНЗ  

ІУ  

тиждень 
Кужиль Т.В. 

списки дітей 

мікрорайону 
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12. Складання графіку чергування 

вчителів, класів 

до  

31.08 
Полішко Н.В. 

графіки  

чергування 

 

13. Звіт про оздоровлення дітей 

влітку 2022 року 

до  

31.08 
Кужиль Т.В. довідка 

 

14. Організація гарячого харчу-

вання учнів у 2022/2023 н. р. 

до  

02.09 
Зелена І.Ю. наказ 

 

15. Оновити на сайті школи інфо-

рмацію про впровадження но-

вого Державного стандарту 

базової середньої освіти у 5-9-

х класах (5 кл.), інформацію 

про впровадження інклюзив-

ного (індивідуального) нав-

чання для учнів 1-11-х класів 

до  

02.09 
Полішко Н.В. web-сайт 

 

16. Розподілити, погодити з проф-

спілковим комітетом                          

та затвердити педагогічне на-

вантаження на 2022/2023 н. р. 

до 31.08 Адміністрація наказ 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Інструктивно-методична на-

рада: 

1. Про програмне забезпе-

чення освітнього процесу у 

2022/2023 н. р.  

2. Методичні рекомендації 

щодо організації освітнього 

процесу. 

3. Про особливості плану-

вання виховної роботи у 

2022/2023 н. р. 

25.08 
Осташко Т.В. 

Зелена І.Ю. 
протокол 

 

2. Засідання педагогічної ради: 

1. Національно-патріотичне 

виховання учнів як один із 

чинників освітньої діяльності 

вчителя. 

2. Затвердження Положення 

про дистанційне навчання. 

3. Затвердження Положення 

про академічну доброчесність. 

4. Подання педради про склад 

комісії з питань академічної 

доброчесності. 

5. Затвердження єдиних вимог 

до ведення GoogleКласу. 

6.Затвердження Типових осві-

тніх програм. 

30.08 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 
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7. Затвердження заходів проти 

булінгу 

Кужиль Т.В. 

3. Інструктивно-методична на-

рада з керівниками ШМО з 

питань: 

- розробка навчальних про-

грам для 5-х класів на основі 

модельних; 

- планування роботи на новий 

навчальний рік; 

- коригування планів роботи з 

керівниками методичних 

об’єднань; 

- ознайомлення з особливос-

тями оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-х класів 

25.08 Осташко Т.В. матеріали 

 

4 Уточнення списків учителів 

для курсів підвищення квалі-

фікації 

до 31.08 Осташко Т.В. матеріали 

 

5. Засідання методичних об’єд-

нань 
30.08 керівники ШМО протоколи 

 

Виховна робота 

1. Підготовка до  

Свята Першого дзвоника 

18.08-

31.08 
Сидорова Л.О. матеріали 

 

2. Зустріч з учнівським активом. 

Корегування плану виховної 

роботи на рік 

ІУ  

тиждень 
Сидорова Л.О. матеріали 

 

3. Трудова акція  

«Школа –мій рідний дім» 
ІУ  

тиждень 

класні керівники 

1-11 класів 
 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Огляд приміщення школи 

профспілковим комітетом на 

визначення її готовності до 

нового навчального року 

18.08-

27.08 
Сіпін С.М. Довідка, акт 

 

2. Батьківські збори першоклас-

ників 
25.08 

Кл. керівники  

1 класу 

матеріали, 

протокол 

 

3. Поновлення інформації на сте-

нді для батьків та  учнів 

школи 

ІУ  

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

4. Оновлення інформації для ба-

тьків на шкільному сайті 
ІУ  

тиждень 
Полішко Н.В. 

інформація на 

веб-сайті 

школи 
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Робота шкільної бібліотеки 

1. Видача підручників та необ-

хідної літератури для учнів 

школи та педпрацівників 

до  

31.08 
Тищук С.О. - 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Збір та узагальнення інформа-

ції по медичному огляду учнів 

школи, доведення результатів 

до педколективу школи 

до  

31.08 
Ковратенко О.В. матеріали 

 

2. Проведення інструктажів з ТБ, 

охорони праці, безпеки життє-

діяльності з працівниками за-

кладу в умовах воєнного стану 

до  

31.08 

Лихолат І.В., 

Сіпін С.М. 

записи у книзі 

інструктажів 

 

3. Привести у необхідну відпові-

дність документацію з охо-

рони праці і безпеки життєді-

яльності в кабінетах  

до  

31.08 

Осташко Т.В. 

 завідувачі  

кабінетів 

матеріали, ін-

струкції 

 

4. Перевірити наявність та стан 

первинних засобів пожежога-

сіння в кабінетах та приміщен-

нях школи  

ІУ 

тиждень 
Сіпін С.М.  матеріали 

 

5. Провести інструктивну нараду 

із завідувачами кабінетів, 

спортивним залом. 

30.08 Лихолат І.В. матеріали 

 

6. Оновити куточок Правил до-

рожнього руху, стенд ЦЗ 

ІУ 

тиждень 
Колесникова О.А. 

матеріали для 

стендів 

 

7. Оновити напрямки евакуацій-

них шляхів із приміщення за-

кладу до укриття 

ІУ 

тиждень 
Колесникова О.А. 

матеріали для 

стендів 

 

8. Вжити невідкладних заходів 

щодо завершення ремонтних 

робіт та благоустрою території 

закладу, укриття, підготовки 

матеріально-технічної бази до 

нового навчального року   та 

створення санітарно-гігієніч-

них умов. 

до 

21.08 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М. 

 

акт  

готовності 

школи 

акт готовності 

укриття 

 

9. Підготовка спортивних споруд 

школи до роботи у 

2022/2023 н. р.  

до  

01.09 

 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М. 
звіт 

 

10. Підготовка приміщень школи 

до роботи в умовах воєнного 

стану 

до 

01.09 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М. 
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Фінансово-господарська діяльність 

1. Придбати необхідний інвентар 

для прибирання приміщень 

дезінфікуючими засобами 

до  

01.09 
Сіпін С.М.   

 

2. Придбати засоби індивідуаль-

ного захисту для працівників 

школи. 

до 

01.09 
Сіпін С.М.  

 

3. Проведення робіт по благоуст-

рою подвір’я 

до  

01.09 
Сіпін С.М.  

 

4. Забезпечення закладу мию-

чими та дезінфікуючими засо-

бами 

до  

01.09 
Ковратенко О.В.  

 

5. Підготовка приміщень школи 

до нового навчального року 

     до 

31.08 

Сіпін С.М.,  

зав.кабінетів 
 

 

Контрольно-аналітична діяльність 

1. Забезпечення учнів підручни-

ками, збереження та зміц-

нення бібліотечного фонду 

ІУ  

тиждень 
Тищук С.О. наказ 

 

2. Оздоровлення дітей влітку 

(звіт) 

ІУ  

тиждень 
Кужиль Т.В. 

наказ,  

інформація 

 

3. Дотримання санітарно-гігієні-

чних норм в організації освіт-

нього процесу 

ІІІ – ІУ 

тиждень 
Адміністрація наказ 

 

4. Дотримання Алгоритму дій 

педагогічних працівників  

ІІІ – ІУ 

тиждень 
Адміністрація інформація 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

ВЕРЕСЕНЬ-22 

Організація НВП 

1. Забезпечити організацію 

освітнього процесу  за за-

твердженим в установле-

ному порядку робочим 

навчальним планом на 

2022/2023 н. р. 

до  

01.09 
Адміністрація  

 

2. Забезпечити умови нав-

чання дітей з особливими 

освітніми потребами у 

школі 

до 

01.09 
Адміністрація  

 

3. Інформація про навчання 

учнів 9,11 класів 

до  

09.09 
Кужиль Т.В. звіт 

 

4. Звіт по формі ЗНЗ-І до 09.09 Лихолат І.В звіт  

5. Інформація щодо кілько-

сті дітей, які не присту-

пили до навчання 

01.09 Кужиль Т.В. інформація 

 

6. Тарифікаційні списки до 05.09 Адміністрація наказ, списки  

7. Звіт по формі 83 РВК до 16.09 Лихолат І.В звіт  

8. Уточнення списків дітей 

та підлітків шкільного 

віку, які проживають у мі-

крорайоні школи.  

до  

16.09 
Кужиль Т.В. наказ, списки 

 

9. Організація гарячого  

харчування учнів пільго-

вої категорії  

до  

02.09 
Лихолат І.В.. наказ 

 

10. Організація та комплекту-

вання роботи ГПД 

до  

02.09 
Зелена І.Ю. наказ 

 

11. Оновлення банку даних 

обдарованих учнів 

до  

11.09 
Осташко Т.В. матеріали 

 

12. Організація роботи  

факультативів 

до 

05.09 
Полішко Н.В. наказ 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Педагогічна рада 

1. Освітній процес ліцею 

№5: виклики та основні 

стратегії розвитку. 

2. НУШ: аналізуємо здо-

бутки та поразки. 

3. НУШ 5 кл.: навчаємося 

в нових умовах 

01.09 

Лихолат І.В. 

 

Зелена І.Ю, 

 

 

 

Остагко Т.В. 

 

протокол 

 



7 
 

4. Оцінювання учнів 5-х 

класів. Оцінювання в 

освітніх галузях «Мистец-

тво», «Фізична культура», 

«Соціальна та здоров’яз-

бережувальна». 

5. Затвердження навчаль-

них програм для учнів 5-

хкласів. 

6. Оцінювання учнів 6-11 

кл. з «Мистецтва», «Фізи-

чна культура». 

7. Психологічні аспекти 

освітнього процесу в умо-

вах воєнного стану. 

8. Затвердження правила  

внутрішнього  трудового 

розпорядку. 

 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

Овчиннікова С.О. 

 

 

Лихолат І.В. 

2. Нарада при директорові: 

1. Про забезпечення під-

ручниками та зміцнення 

бібліотечного фонду. 

2. Про дотримання єди-

них вимог щодо роботи у 

GoogleКласі учасниками 

освітнього процесу 

3. Про підсумки працев-

лаштування випускників 

2022 року. 

4. Про організацію ме-

дико-педагогічного конт-

ролю. 

5. Про підсумки конт-

ролю за оновленням інфо-

рмаційних куточків з пи-

тань безпеки життєдіяль-

ності, оформленням запи-

сів, бесід з техніки без-

пеки та вступних інструк-

тажів з БЖ учнів 1-11 кла-

сів у класних журналах. 

6. Про дотримання саніта-

рно-гігієнічних вимог на-

вчання та виховання учнів 

в умовах дистанційного 

навчання 

09.09 

 

Тищук С.О. 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

 

 

 

 

Кужиль Т.В. 

 

Ковратенко О.В. 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лихолат І.В. 

 

протокол 

 



8 
 

3. Нарада при заступниках: 

1. Про дотримання вимог 

Держстандартів у кален-

дарному плануванні вчи-

телів школи 

2. Про організацію роботи 

з обдарованими учнями 

3. Про роботу органів 

шкільної ради дружини у 

2022/2023 н. р. 

до 

05.09 

 

Зелена І.Ю. 

Осташко Т.В. 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

Сидорова Л.О. 

 

протокол 

 

4. Засідання методичної  

ради школи: 

1. Про підсумки методич-

ної роботи школи у 

2021/2022 н. р. 

2. Обговорення і затвер-

дження плану роботи ме-

тодичної ради школи на 

2022/2023 навчальний рік 

3. Розподіл обов’язків між 

членами методичної ради 

4. Обговорення і затвер-

дження планів роботи 

ШМО на 2022/2023 н. р. 

5. Затвердження плану 

проведення предметних 

тижнів у 2022/2023 н. р. 

6. Затвердження плану за-

ходів щодо підготовки об-

дарованої молоді школи 

до участі у І-ІІІ етапах 

Всеукраїнських предмет-

них онлайн олімпіадах та 

конкурсах у 2022/2023 на-

вчальному році 

21.09 Осташко Т.В.  
протокол, 

матеріали 

 

5.  Мінінарада з учителями, 

що викладають у 2-В, 3-

А, 5-Б, 8-Б та 9-Б класах 

08.09. Зелена І.Ю. 

Індивідуальні 

плани розви-

тку учнів 

 

Виховна робота 

Місячник фізичного виховання  

«Будемо здоровими і сильними» 

1. Свято «День знань» 01.09 Сидорова Л.О. сценарій  

2. Перший урок 

«Ми українці: честь і 

слава незламним!» 

01.09 
Класні керівники  

1 -11 класів 
конспекти 
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3. Олімпійський тиждень. 

Заходи до Дня фізкуль-

тури і спорту (за окремим 

планом) 

05.09- 

12.09 

Горбенко О.Е. 

Шерстяних І.О. 

Кл. керівники  

2-3 кл. 

Сидорова Л.О.  

план прове-

дення тижня, 

матеріали для 

публікації у 

ЗМІ, на 

веб-сайті 

 

4. Заходи місячника «Увага! 

Діти на дорозі»  

(за окремим планом) 01.09- 

30.09 

Сидорова Л.О.,  

класні керівники 

1-11 класів,  

Климко Г.М.  

план прове-

дення, мате-

ріали для пу-

блікації у 

ЗМІ, на 

веб-сайті 

 

5. Оновлення складу Ради 

дружини «Сузір’я»  
23.09 Сидорова Л.О. 

матеріали, 

матеріали для 

публікації на 

веб-сайті 

школи 

 

6. Створення арт-проєкту до 

Всесвітнього дня миру 

«Мир» 21.09 

Сидорова Л.О. 

Класні керівники 

1-11 класів 

матеріали, 

матеріали для 

публікації на 

веб-сайті 

школи 

 

7. Участь у Всесвітньому 

дню прибирання 15.09 

Лихолат І.В. 

Класні керівники 

5-11 класів 

 

 

8 Заходи на вшанування 

Дня партизанської слави 

(за окремим планом) 

19.09-23.09 
Сидорова Л.О. 

 
 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Загальношкільна конфе-

ренція «Сьогодення та пе-

рспективи розвитку нав-

чального закладу» 

15.09 Лихолат І.В. 
матеріали 

протокол 

 

2. Батьківські (Zoom) конфе-

ренції «Роль батьків в ор-

ганізації навчальної діяль-

ності  дітей під час диста-

нційного навчання»  

 

16.09 

Класні  

керівники 

1-11 класів 

матеріали, 

протоколи 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Провести роботу щодо за-

безпечення учнів з числа 

дітей-сиріт та дітей, поз-

бавлених батьківського 

піклування шкільною фо-

рмою 

до 

01.09 
Кужиль Т.В. матеріали 
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2. Поновити списки дітей 

пільгового контингенту 

до 

01.09 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

3. Аналіз залучення дітей з 

категорії ВПО до освіт-

нього процесу 

Протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. списки 

 

4. Здійснювати контроль 

працевлаштування випус-

кників 9-х класів 

до 

04.09 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

5. Аналіз даних обстеження 

житлово-побутових умов 

дітей, що знаходяться під 

опікою 

25.09 Кужиль Т.В. матеріали 

 

6. Складання програми ро-

боти з дітьми пільгових 

категорій 

Протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. програма 

 

7. Аналіз даних соціальної 

паспортизації  

Протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

8. Складання шкільною мед-

сестрою карти хронічних 

захворювань учнів 

Протягом 

місяця 
Коваленко О.В. матеріали 

 

9. Узгодження спільного 

плану роботи зі службою 

у справах дітей Відділу з 

гуманітарних питань Вер-

хньодніпровської міської 

ради, з відділенням полі-

ції ГУ МП у Дніпропет-

ровській області, з цент-

ром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

До 09.09 Кужиль Т.В. матеріали 

 

10. Бесіда на тему: «Конфлікт 

та його наслідки» 
23.09 Овчиннікова С.О. матеріали 

 

11. Спланувати роботу Ради 

профілактики щодо запо-

бігання порушень Правил 

для учнів 

07.09  Кужиль Т.В.  план 

 

12. Робота тренерів з підгото-

вки волонтерів до прове-

дення «Маршрутів без-

пеки», «Чесної гри» у ра-

мках програми «Не дай 

ВІЛу шанс» 

Протягом 

місяця 

Климко Г.М. 

Горбенко О.Е. 
матеріали 

 

13. Налагодити роботу шкіль-

ної служби взаєморозу- 22.09 

Зелена І.Ю. 

Кужиль Т.В. 

Овчиннікова С.О. 

Статут  

Служби взає-

морозуміння 
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міння. Засідання предста-

вників 7-11 класів щодо 

розробки Статуту служби 

Робота шкільної бібліотеки 

1.  Здійснити  перереєстра-

цію читачів на 2022/2023 

навчальний рік 

01.09  

- 30.09 
Тищук С.О. матеріали 

 

2. До Дня фізкультурника 

бесіда –діалог «Місце 

спорту в житті сучасної 

людини» (7-А,Б клас) 

07.09 Тищук С.О. сценарій 

 

3. До Всеукраїнського Дня 

бібліотек. Бібліотечно-му-

зейний урок «Історія мого 

міста» (9-АБ клас) 

30.09 Ключко К.В. 

матеріали,  

публікація на 

веб-сайті 

 

4. Створення оргкомітету з 

проведення акції «Живи, 

книго!». 

до 

30.09 
Тищук С.О. матеріали 

 

5. Оформити в бібліотеці ку-

точок «Книжкова ліка-

рня». 

протягом 

місяця 
Тищук С.О. матеріали 

 

6. Оформити книжкову ви-

ставку до Дня партизансь-

кої слави 

23.09 Тищук С.О. матеріали 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Місячник «Увага! Діти на 

дорозі» 

(за окремим планом) 
до 30.09 

Зелена І.Ю. 

класні 

керівники 

1-11 кл. 

наказ, план 

заходів, звітні 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт 

школи 

 

2. Інформація про медичний 

огляд працівників школи 

Протягом 

місяця 
Ковратенко О.В. сан. книжки 

 

3. Проведення вступного ін-

структажу з ТБ з учнями 

школи 

01.09 
Класні керівники  

1-11 класів 
інструктажі 

 

4. Проведення навчання та 

перевірка знань з ТБ з но-

воприйнятими працівни-

ками школи 

І 

тиждень 
Лихолат І.В. матеріали 

 

6. Ознайомлення дітей з Ал-

горитмом дій в разі сиг-

налу «Повітряна тривога» 

під час онлайн-заняття 

І тиждень 
Класні керівники 

1-11 класів 

записи у  

журнали,  

матеріали 
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7. Скласти план та графік 

проведення заходів щодо 

профілактики різних ви-

дів захворювань. 

протягом 

місяця 
Ковратенко О.В. графік 

 

8. Бесіда з працівниками 

школи «Вакцинація –  

єдиний ефективний спо-

сіб захистити себе від ін-

фекційних хвороб» 

14.09 Ковратенко О.В. матеріали 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Підготовка школи до ро-

боти в опалювальний пе-

ріод 

протягом 

місяця 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М. 
звіт 

 

2. Контроль споживання 

електроенергії, водопо-

стачання, дотримання лі-

мітів споживання та своє-

часне подання звітності 

до  

28.09 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М. 
звіт 

 

3. Скласти акти-дозволи 

проведення занять у кабі-

нетах фізики, хімії, біоло-

гії, інформатики, спортив-

ному залі 

до  

01.09 

Лихолат І.В. 

 
акти 

 

4. Придбання миючих та 

дезінфікуючих засобів, 

спецодягу, інвентарю 

за  

потребами 
Сіпін С.М. звіт 

 

Контрольна-оцінювання  діяльність 

1. Забезпечення організова-

ного початку нового нав-

чального року 

І – ІІ 

тиждень 
адміністрація 

накази, звіти, 

розклади, 

графіки 

 

2. Вивчення стану адаптації 

учнів 1-х, 5-х та 10-х кла-

сів 

протягом 

місяця 
адміністрація 

довідки, 

інформація 

 

3. Ведення шкільної докуме-

нтації 

протягом 

місяця 
адміністрація наказ 

 

4. Дотримання вимог Дер-

жавних стандартів у кале-

ндарному плануванні вчи-

телів 

до 09.09 адміністрація інформація 

 

5. Аналіз виховної роботи 

класних керівників за ми-

нулий рік  

до  

27.09 
Зелена І.Ю, інформація 

 

6. Організація індивідуаль-

ного навчання  

ІІ-ІІІ  

тиждень 
Полішко Н.В. довідка 
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7. Організація харчування 

учнів 

протягом 

місяця 

Лихолат І.В. 

Зелена І.Ю. 
інформація 

 

8. Контроль за відвідуван-

ням онлайн занять 

ІУ 

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація 

 

9. Виконання Інструкції з 

обліку дітей та підлітків 

шкільного віку 

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація, 

наказ 

 

10. Протоколи проведення за-

сідань ШМО 

ІУ 

тиждень 
Осташко Т.В. інформація 

 

11. Персональний контроль 

за учнями з девіантною 

поведінкою 

протягом 

місяця 
Адміністрація інформація 

 

12. Зміцнення матеріально-

технічної бази школи  

І-ІІ  

тиждень 
Сіпін С.М.. звіт 

 

13. Робота класних керівни-

ків (чергування по школі) 

протягом 

місяця 
Зелена І.Ю. наказ 

 

14. Робота учнівського  

самоврядування 

ІУ  

тиждень 
Сидорова Л.О. інформація 

 

15. Соціальний паспорт  

школи 

ІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. списки 

 

16. Безпека життєдіяльності. 

Охорона праці в школі 

ІІІ-ІУ  

тиждень 
Лихолат І.В. довідка 

 

17. Дотримання правил пове-

дінки учнями під час он-

лайн навчання 

протягом 

місяця 
адміністрація інформація 

 

18. Дотримання учнями пра-

вил дорожнього руху 

І – ІV 

тиждень 
адміністрація наказ 

 

19. Ведення класних журна-

лів 
ІІ тиждень адміністрація наказ 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

ЖОВТЕНЬ-22 

Організація НВП 

1. Організація і прове-

дення І етапу Всеукра-

їнських предметних 

олімпіад  

до  

28.10 
Осташко Т.В. 

наказ, 

матеріали 

 

2. Створення бази даних 

на отримання випуск-

никами документів 

про освіту 

до  

03.10 
Осташко Т.В. списки 

 

3. Ознайомлення учнів 

11 класів з умовами 

проведення ЗНО-2023 

до  

21.10 
Полішко Н.В. 

матеріали, 

інформаційний 

стенд 

 

4. Організація роботи з 

учнями, які претенду-

ють на свідоцтва особ-

ливого зразка 

до  

28.10 
Осташко Т.В. план заходів 

 

5. Координація роботи 

вчителів та класних 

керівників з учнями, 

що мають початковий 

рівень знань 

ІІІ –ІУ тиж-

день 

класні керів-

ники, вчителі-

предметники 

плани роботи із 

учнями даної 

категорії 

 

6. Учителям-предметни-

кам організувати сис-

тематичну роботу з 

якісної підготовки до 

ЗНО відповідно до 

Програм підготовки 

до ЗНО, затверджених 

Міністерством освіти і 

науки України 

протягом 

року 

вчителі- 

предметники 
 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Психолого-педагогіч-

ний семінар «Геймо-

фікація як один із за-

собів зацікавлення ді-

тей під час дистанці-

ного навчання» 

28.10 

Овчиннікова С.О. 

Осташко Т.В. 

 

матеріали 

 

2. Психолого-педагогіч-

ний консиліум «Адап-

тація учнів  

31.10 
Овчиннікова С.О. 

Осташко Т.В.  
матеріали 
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5 класу до навчання в 

базовій школі» 

3. Нарада при директо-

рові: 

1. Розроблення проце-

дури SWOT-аналізу 

діяльності закладу 

2. Аналіз відвідування 

учнями онлайн занять 

та розробка заходів 

щодо покращення від-

відування  

3. Про підготовки 

школи до роботи у зи-

мових умовах 

4. Про організацію 

атестації педагогічних 

працівників 

27.10 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

Осташко Т.В. 

протокол 

 

4. Нарада при заступни-

ках: 

1. Про проведення І 

етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових ди-

сциплін 

2. Щоденник спосте-

режень за досягнен-

нями учнів 5-х класів 

3. Про організацію та 

проведення осінніх 

канікул 2022 року 

4. Оцінювання навча-

льних досягнень учнів 

з інклюзивною фор-

мою навчання 

26.10 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

Сидорова Л.О. 

 

 

 

Зелена І.Ю. 

 

протокол 

 

5. Засідання атестаційної 

комісії школи  

(за окремим планом) 

27.10 Осташко Т.В. 
протокол,  

матеріали 

 

Виховна робота 

Місячник громадянського виховання  

«Я громадянин, я патріот, я житель свого міста» 

1. День самоврядування 

«Однодумці: батьки, 

учні, учителі» 

30.09 Сидорова Л.О.  

матеріали,  

інформація на 

сайті, ЗМІ 
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2. Онлайн привітання, 

присвячене Дню пра-

цівників освіти 

01.10 

Пузіно Н.І. 

Пащенко І,В. 

Сидорова Л.О. 

матеріали,  

інформація на 

сайті, ЗМІ 

 

3. Тематичний тиждень, 

присвячений Дню за-

хисника України  

(за окремим планом) 

10.10-14.10 

Педагог-органі-

затор  

Сидорова Л.О., 

класні керівники 

1-11 класів 

план, 

сценарій, інфо-

рмація на сайті 

 

4. Віртуальні екскурсії 

до краєзнавчих музеїв, 

присвячені 78 річниці 

визволення України  

від німецько-фашист-

ських загарбників 

19.10-23.10 
Класні керів-

ники 2-11 класів 

матеріали,  

інформація на 

сайті, ЗМІ 

 

5. Конкурс живих кар-

тин, присвячений Дню 

козацтва 

12.10- 

14.10 

Сидорова Л.О. 

Класні керів-

ники 2-11кл. 

сценарій,  

інформація на 

веб-сайті 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. 
Засідання Ради школи 19.10 Лихолат І.В. 

матеріали,  

протокол 

 

2. 
Проведення співбесіди 

з батьками щодо блоку-

вання доступу до небез-

печних сайтів  (батьків-

ський контроль) 

протягом 

місяця 

Лихолат І.В. 

Осташко Т.В. 

Зелена І.Ю. 

матеріали 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Аналіз даних обсте-

ження житлово-побу-

тових умов дітей піль-

гових категорій 

24.10-28.10 Кужиль Т.В. акти  

обстеження 

 

2. Проведення рейдів ко-

нтролю зайнятості уч-

нів з числа ВПО  в 

освітньому процесу 

Щоп’ятниці Кужиль Т.В. акти 

 

3. Здійснення контролю 

за відвідуванням за-

нять учнями, які опи-

нилися в складних 

життєвих обставинах 

Протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

4. 
Проведення профілак-

тичних бесід «Нас-

лідки вживання ніко-

тинових, алкогольних 

07.10 

Кужиль Т.В. 

Кл. керівники  

8-11 кл. 

матеріали 
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і наркотичних речо-

вин» 

5. Засідання координа-

ційної ради профілак-

тики та попередження 

правопорушень серед 

підлітків 

21.10 Кужиль Т.В. протокол,  

матеріали 

 

6. Тренінг  Психоемо-

ціна саморегуляція пе-

дагогів» 

ІІІ  

тиждень 
Овчиннікова С.О. матеріали 

 

7. Батьківський всеобуч 

«Навчаємося мінної 

безпеки всією роди-

ною» 

ІV 

тиждень 

Кужиль Т.В. 

Кл. керівники 

 1-11 кл. 

матеріали 

 

Робота шкільної бібліотеки 

1. Бесіда щодо збере-

ження підручників 

(1 -11 класи)  

«Книга нас навчає» 

протягом 

місяця 
Тищук С.О. сценарій 

 

2. Рейд-огляд підручни-

ків по класах 
16.10 Тищук С.О. акт 

 

3. День визволення Ук-

раїни від німецько-фа-

шистських загарбни-

ків: книжкова виста-

вка «Із забуття в без-

смертя» 

до  

22.10 
Тищук С.О. матеріали 

 

4. Година  спілкування 

«Славимо захисників 

Вкраїни»  

13.10 Тищук С.О. 

сценарій,  

інформація на  

веб-сайт школи 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Тиждень мінної без-

пеки (за окремим пла-

ном) 

17.10-21.10 Осташко Т.В. 

план прове-

дення, матері-

али 

 

2. Бесіди з БЖ з учнями 

у класах за тематикою 

відповідно до планів 

виховної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали 

 

3. Проведення інструк-

тажів з ТБ з учнями 

перед осінніми каніку-

лами 

28.10 
класні керівники 

1-11 класів 

записи у  

журнали 
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4. Лекторій «Про вакци-

націю, її плюси і мі-

нуси» 

IV  

тиждень 
Ковратенко О.В. матеріали 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1 Підготовка приміщень 

школи до роботи в зи-

мовий період 

протягом 

місяця 
Сіпін С.М. звіт 

 

2. Контроль споживання 

електроенергії, водо-

постачання, дотри-

мання лімітів спожи-

вання та своєчасне по-

дання звітності 

до  

30.10 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М.  
звіт 

 

Контрольно-оцінювальна діяльність 

1. Ведення щоденників 

спостережень вчите-

лями-предметниками 

ІІІ  

тиждень 
Осташко Т.В. наказ 

 

2. Атестаційний цикл пе-

дагогічних працівни-

ків 

протягом 

місяця 
адміністрація 

протоколи,  

інформація 

 

3. Організація харчу-

вання учнів 

ІІІ  

тиждень 

Лихолат І.В. 

Зелена І.Ю. 
інформація 

 

4. Контроль за відвіду-

ванням навчальних за-

нять учнями закладу 

та учнми з числа ВПО 

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація 

 

5. Персональний конт-

роль за учнями з деві-

антною поведінкою 

протягом 

місяця 
адміністрація інформація 

 

6. Організація та  

проведення заходів на 

канікулах 

ІІІ-ІУ тиж-

день 
Сидорова Л.О. план, наказ 

 

7. Ведення класних  

журналів  

ІУ  

тиждень 
адміністрація наказ 

 

8. Дотримання саніта-

рно-гігієнічних норм в  

організації освітнього 

процесу  під час дис-

танційного навчання 

протягом 

місяця 
адміністрація наказ 

 

9. Вивчення стану адап-

тації учнів 1, 5 та 10 

класів 

протягом 

місяця 
адміністрація 

довідки, інфор-

мація, наказ 

 

10. Контроль за виконан-

ням наказу №89 від 

10.10.2022 

17.10-21.10 Лихолат І.В. довідка 
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№ 

з/п  
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

ЛИСТОПАД-22 

Організація НВП 

1. Тематичний тиждень, 

присвячений Дню укра-

їнської писемності 

(за окремим планом) 

07.11- 

10.11 
Остромська С.Г. 

план, звітні 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт 

школи 

 

2. Нарада з класними кері-

вниками 11 класу із пи-

тань підготовки до ЗНО 

10.11 Осташко Т.В. матеріали 

 

3. Консультація для бать-

ків та учнів 11 класів 

про ЗНО-2023 

ІУ 

тиждень 
Осташко Т.В. матеріали 

 

4. Облік дітей 5-річного 

віку, які не відвідують 

ДНЗ 

ІІІ, ІУ 

тиждень 
Кужиль Т.В. списки 

 

5. Проведення І етапу кон-

курсу з української 

мови імені Петра Яцика 

09.11 Ключко К.В. 

завдання, 

протокол, на-

каз 

 

6. Проведення І етапу мо-

вно-літературного кон-

курсу ім. Т. Шевченка 

14.11- 

18.11 
Рижик О.В. 

завдання, 

протокол, 

наказ 

 

7. Робота творчої групи з 

підготовки педагогічної 

ради  

І 

тиждень 

Адміністрація 

школи 

матеріали до 

педради 

 

8. Організація участі учнів 

в Міжнародному конку-

рсі з інформатики та 

комп’ютерної грамотно-

сті «Бобер» 

11.11 Полішко Н.В. протокол 

 

9. Організація участі учнів 

в  Осінній сесії МАН 

2022 (онлайн) 

ІІ тиждень 

Полішко Н.В. 

Вчителі-предмет-

ники 

протокол 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Засідання педагогічної  

ради: 

1. Майстерня дистанцій-

ного уроку. 

2. Стан вивчення пред-

мету «Інформатика». 

24.11 

Лихолат І.В. 

Осташко Т.В. 

 

протокол 

 

2. Нарада при директо-

рові: 
18.11 

 

 
протокол 
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1. Наявне програмно-

методичне, матеріа-

льно-технічне і кадрове 

забезпечення освітнього 

процесу та приведення 

даних чинників у відпо-

відність до потреб реа-

лізації дистанційного 

навчання 

2. Самооцінювання дія-

льності вчителя під час 

дистанційного навчання 

3. Про охоплення гаря-

чим харчуванням, ро-

боту харчоблоку школи 

 

 

 

 

. 

 

Лихолат І.В. 

 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

Зелена І.Ю. 

 

3. Нарада при заступни-

ках: 

1. Про роботу соціа-

льно-психологічної слу-

жби із дітьми з девіант-

ною поведінкою, схиль-

ними до правопору-

шень. 

2. Про підсумки прове-

дення І етапу Всеукра-

їнських предметних 

олімпіад 

3. Про роботу  з учнями 

з особливими освітніми 

потребами (інклюзивна 

та індивідуальна форма 

навчання) 

10.11 

 

 

Зелена І.Ю. 

Кужиль Т.В. 

 

 

 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

Зелена І.Ю. 

 

 

протокол 

 

4. Методична рада школи: 

1. Аналіз результатів І 

етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад 

2. Робота з обдарова-

ними дітьми. Звіти голів 

ШМО про участь учнів 

у творчих конкурсах 

3. Про курсову перепід-

готовку вчителів 

4. Взаємовідвідування 

уроків, творчих майсте-

рень вчителів, які атес-

11.11 
. 

Осташко Т.В.  

протокол,  

матеріали 
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туються на кваліфіка-

ційну категорію «спеці-

аліст вищої категорії» 

5. Інформація про нор-

мативні документи з пи-

тань організації освіт-

нього о процесу 

5. Творчі майстерні вчите-

лів, які атестуються 

протягом 

місяця 
адміністрація матеріали 

 

6. Психолого-педагогіч-

ний семінар-тренінг 

«Психологічні хвили-

нки розвантаження під 

час дистанційного нав-

чання» 

03.11 

Овчиннікова 

С.О. 

 

протокол,  

матеріали  

 

7. Складання планів інди-

відуальної підготовки і 

проведення атестації пе-

дагогів, які атестуються 

до 

02.11 
Осташко Т.В. 

індивідуальні 

плани 

 

8. Психолого-педагогіч-

ний семінар  

«Адаптація учнів  

10 класів до навчання» 

04.11 

Осташко Т.В. 

Овчиннікова 

С.О. 

матеріали 

 

Виховна робота 

Місячник правового  виховання  

«Твоє життя  - твій вибір» 

1. Конференція «Торгівля 

людьми, або біле рабс-

тво» (9-11 класи) 
18.11 Терентенко В.Д. 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

2. Конкурс стіннівок «Ми 

проти згубних звичок» 

(5-8  класи) 

14.11-

18.11 

класні керівники 

5-8 класів 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

3. Тематична година  

«Всі рівні – всі різні» 

(1-11 класи) 

18.11 
класні керівники 

1-11 класів 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

4. Єдиний урок Гідності 

21.11 
класні керівники 

1-11 класів 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

5. Тематичні класні го-

дини  до роковин Голо-

домору 1932-1933 рр. 

«Прости нас, пам’яте, 

прости…» 

(1-11 класи) 

25.11 
класні керівники 

1-11 класів 

сценарій, 

стаття до 

місцевої  

преси 
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6. Участь у Всеукраїнській 

акції «16 днів проти на-

сильства» (заходи за ок-

ремим планом) 

21.11-

06.12 

Терентенко В.Д. 

Овчиннікова 

С.О. 

Кужиль Т.В. 

Кл. керівники  

1-11 класів 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

7. Участь у Всеукраїнській 

акції «Напиши диктант» 09.11 Ключко К.В. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Індивідуальні бесіди з 

батьками учнів 9-11 

класів про правову від-

повідальність 

протягом 

місця 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

2. Засідання батьківського 

всеобучу «Доброта та 

милосердя заклада-

ються в сім’ї» 

17.11 
Класні керівники 

1 -11 класів 

матеріали, 

протокол 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Аналіз даних обсте-

ження житлово-побуто-

вих умов дітей «групи 

ризику» та з числа ВПО 

до  

23.11 
Кужиль Т.В. 

акти  

обстеження 

 

2. Аналіз даних анкету-

вання «Ти і твоя  сім`я» 

до  

27.11 
Овчиннікова С.О. матеріали 

 

3. Профілактичні заняття  

«Провокаційна поведі-

нка та її наслідки»  

Протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

4. Зустріч з фахівцями від-

ділення поліції ГУ МП 

у Дніпропетровській об-

ласті на тему «Кримінал 

на вулиці» 

IІІ 

тиждень 

 

Кужиль Т.В. 
матеріали 

 

5. Семінар для вчителів на 

тему: «Шкільна служба 

взаєморозуміння: аспе-

кти діяльності» 

24.11 
Зелена І.Ю. 

Кужиль Т.В. 
матеріали 

 

6. Засідання ради профіла-

ктики та попередження 

правопорушень серед 

підлітків 

28.11 Кужиль Т.В. 
протокол,  

матеріали 

 

7. Проведення ігор  

«Маршрути безпеки», 

«Чесна гра» 

до  

01.12 

Осташко Т.В. 

Кузнецова В.Д. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 
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Робота шкільної бібліотеки 

1. Година спілкування з 

елементами гри «Мови 

нашої слова – наша му-

зика жива» (5-А,Б клас) 

09.11 

Тищук С.О. 

Прохоренко О.В. 

Горбенко О.Е. 

сценарій 

 

2. Бесіда «Як живеш, під-

ручнику?» (2 -4 класи) 
18.11 Тищук С.О. сценарій 

 

3. Виставка – звернення 

«Країна прав  дитини» 
28.11 Тищук С.О. матеріали 

 

4. До Дня пам’яті жертв 

Голодомору та політич-

них репресій:  виставка-

діалог «Дзвони зраненої 

пам’яті» 

28.11 Тищук С.О. матеріали 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Бесіди з БЖ з учнями у 

класах за тематикою 

відповідно до планів ви-

ховної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали 

 

2. Запрошення  лікарів на-

рколога, гінеколога для 

бесід з учнями 

ІУ  

тиждень 
Кужиль Т.В. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

3. Організація роботи з 

профілактики інфекцій-

них захворювань учнів 

І  

тиждень 
Ковратенко О.В. план заходів 

 

4. Тиждень пожежної без-

пеки  

(за окремим планом) 

02.11-

06.11 

класні керівники  

1- 11 класів 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Рейд-огляд з питань 

економії електроенергії 

ІV 

тиждень 
Сіпін С.М. акт 

 

2. Бесіди з учнями, праців-

никами школи про еко-

номію електроенергії, 

тепла, збереження шкі-

льного майна 

І  

тиждень 

класні керівники 

1-11 класів,  

Сіпін С.М. 

інформація 

 

3. Контроль за готовністю 

приміщень школи до 

зими 

І  

тиждень 
Сіпін С.М. звіт 

 

4. Складання кошторису 

на 2023 рік 

І  

тиждень 

Лихолат І.В. 

Радченко В.В. 
звіт 

 

Контрольно-оцінювальна діяльність 

1. Дотримання єдиного ор-

фографічного режиму 

протягом 

місяця 
адміністрація наказ 
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(зошити, документація, 

журнали) 

2. Стан вивчення викла-

дання предмету  

«Інформатики» 

протягом 

місяця 
Осташко Т.В. наказ 

 

3. Атестаційний цикл пе-

дагогічних працівників 

протягом 

місяця 
адміністрація 

протоколи, ін-

формація 

 

4. Організація харчування 

учнів 

ІІІ  

тиждень 
Лихолат І.В. інформація 

 

5. Контроль за відвідуван-

ням занять учнями 

школи  

ІУ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація 

 

6. Виконання Законів Ук-

раїни «Про освіту», 

«Про повну загальну се-

редня освіту», «Про 

мови», «Про охорону 

дитинства» 

ІІІ-ІУ  

тиждень 
адміністрація 

інформація, 

накази 

 

7. Персональний контроль 

за учнями з девіантною 

поведінкою 

протягом 

місяця 
Адміністрація інформація 

 

8. Контроль за проведен-

ням годин спілкування 

протягом 

місяця 
адміністрація інформація 

 

9. Робота класних керівни-

ків з організації дистан-

ційного навчання 

протягом 

місяця 
Зелена І.Ю. інформація 

 

10. Робота соціально-пси-

хологічної служби 

школи 

протягом 

місяця 

Овчиннікова С.О. 

Кужиль Т.В. 
інформація 

 

11. Ведення класних  

журналів 

ІУ  

тиждень 
адміністрація 

контрольні 

листи 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

ГРУДЕНЬ-22 

Організація НВП 

1. Координування роботи 

вчителів  з обдарова-

ними  учнями 

Протягом 

місяця 
Адміністрація матеріали 

 

2. Визначення системи за-

ходів щодо запобігання 

причин, які викликають 

появу учнів з початко-

вим рівнем знань; скоор-

динувати роботу вчите-

лів на підтримку талан-

тів серед здібних учнів 

на підставі аналізу успі-

шності за I семестр 

ІУ  

тиждень 

Осташко Т.В. 

Зелена І.Ю. 
план 

 

3. Про рух учнів за І се-

местр 2022/2023 н. р. 

ІУ  

тиждень 
Полішко Н.В. звіт 

 

4. Аналіз стану відвіду-

вання школи учнями, 

схильними до правопо-

рушень та учнів з числа 

ВПО 

19.12 

23.12 
Кужиль Т.В. наказ 

 

5. Моніторинг рівня навче-

ності учнів 

ІУ  

тиждень 
Полішко Н.В. наказ 

 

6. Участь у ІІ етапі ХІІІ 

Міжнародного мовно-лі-

тературного конкурсу 

ім. Т.Г. Шевченка 

І  

тиждень 
Рижик О.В. протокол 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Засідання педагогічної . 

ради: 

1. Про визнання резуль-

татів підвищення квалі-

фікації за 2022 р. 

2. Затвердження перспе-

ктивного плану підви-

щення кваліфікації пед-

працівників на І півріччя 

2023 року 

22.12 
Лихолат І.В. 

Осташко Т.В. 
протокол 

 

2. Круглий стіл «5 клас 

НУШ: проблеми та 

шляхи виходу з них» 

15.12 Осташко Т.В. матеріали 
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3. Нарада при директорові: 

1. Про стан відвідування 

учнями школи 

2. Про організацію про-

ведення зимових кані-

кул, новорічних та різд-

вяних свят 

3. Про підведення підсу-

мків навчальних досяг-

нень здобувачів освіти в 

І семестрі 

4. Про виконання пра-

вил внутрішньошкіль-

ного розпорядку учасни-

ками освітнього про-

цесу. 

5. Про роботу школи з 

уникнення дитячого тра-

вматизму в період зимо-

вих канікул 2022/2023 

навчального року 

6. Про перевірку стану 

викладання предмету 

«Трудового навчання» 

29.12 

 

Кужиль Т.В. 

 

 

Сидорова Л.О. 

 

 

 

Полішко Н.В. 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

протокол 

 

4. Нарада при заступниках: 

1. Про результати конт-

ролю за веденням діло-

вої документації  

2. Про роботу класних 

керівників з учнями 

сім’ї, які потрапили у 

скрутне становище. 

3. Про результати адмі-

ністративних контроль-

них робіт за І семестр 

28.12 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

 

Кужиль Т.В. 

 

 

Полішко Н.В. 

протокол 

 

5. Творчі майстерні вчите-

лів, які атестуються 

протягом 

місяця 
адміністрація матеріали 

 

6. Методична рада школи: 

1. Участь у професійних 

конкурсах вчителів  

2. Про хід атестації пе-

дагогічних працівників 

школи у 2022/2023 н. р. 

22.12 Осташко Т.В. 
протокол,  

матеріали 
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3. Інформація про нор-

мативні документи з пи-

тань організації освіт-

нього процесу 

7. Засідання атестаційної 

комісії школи  

(за окремим планом) 

ІІІ  

тиждень 
Лихолат І.В. 

протокол,  

матеріали 

 

Виховна робота 

Місячник  «Здоров’я  і безпеки» 

1. До Всесвітнього дня бо-

ротьби зі СНІДом: 

- виставка плакатів 

«СНІД – чума ХХІ сто-

ліття» (5-9 класи); 

Гра «Маршрути без-

пеки» (9-11 кл.); 

«Чесна гра» (5-6 кл.) 

01.12.-

06.12 

класні керівники 

5-9 класів, 

Сидорова Л.О. 

Климко Г.М. 

Горбенко О.Е. 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт  

школи 

 

2 Участь в акції «Червона 

стрічка», присвяченій 

Всесвітньому дню боро-

тьби зі СНІДом 

01.12 Сидорова Л.О. 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт  

школи 

 

3. Конкурс патріотичної 

пісні, присвячений Дню 

української армії (5-11 

класи) 

06.12 
Сидорова Л.О., 

Шерстяних І.О. 
сценарій 

 

4. Конкурс  

«Справжній лицар» 
09.12 

Шерстяних І.О., 

Сидорова Л.О. 
сценарій 

 

5. Святковий ранок  

«Святий Чудотворець 

Миколай у гості заві-

тай» (1-4, 5-6 класи) 

19.12 

Сидорова Л.О., 

класні керівники 

1-6 кл. 

сценарій 

 

6. День вітамінів 

16.12 

Ковратенко О.В.  

Класні  

керівники 

1-11 класів 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

7. Новорічні ранки 
за окре-

мим  

графіком 

Сидорова Л.О. 

класні керівники 

1-11 класів 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Засідання Рада батьків-

ського самоврядування 
15.12 Харламова О.А. 

матеріали, 

протокол 

 

2. Батьківський всеобуч 

«Роль батьків у профіла-
22.12 

класні керівники 

1-11 класів 

матеріали, 

протоколи 
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ктиці та запобіганні шкі-

дливих звичок, вжи-

вання дітьми наркоти-

ків, алкоголю та тютю-

нових виробів» 

3. Індивідуальні бесіди з 

батьками  з питань про-

пусків  уроків без пова-

жних причин; попере-

дження шкідливих зви-

чок  

протягом 

місяця 

Зелена І.Ю. 

Кужиль Т.В. 
матеріали 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Аналіз даних анкету-

вання «Ставлення до 

шкідливих звичок» 

до 

21.12 

Овчиннікова 

С.О. 
матеріали 

 

2. Аналіз даних анкету-

вання з метою вияв-

лення загрози насильс-

тва в  сім`ї 

ІІІ 

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

3. Загальношкільний рейд 

із метою виявлення по-

рушень санітарних та 

режимних норм (куріння 

цигарок, сторонні пред-

мети, зовнішній вигляд - 

разом з органами учнів-

ського самоврядування) 

05.12. 

09.12 
Кужиль Т.В. акт 

 

4. Бесіда з батьками «Як 

здійснюється контроль 

за дітьми у вільний від 

навчання час» 

16.12 Кужиль Т.В. матеріали 

 

5. Засідання ради профіла-

ктики та попередження 

правопорушень серед 

підлітків 

22.12 Кужиль Т.В. 
протокол,  

матеріали 

 

Робота шкільної бібліотеки 

1. Тематична виставка 

«Святкування Нового 

року та Різдва в Укра-

їні» 

16.12 Тищук С.О. матеріали 

 

2. Бліц – вікторина «Твоє 

здоров’я в твоїх руках» 

(7АБВ клас) 

12.12 Тищук С.О. сценарій 
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3. До Дня Збройних сил 

України «Ми вам дові-

рили Батьківщину» -  

тематична виставка 

06.12 Тищук С.О. матеріали 

 

4. «Зима – красуня, біла 

чарівниця! В ній стільки 

дива дивного, краси!»- 

фотовиставка 

23.12 Тищук С.О. матеріали 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Заняття з ЦЗ І тиждень Адміністрація матеріали  

2. Бесіди з БЖ з учнями у 

класах за тематикою від-

повідно до планів вихов-

ної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали 

 

3. Профілактика респірато-

рних захворювань 

І 

тиждень 
Ковратенко О.В. матеріали 

 

4. Виконання теплового 

режиму 

ІІ  

тиждень 
Сіпін С.М. звіт 

 

5. Проведення профілакти-

чного ремонту будівель 

закладу під час канікул 

ІУ  

тиждень 
Сіпін С.М. інформація 

 

6. Проведення інструктажу 

з виконання правил ТБ 

під час проведення но-

ворічних свят та зимо-

вих канікул 

ІУ  

тиждень 

класні керівники 

1-11 класів 
інструктажі 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Контроль за режимом 

теплозбереження у нав-

чальних кабінетах та 

приміщеннях школи  

І-ІІ  

тиждень 
Сіпін С.М. звіт 

 

2. Проведення рейдів з пе-

ревірки участі працівни-

ків і учнів у заходах з 

енергозбереження 

ІІІ 

 тиждень 
Лихолат І.В. інформація 

 

3. Оформити передплату 

на періодичні видання 

та літературу на 2023 рік 

І  

тиждень 
Лихолат І.В. звіт 

 

Контрольна-оцінювальна діяльність 

1. Контрольні роботи з ба-

зових предметів за мате-

ріалами адміністрації 

12.12-

23.12 
адміністрація 

наказ,  

матеріали 

 

2. Ведення шкільної  

документації  

ІІІ – ІV 

 тиждень 
адміністрація наказ 

 

3. Стан виконання  ІІІ адміністрація наказ  
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навчальних програм тиждень 

4. Стан викладання пред-

мету «Трудове нав-

чання» 

протягом 

місяця 
Лихолат І.В. наказ 

 

5. Атестаційний цикл пе-

дагогічних працівників 

протягом 

місяця 
адміністрація протокол 

 

6. Організація харчування 

учнів 

ІІІ  

тиждень 
Лихолат І.В. інформація 

 

7. Контроль за відвідуван-

ням навчальних занять 

учнями 

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація 

 

8. Виконання Закону Укра-

їни «Про звернення гро-

мадян» 

ІІ-ІІІ 

тиждень 
Лихолат І.В. 

інформація, 

наказ 

 

9. Протоколи засідань 

ШМК 

ІУ  

тиждень 
Осташко Т.В. інформація 

 

10. Персональний контроль 

за учнями з девіантною 

поведінкою 

протягом 

місяця 
Адміністрація інформація 

 

11. Безпека життєдіяльно-

сті. Охорона праці в 

школі 

ІІІ-ІУ  

тиждень 
Лихолат І.В. довідка, наказ 

 

12. Дотримання правил по-

ведінки учнів (культура 

користування мобіль-

ними телефонами, Інте-

рнетом, спілкування з 

однолітками) 

протягом 

місяця 
адміністрація інформація 

 

13. Ведення класних  

журналів 

ІУ  

тиждень 
адміністрація наказ 
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№з/п Зміст роботи Термін Відповідальний 
Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

СІЧЕНЬ-23 

Організація НВП 

1. Профорієнтаційні 

уроки, зустрічі для уч-

нів 9-11   

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. аналіз 

 

2. Координування роботи 

з питання наступності у 

роботі ДНЗ № 4, 8 та 

СЗШ №5: оперативна 

інструктивно-методи-

чна нарада, взаємо-від-

відування  занять, уро-

ків, заходів 

протягом 

місяця 

 

Адміністрація 
нарада,  

матеріли 

 

3. Оформлення докумен-

тації щодо ЗНО-2023 

Протя-

гом  

місяця 

Полішко Н.В. інформація 

 

4. Складання графіка  

літніх відпусток  
ІУ 

тиждень 
Лихолат І.В. графік, наказ 

 

5 Реєстрація на пробне 

ЗНО 

05.01-

22.01 
Полішко Н.В. список учнів 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Педагогічна рада 

1. Затвердження плану 

підвищення кваліфікації 

педпрацівників на 

2023р. з урахуванням 

їхніх пропозицій. 

2. Самоосвіта як стиль 

життя. 

05.01 Лихолат І.В. протокол 

 

2. Нарада при директо-

рові: 

1. По організацію нав-

чання школи в системі 

цивільного захисту на-

селення.  

2. Аналіз результатів 

освітньої діяльності за І 

семестр 2022/2023 н. р. 

3. Про підвищення ква-

ліфікації педкадрів у 

2023 році. 

04.01 

 

Лихолат І.В.. 

 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

протокол 
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3. Нарада при заступни-

ках: 

1. Про дотримання ви-

мог Держстандартів у 

календарному плану-

ванні вчителів 

2. Про роботу методич-

них об’єднань у І семес-

трі  

3.Про планування ро-

боти з учнями, що пока-

зали початковий рівень 

знань у І семестрі. 

4. Про організацію по-

вторення навчального 

матеріалу у ІІ семестрі. 

03.01 
 

Адміністрація 
протокол 

 

4. Психолого-педагогіч-

ний семінар 

«Подолання стереотипів 

у педагогічній діяльно-

сті» 

12.01 

Осташко Т.В. 

Овчиннікова 

С.О. 

матеріали 

 

Виховна робота 

Місячник морально-етичного виховання 

«Немає вищої святині, як чисте сяйво доброти» 

1. Арт-азбука «Україна від 

А до Я» 24.01 

класні керівники 

1-11 класів 

Сидорова Л.О. 

інформація 

на веб-сайті 

 

2. Тематичні класні го-

дини до Дня Соборності 

України (за окремим 

планом)  

20.01 
класні керівники 

1-11 класів 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт  

школи 

 

3. Фестиваль руханок 

протягом 

місяця 

Класні  

керівники, 

Горбенко О.Е. 

Шерстяних І.О. 

сценарій 

 

4. Акція «Ваза пам’яті», 

присвячена героям Крут 28.01 Сидорова Л.О. 

матеріали,  

інформація 

на веб-сайт  

 

5. Першість школи з  

футзалу. 

Протя-

гом мі-

сяця 

Шерстяних І.О. 

Горбенко О.Е. 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт  

 

6. Першість школи з насті-

льного тенісу 

Протя-

гом мі-

сяця 

Шерстяних І.О. 

Горбенко О.Е. 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт  
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7 Акція «Годівничка» Протя-

гом мі-

сяця 

Класні керів-

ники 1-6 кл. 

Пузіно Н.І. 

інформація 

на веб-сайт  

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Батьківський всеобуч 

«Безпека дитини в умо-

вах воєнного стану» 

19.01 
класні керівники 

1-11 класів 

матеріали, 

протоколи 

 

2. Засідання Ради батьків-

ського самоврядування 

школи 

26.01 
Лихолат І.В., 

Харламова О.А. 

матеріали, 

протокол 

 

3. Індивідуальні бесіди з 

батьками учнів, схиль-

них до правопорушень 

протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Аналіз списків дітей 

пільгової категорії 

ІV 

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

2. Аналіз даних  анкету-

вання «Чи вважаєш ти 

згуртованим свій клас» 

до  

30.01 

Овчиннікова 

С.О. 
матеріали 

 

3. Бесіда: «Здоров’я нації 

– здоров’я кожного гро-

мадянина» 

І 

 тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

4. Засідання координацій-

ної ради профілактики 

та попередження право-

порушень серед підліт-

ків 

26.01 Кужиль Т.В. 
протокол,  

матеріали 

 

5. Проведення рейдів кон-

тролю зайнятості учнів 

в урочний час 

16.01.-

30.01 
Кужиль Т.В. акт 

 

6. Поновлення актів обсте-

ження умов проживання 

дітей, сімї яких опини-

лися в складних життє-

вих ситуаціях 

Протя-

гом мі-

сяця 

Кужиль Т.В. 

Кл. керівники  

1-11 кл. 

акт 

 

Робота шкільної бібліотеки 

1. Година цікавих повідо-

млень «У країні нових 

книжок» (6-А клас) 

17.01 
Тищук С.О.,  

Остромська С.Г. 
матеріали 

 

2. Подорож у Країну  

Чомучок (4-Б клас) 
24.01 

Тищук С.О.,  

Саннікова М.В. 
сценарій 

 

3. Експрес – повідомлення 

«Цікаві факти про книгу 

та бібліотеку» (8-Б клас) 

25.01 
Тищук С.О.,  

Рижик О.В.. 
матеріали 
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4. Виставка «Соборність 

України: від ідеї до сьо-

годення» 

20.01 Тищук С.О. матеріали 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Бесіди з БЖ з учнями у 

класах за тематикою 

відповідно до планів ви-

ховної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники 

1-11 класів 
матеріали 

 

2. Проведення повторного 

інструктажу  з ОП на 

робочому місці, БЖД 

І  

тиждень 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М., 

класні керівники 

1-11 класів 

журнали,  

інструктажі 

 

3. Контроль за журналами 

реєстрації інструктажу 

учнів у кабінетах фі-

зики, хімії, біології, ін-

форматики, шкільних 

майстернях, спортзалі 

ІІІ  

тиждень 
Осташко Т.В. матеріали 

 

4. Контроль стану шкіль-

ного подвір’я, усунення 

узятих кригою сходів та 

доріжок 

протягом 

місяця 
Сіпін С.М. інформація 

 

5. Перевірка класних жур-

налів: сторінки  

«Бесіди з БЖД» 

ІІІ  

тиждень 
Осташко Т.В. аналіз 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Перевірка обліку енер-

гоносіїв 

ІІ  

тиждень 
Сіпін С.М. Довідка 

 

2. Складання плану ремо-

нтних робіт весна-літо 

2023 р. 

ІІІ  

тиждень 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М. 
план 

 

3. Про збереження шкіль-

ного майна та санітар-

ний стан школи 

ІІ  

тиждень 

Лихолат І.В.. 

Сіпін С.М. 
довідка 

 

Контрольно-оцінювальна діяльність 

1. Дотримання вимог Дер-

жавних стандартів у ка-

лендарному плануванні 

вчителів 

до 13.01 Адміністрація інформація 

 

2. Стан роботи з профілак-

тики правопорушень, 

дитячої злочинності 

 

протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. наказ 
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3. Про виконання Концеп-

цій національно-патріо-

тичного виховання уч-

нів та «Нова українська 

школа» 

протягом 

місяця 
Адміністрація наказ 

 

4. Атестаційний цикл пе-

дагогічних працівників 

протягом 

місяця 
Адміністрація протокол 

 

5. Організація харчування 

учнів 

ІІІ  

тиждень 
Зелена І.Ю, інформація 

 

6. Контроль за відвідуван-

ням навчальних занять 

учнів  

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація 

 

7. Персональний контроль 

за учнями з девіантною 

поведінкою 

протягом 

місяця 
Адміністрація інформація 

 

8. Соціальний паспорт 

школи  

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. списки 

 

9. Моніторинг знань пра-

вил дорожнього руху 

учнями школи 

ІІІ  

тиждень 
Осташко Т.В. інформація 

 

10. Виконання річного 

плану школи  

І тиж-

день 
Лихолат І.В. наказ 

 

11. Ведення класних  

журналів  

ІУ  

тиждень 
адміністрація інформація 

 

12 Перевірка стану викла-

дання галузі «Мовно-лі-

тературна» в поч. кла-

сах 

протягом 

місяця 
Адміністрація інформація 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

ЛЮТИЙ-23 

Організація НВП 

1. Сузір’я шкільних наук: 

а) тиждень природничих 

наук (біологія, фізика,  

географія, хімія); 

б) тиждень математики 

та гуманітарних наук  

(історія, правознавство, 

математика); 

в) тиждень філології  

(зар. література, англій-

ська мови); 

г) тиждень рідної мови та 

мистецтва; 

д) технологічний тиж-

день (інформатика, тру-

дове навчання) 

протягом 

місяця 
Адміністрація 

план заходів, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

 

2. Організація роботи щодо 

комплектування 1-х, 10-х 

класів 

протягом 

місяця 
Адміністрація план заходів 

 

3. Координування роботи з 

питань захисту прав та 

інтересів неповнолітніх 

І-ІІ  

тиждень 
Адміністрація план заходів 

 

4. Забезпечення реалізації 

прав особистості на  

освіту 

ІІІ  

тиждень 
Лихолат І.В. довідка 

 

5. Робота творчої групи по 

підготовці до педради 

І  

тиждень 
Адміністрація матеріали 

 

6. Круглий стіл  

«НУШ: наступність ви-

кладання (початкова 

школа – базова)» 

17.02 Адміністрація матеріали 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Нарада при директорові: 

1. Про результати роботи  

шкільної їдальні. 

2. Про стан відвідування 

навчальних занять уч-

нями, що потребують 

особливої педагогічної 

уваги 

25.02 

 

Зелена І.Ю. 

 

Кужиль Т.В. 

 

 

 

 

протокол 
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3. Про стан профорієнта-

ційної  роботи  

(8-9 класи)  

4. Про організацію ро-

боти щодо комплекту-

вання 1, 10 класів 

5. Про  виконання Закону 

«Про мову» 

6. Про стан викладання 

предметів мовно-літера-

турної галузі початкової 

школи.  

Овчиннікова С.О. 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

 

 

 

Зелена І.Ю. 

. 

 

2. Нарада при заступниках: 

1. Про підготовку до 

ДПА, ЗНО 

2. Про виконання плану 

роботи з батьками, залу-

чення батьків до участі в 

освітній процес, психо-

лого-педагогічну освіту 

батьків 

3. Про роботу шкільної 

ради дружини «Сузір’я» 

21.02 

 

Полішко Н.В. 

 

 

 

 

Кужиль Т.В.  

Овчиннікова С.О. 

 

 

Сидорова Л.О. 

протокол 

 

3. Творчі майстерні вчите-

лів, які атестуються 

протягом 

місяця 
адміністрація матеріали 

 

4. Методична рада школи: 

1. Про організацію про-

ведення систематичного 

повторення. 

2. Підготовка та організа-

ція проведення держав-

ної підсумкової атестації 

в 4, 9, 11  класах.  

(Обговорення норматив-

них документів). 

23.02 Осташко Т.В. 
протокол,  

матеріали 

 

5. Засідання атестаційної 

комісії школи  

(за окремим планом) 

Протягом 

місяця 
Лихолат І.В. 

протокол,  

матеріали 

 

Виховна робота 

Місячник національно-патріотичного виховання 

«Герої не вмирають» 

1 Усний журнал «Герої на-

шого часу» 
03.02 

класні керівники  

1- 11 класів 

Матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт  

школи 
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2. Лінійка, присвячена вша-

нування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні  

17.02. Сидорова Л.О. 

сценарій, 

стаття у міс-

цеву газету 

 

3. Конкурс декламаторів ві-

ршів, присвячений  

Дню рідної мови 

(2-11 кл.) 

21.02 

Остромська С.Г., 

Тищук С.О. 

 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

4. Зустріч з письменниками 

рідного краю 
22.02 

Рижик О.В. 

 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

5. Тиждень безпечного Ін-

тернету  

(за окремим планом) 

01.02- 

10.02 

класні керівники 

1-11 класів 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

6. Майстер-клас з виготов-

лення валентинок 14.02 Дігтяр С.І. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Проведення Дня відкри-

тих дверей для батьків 

школи  17.02 Лихолат І.В.  

план прове-

дення, матері-

али, інформа-

ція на веб-

сайт школи 

 

2. Індивідуальні бесіди із 

батьками учнів 10 класу з 

метою сприяння профе-

сійному самовизначенню 

учнів 

протягом 

місяця 
Овчиннікова С.О.  матеріали 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Аналіз  результатів анке-

тування  «Куріння як со-

ціальна проблема» 

ІІ 

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

2. Аналіз результатів анке-

тування «Що я знаю про 

дію наркотичних речо-

вин» 

ІІІ 

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

3. Лекція-бесіда «Інтернет: 

– корисно чи небезпе-

чно?» 

ІІІ 

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

4. Проведення рейдів конт-

ролю зайнятості учнів в 

урочний час 

І 

тиждень 
Кужиль Т.В. акт 

 

5. Засідання координацій-

ної ради профілактики та 
25.02 Кужиль Т.В. 

протокол,  

матеріали 
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попередження правопо-

рушень серед підлітків 

6. Співпраця з Центром 

зайнятості населення, 

аналіз освітніх потреб 

населення району щодо 

здобуття професій уч-

нями школи 

Протягом 

місяця 
Овчиннікова С.О. 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

Робота шкільної бібліотеки 

1. Тестування «Який я чи-

тач?» (7АБВ класи) 
03.02 Тищук С.О. матеріали 

 

2. Бесіда за круглим сто-

лом: «Письменники 

Дніпропетровщини ді-

тям» (6АБ класи) 

20.02 Тищук С.О. матеріали 

 

3. Бесіда «Підручник -диво-

вижний сад, будинок 

життя та мужності» (3-А, 

3-Б класи) 

17.02 Тищук С.О. сценарій 

 

4. Виставка – роздум   

«О рідне слово, хто без 

тебе я?» 

21.02 Тищук С.О. матеріали 

 

5. Круглий стіл: «На світі 

тисячі професій – одна із 

них твоя» 

24.02 Тищук С.О. сценарій 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Бесіди з БЖ з учнями у 

класах за тематикою від-

повідно до планів вихов-

ної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали 

 

2. Контроль за станом ева-

куаційних шляхів 

І  

тиждень 
Сіпін С.М. звіт 

 

3. Бесіда з протипожежної 

безпеки з технічним та 

обслуговуючим персона-

лом 

ІІ  

тиждень 
Сіпін С.М. матеріали 

 

4. Контроль за дотриман-

ням температурного ре-

жиму в закладі 

Протягом 

місяця 
Сіпін С.М. довідка 

 

5. Сезонні інфекційні хво-

роби (профілактика) 

ІІІ – ІУ 

тиждень 
Ковратенко О.В. 

матеріали,  

інформація 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Про збереження шкіль-

ного майна та санітарний 

стан школи 

І  

тиждень 
Сіпін С.М. довідка 
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2. Аналіз використання 

енергоносіїв 

ІІ-ІІІ  

тиждень 
Сіпін С.М. звіт 

 

3. Складання плану ремонт-

них робіт приміщень 

школи у рамках підгото-

вки до нового навчаль-

ного року 

ІУ  

тиждень 
Сіпін С.М. план 

 

Контрольно-аналітична діяльність 

1. Атестаційний цикл педа-

гогічних працівників 

протягом 

місяця 
адміністрація 

інформація, 

протокол 

 

2. Організація харчування 

учнів  

ІІІ  

тиждень 
Зелена І.Ю. інформація 

 

3. Контроль за відвідуван-

ням учнями школи  

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація 

 

4. Персональний контроль 

за учнями з девіантною 

поведінкою 

протягом 

місяця 
Адміністрація інформація 

 

5. Ведення класних журна-

лів 

ІУ  

тиждень 
Адміністрація інформація 

 

6. Стан викладання пред-

мету «Основи здоров’я» 

протягом 

місяця 
Адміністрація наказ 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

БЕРЕЗЕНЬ-23 

Організація НВП 

1. Проведення зустрічей з: 

- представниками навча-

льних закладів ВНЗ І-

ІІІ рівня акредитації; 

- представниками різних 

професій 

Протягом 

місяця 

Осташко Т.В. 

класні  

керівники 

9,11 класів 

матеріали,  

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

2. Ознайомлення учнів 9, 

11 класів з порядком 

проведення ДПА  

у 2022/2023 н. р. 

ІІІ  

тиждень 
Полішко Н.В. інформація 

 

3. Вивчення професійних 

інтересів  випускників 

ІІІ  

тиждень 
Овчиннікова С.О. 

анкетування, 

звіт 

 

4. Оновлення стенду з нор-

мативними та розпоряд-

чими документами з пи-

тань закінчення навчаль-

ного року та проведення 

державної підсумкової 

атестації. 

до 

29.03 
Осташко Т.В. стенд 

 

5. Участь учнів в пробному 

зовнішньому тестуванні 

з окремих предметів 

19.03 

26.03 
Полішко Н.В. графік 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Педагогічна рада: 

1. Золоті правила сучас-

ного педагога. 

27.03 Адміністрація протокол 

 

2. Нарада при директорові: 

1. Про порядок організо-

ваного закінчення навча-

льного року 

2. Про стан ведення шкі-

льної документації 

3. Про організацію про-

ведення весняних кані-

кул. 

4. Про стан викладання 

предмету «Основи здо-

ров’я». 

17.03 

 

Лихолат І.В. 

 

Зелена І.Ю. 

Осташко Т.В. 

протокол 

 

3. Нарада при заступниках: 
20.03 

 

Осташко Т.В. 
протокол 
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1. Про стан чергування 

по школі 

2. Аналіз участі учнів 

школи у ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнських предмет-

них олімпіад 

3. Про результати участі 

учнів  в інтелектуальних 

конкурсах, змаганнях 

Зелена І.Ю. 

Полішко Н.В. 

4. Засідання атестаційної 

комісії школи  

(за окремим планом) 

28.03 Адміністрація 
протокол,  

матеріали 

 

5 Робота творчих груп над 

проєктом «Шкільне под-

вір’я». 

IV 

тиждень 
Адміністрація 

протокол,  

матеріали 

 

Виховна робота 

«Місячник художньо-естетичного виховання» 

«Симфонія краси» 

2. Святкова програма 

«І березень дарує 

диво…» 

(5-11 кл.) 

07.03 Сидорова Л.О. 

сценарій, 

стаття у  

місцеву га-

зету 

 

2. Шевченківський тиж-

день 

(за окремим планом) 

06.03- 

10.03 
Остромська С.Г. 

сценарій, 

стаття у  

місцеву га-

зету 

 

3. Свято «Зустріч птахів» 

(2-6 кл.) 17.03 

Пузіно Н.І. 

класні керівники 

2-6 класів 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

4. День вітамінів 
20.03 – 

26.03 

Класні керівники 

Сидорова Л.О. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

6. Костюмована вечірка 

«Герої кіно» 24.03 Сидорова Л.О. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Організація роботи кон-

сультпункту  для батьків 

випускників 

за окре-

мим  

графіком 

Лихолат І.В. 

Осташко Т.В. 

графік, 

матеріали 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Зустріч з лікарем – нар-

кологом на тему: «Наше 

життя без наркотиків та 

алкоголю» 

ІІІ 

 тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 
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2. Проведення рейдів конт-

ролю зайнятості учнів в 

урочний час 

06.03- 

17.03 
Кужиль Т.В. акт 

 

3. Засідання координацій-

ної ради профілактики та 

попередження правопо-

рушень серед підлітків 

31.03 Кужиль Т.В. 
протокол,  

матеріали 

 

4. Проводити анкетування, 

психологічні дослі-

дження серед учнів 8-9 

класів для своєчасного 

виявлення задатків, на-

хилів, інтересів дітей з 

метою розвитку їх здіб-

ностей, для впрова-

дження допрофільного 

та профільного навчання 

до 

24.03 
Овчиннікова С.О. аналіз 

 

5. Анкетування учнів, пси-

хологічні дослідження, 

виявлення рівня сформо-

ваності профільних інте-

ресів учнів, аналізу пра-

цевлаштування випуск-

ників 9-го, 11-го класів 

до 

 24.03 
Овчиннікова С.О. аналіз 

 

6. Ознайомити учнів та їх 

батьків з «освітньою ка-

ртою» міста, району, об-

ласті а саме: професійно-

технічними, вищими на-

вчальними закладами, а 

також напрямами підго-

товки в них, умовами 

прийому. 

протягом 

місяця 
Овчиннікова С.О. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

Робота шкільної бібліотеки 

1. Тиждень дитячої книги 

1. Мандрівка в славноз-

вісну країну  

Мудрагелію 

(2-А, 2-Б класи). 

2. Конкурс малюнків 

«Книга – скарбниця 

знань» (4-А, 4-Б класи). 

3. Гра – конкурс «Кра-

щий читач» (6-А, 6-Б 

класи). 

 

 

 

 

канікули 

Тищук С.О. 

сценарії,  

матеріали,  

інформація на 

веб-сайт 

школи 
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4.Виставка – репродук-

ція «Візьми ці книги – 

відкрий секрет»  

5.Конкурс – презентація 

«Моя улюблена книга»  

(7-А, 7-Б класи) 

2. Провести бібліографіч-

ний огляд краєзнавчої лі-

тератури «Стежками 

Дніпропетровщини» (9-

ті класи) 

17.03 Тищук С.О. матеріали 

 

3. Турнір  шевченкознавців  

(10-11 класи) 
09.03 Тищук С.О. сценарій 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Бесіди з БЖ з учнями у 

класах за тематикою від-

повідно до планів вихов-

ної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали 

 

2. Перевірка стану збере-

ження хімічних реакти-

вів 

ІУ  

тиждень 
Полішко Н.В. 

Інформація, 

матеріали 

 

3. Практичне заняття із  

співробітниками з про-

типожежної безпеки 

30.03 Осташко ТюВ. 
інформація, 

матеріали 

 

4. Бесіда із учнями з БЖ 

під час весняних канікул 
31.03 

класні керівники 

1-11 класів 
інструктажі 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Проведення роботи з 

благоустрою шкільної  

території 

Протягом 

місяця 
Сіпін С.М план заходів 

 

2. Рейд-перевірка збере-

ження шкільного майна 

ІУ  

тиждень 
Сіпін С.М довідка 

 

3. Проведення перевірки 

світлового, теплового ре-

жиму 

І  

тиждень 
Сіпін С.М довідка 

 

Контрольно-аналітична діяльність 

1. Адміністративні  

контрольні роботи. 

За окремим графіком. 

20.03-

30.03 
адміністрація 

наказ,  

матеріали 

 

2. Про хід підготовки учнів 

9-х, 11 класу до ДПА, 

учнів 11 класу до ЗНО  

ІІІ  

тиждень 
Полішко Н.В. інформація 

 

3. Організований порядок 

закінчення навчального 

року: 

ІІІ  

тиждень 
адміністрація наказ 
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- класні журнали; 

- особові справи; 

- документи учнів про 

базову та повну загальну 

середню освіту 

4. Вивчення стану викла-

дання предмету «Грома-

дянська освіта» 

Протягом 

місяця 
адміністрація наказ 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

КВІТЕНЬ-23 

Організація НВП 

1. Організація роботи 

пришкільного табору 

ІІІ – ІУ ти-

ждень 
Керівник табору план заходів 

 

2. Облік дітей 5-18 років, 

які проживають в мік-

рорайоні школи 

Протягом 

місяця 
Кужиль Т.В. списки 

 

3. Підготовка проєктів 

начальних планів та 

освітньої програми за-

кладу на новий навча-

льний рік 

Протягом 

місяця 
адміністрація план заходів 

 

4. Затвердження графіка 

та створення комісій 

для проведення ДПА у 

4 та 9-хкласах 

ІУ  

тиждень 
Полішко Н.В. план 

 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Нарада при директо-

рові: 

1. Про підсумки атеста-

ції 

2. Про підготовку до 

Дня ЦЗ 

3. Про підготовку до 

ремонтних робіт 

4. Наступність почат-

кової та основної 

школи. Стан. Про-

блеми. Перспективи. 

5. Про стан викладання 

предмету «Громадян-

ська освіта». 

21.04 

 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

 

Зелена І.Ю. 

 

 

Осташко Т.В. 

протокол 

 

2. Нарада при заступни-

ках: 

1.Про проєкт навчаль-

них планів та освітньої 

програми на новий на-

вчальний рік 

2. Про стан роботи кла-

сних керівників над 

20.04 

 

Лихолат І.В. 

 

Зелена І.Ю. 

протокол 
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Концепції націона-

льно-патріотичного ви-

ховання 

4. Методична рада 

школи: 

1. Про результати атес-

тації педагогічних пра-

цівників у 2022/2023 

навчальному році 

2. Діяльність роботи 

ШМО щодо вдоскона-

лення педагогічної 

майстерності та фахо-

вого рівня педагога 

3. Про стан проведення 

місячника Сузір’я наук 

4. Обмін думками та 

пропозиціями  щодо 

складання річного 

плану роботи  школи 

на 2023/2024 н. р. 

5. Інформація про нор-

мативні документи з 

питань організації осві-

тнього процесу 

18.04 

 

 

 

Осташко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Зелена І.Ю. 

 

 

 

 

 

Лихолат І.В.. 

 

 

 

Лихолат І.В. 

протокол,  

матеріали 

 

5. Педрада 

1. Про порядок органі-

зованого закінчення 

2022/2023 н. р. та про-

ведення ДПА 4 та 9-

хкласах. 

2. Про звільнення учнів 

від ДПА. 

3. Затвердження освіт-

ньої програми закладу  

05.04 Адміністрація протокол 

 

Виховна робота 

Місячник екологічного виховання 

«Майбутнє планети залежить від нас» 

1. Благодійний ярмарок 

«Великодній кошик» 
07.04 

кл. керівники  

1-11 кл. 

Сидорова Л.О. 

протокол, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

2. Екскурсія до музею ко-

смонавтики 
Протягом 

місяця 

кл. керівники  

1-11 кл. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 
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3. Інтерактивна вікторина 

«Що ти знаєш про 

нашу планету?» 

12.04 Соболь О.М. 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт  

 

4. Тематична виховна го-

дина «Чорнобиль – 

біль України»  
28.04 

Класні керівники 

1-11 класів 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

5. Конкурс колажів «Ко-

рисні звички, що роб-

лять наше життя безпе-

чним» 

24.04- 

28.04 

Климко Г.М. 

Кужиль Т.В. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

6 Учнівський проєкт 

«Стежками Верхньод-

ніпровщини» 

протягом 

місяця 
Сидорова Л.О. 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. 1. Ознайомлення з нор-

мативними докумен-

тами щодо ДПА бать-

ків учнів 4 та 9-х класів 

та ЗНО батьків учнів 

11 класу 

2. Творчий звіт учнів 

школи перед батьківсь-

кою громадськістю. 

17.04 -

21.04 

 

 

 

28.04 

Лихолат І.В. 

 

 

 

Адміністрація 

матеріали 

 

 

 

сценарій 

 

2 Засідання Ради батьків-

ського самоврядування  
04.04 

Лихолат І.В. 

Харламова О.А. 

матеріали, 

протокол 

 

Робота соціально-психологічної служби 

1. Аналіз даних анкету-

вання «Чого тобі бра-

кує для щастя» 

ІV 

тиждень 
Овчиннікова С.О. матеріали 

 

2. Аналіз діагностики сі-

мейного мікроклімату 

учнів з девіантною по-

ведінкою 

IV 

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали 

 

3. Засідання координацій-

ної ради профілактики 

та попередження пра-

вопорушень серед під-

літків 

21.04 Кужиль Т.В. протокол,  

матеріали 

 

4. Проведення рейдів ко-

нтролю зайнятості уч-

нів в урочний час 

17.04.-

27.04 
Кужиль Т.В. акт 

 

Робота шкільної бібліотеки 
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1. Книжкова виставка 

«Там, де живе муд-

рість» 

14.04 Тищук С.О. матеріали 

 

2. Книжкова виставка 

«Чорнобиль і досі бо-

лить»  

21.04 Тищук С.О. матеріали 

 

3. Бесіда «Можливо, ви 

це знали (100 цікавих 

фактів про флору та 

фауну)» 

28.04 Тищук С.О. матеріали 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Бесіди з БЖ з учнями у 

класах за тематикою 

відповідно до планів 

виховної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали 

 

2. День цивільного 

захисту 

згідно 

плану 

адміністрація, 

завгосп 

наказ, інфор-

мація, аналіз 

 

3. Тиждень охорони праці згідно 

плану 

адміністрація, 

завгосп 
наказ, аналіз 

 

4 Контроль за виконання 

правил техніки безпеки 

в кабінетах фізики, хі-

мії, біології, інформа-

тики, обслуговуючої 

праці та майстернях, 

спортивних залах 

(уроки, позакласні за-

ходи) 

Протягом 

місяця 
Осташко Т.В. звіт 

 

Фінансово-господарська діяльність 

1. Благоустрій території 

школи. 

Протягом 

місяця 
Лихолат І.В.. 

Звіт, 

інформація 

 

2. Придбання та підгото-

вка необхідного інвен-

тарю до ремонту  

школи. 

Протягом 

місяця 
Сіпін С.М звіт 

 

3. Аналіз стану дотри-

мання плану заходів 

щодо економії  

енергоносіїв 

ІІ  

тиждень 
Сіпін С.М звіт 

 

Контрольно-аналітична діяльність 

1. Про хід підготовки уч-

нів 4-х, 9-х, 11 класів 

до ДПА, учнів 11 

класу до ЗНО (базові 

навчальні предмети) 

ІІІ 

тиждень 
Полішко Н.В. інформація 
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2. Виконання єдиного 

орфографічного ре-

жиму  

протягом 

місяця 
адміністрація наказ 

 

3. Організований поря-

док закінчення навча-

льного року: 

(класні журнали, осо-

бові справи, випуск 

документів учнів про 

базову та повну зага-

льну середню освіту) 

ІІІ  

тиждень 
адміністрація наказ 

 

4. Організація  

харчування учнів  

ІІІ  

тиждень 
Зелена І.Ю. інформація 

 

5. Контроль за відвіду-

ванням учнями школи 

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація 

 

6. Протоколи проведення  

засідань методичних 

об’єднань учителів 

ІУ  

тиждень 
Осташко Т.В. інформація 

 

7. Персональний конт-

роль за учнями з девіа-

нтною поведінкою 

протягом 

місяця 
адміністрація інформація 

 

8. Проведення годин спі-

лкування 

протягом 

місяця 
адміністрація інформація 

 

9. Оздоровлення дітей 

влітку 

ІУ  

тиждень 
Кужиль Т.В. наказ 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

ТРАВЕНЬ-23 

Організація НВП 

1. Організація роботи щодо 

формування у наступ-

ному 10-му класі профі-

льних груп 

протягом 

місяця 

Адміністрація, 

класні 

керівники 

9-го класу 

звіт  

2. Облік дітей і підлітків, 

що проживають в мікро-

районі школи 

І-ІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. звіт  

3. Моніторинг 

успішності учнів 

ІУ  

тиждень 
Полішко Н.В. наказ  

4. Попередня тарифікація 

педагогічних кадрів 

ІІ  

тиждень 
Полішко Н.В. наказ  

5. Проведення індивідуаль-

них консультацій для ба-

тьків майбутніх першок-

ласників 

ІІ  

тиждень 
Зелена І.Ю. інформація  

6. Аналіз рівня забезпече-

ності закладу підручни-

ками на наступний нав-

чальний рік 

ІІІ  

тиждень 
Тищук С.О. довідка  

7. Організація та порядок 

проведення навчальних 

екскурсій та навчальної 

практики учнів школи 

ІУ  

тиждень 
Полішко Н.В. наказ  

8. Підготовка документів 

про звільнення учнів від 

державної підсумкової 

атестації. Оформлення 

папок з матеріалами для 

ДПА 

Протягом 

місяця 
Осташко Т.В. 

матеріали,  

наказ 
 

9. Проведення державної 

підсумкової атестації в 

4,9 класах 

За  

планом 
адміністрація 

протоколи, 

звіт 
 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Засідання педагогічної 

ради школи:    
31.05 Лихолат І.В. протокол  
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1 Затвердження робо-

чого плану на 2023/2024 

н.р. 

2.  Результати ДПА у  

4-х класах. 

3. Переведення учнів 1 -

4 класів до наступного 

класу. 

4. Результати ІФН  

(екстернатна, сімейна 

форма навчання, педаго-

гічний патронаж) 

2. Нарада при директорові: 

1. Про хід підготовки уч-

нів 9, 11 класів до ДПА, 

11 класу до ЗНО 

2. Про виконання річ-

ного плану роботи, нака-

зів МОН, Департаменту, 

Відділу з гуманітарних 

питань 

3. Про стан індивідуаль-

ного навчання.  

29.05 

 

Полішко Н.В. 

 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

Полішко Н.В. 

протокол  

3. Нарада при заступниках: 

1. Про стан роботи з об-

дарованими учнями. 

2. Про результати адмі-

ністративних контроль-

них робіт за рік. 

3. Про результати ДПА у 

4 класах 

26.05 

 

 

 

адміністрація 

 

 

 

протокол  

Виховна робота 

Місячник родинного виховання 

«Від батька до сина йде життя родини» 

1. Акція до Дня прими-

рення «Червоний мак» 
08.05 Дігтяр С.І. 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт 

школи 

 

2. Уроки мужності «Вічна 

слава героям! Ми низько 

вклоняємось Вам»  

(1-11 класи) 

05.05 
класні керівники 

1-11 класів 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт 

школи 

 

3. Легкоатлетичний забіг, 

присвячений Дню Пере-

моги 

05.05 Шерстяних І. О. 

інформація на 

веб-сайт  

школи 
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4. Родинний велопробіг на-

бережною міста 
13.05 

Горбенко О.Е. 

класні керів-

ники1-11 класів 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт 

  

 

5. Круглий стіл «Як ство-

рити міцну і щасливу 

сім’ю» (9-11 класи) 

25.05 Овчиннікова С.О. сценарій  

5. Фотовиставка «Вишива-

нка – оберіг моєї ро-

дини» 
18.05 

класні керівники 

1-11 класів 

матеріали, 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

6. Фестиваль «Подорожу-

ємо країнами Європи» 22.05 -

26.05 
Сидорова Л.О. 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

7. Свято останнього  

дзвоника 
31.05 Сидорова Л.О. 

сценарій, 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Батьківські збори «Роз-

виток творчого потенці-

алу дитини» 

12.05 
класні керівники 

1-11 класів 

матеріали, 

протокол 
 

2. Ознайомлення батьків  

та учнів з розкладом 

ДПА, графіком консуль-

тацій 

10.05- 

12.05 

класні керівники 

4, 9,11 класів 

графіки ДПА, 

консультацій 
 

Робота соціально-психологічної служби 

   

1.  

Аналіз анкетування  

«Азартні ігри у моєму 

житті» 

до  

20.05 
Кужиль Т.В. матеріали  

2. Підсумки і аналіз прове-

дення досліджень, моні-

торингів щодо відвіду-

вання учнями занять 

ІІ-ІІІ 

тиждень 
Кужиль Т.В. матеріали  

3. Проведення рейдів конт-

ролю зайнятості учнів в 

урочний час 

15.05.-

25.05 
Кужиль Т.В. матеріали  

4. Засідання координацій-

ної ради профілактики 

та попередження право-

порушень серед підліт-

ків 

18.05 Кужиль Т.В. 
протокол, 

матеріали 
 

Робота шкільної бібліотеки 
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1. Підведення підсумків 

змагання між класами на 

краще збереження підру-

чників 

до  

26.05 
Тищук С.О. 

матеріали, ін-

формація на 

веб-сайт  

школи 

 

2. Нагородження класів – 

переможців в огляді – 

конкурсі «Живи, книго!» 

 

26.05 
Тищук С.О. 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

3. Інформаційні години до 

Дня слов’янської писем-

ності і культури  

24.05-

26.05 
Тищук С.О. 

інформація на 

веб-сайт  

школи 

 

Охорона праці, цивільний захист 

1. Бесіди з БЖ з учнями у 

класах за тематикою від-

повідно до планів вихов-

ної роботи 

протягом 

місяця 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали  

2. Бесіда з БЖ з учнями під 

час проведення навчаль-

них екскурсій та нав-

чальної практики 

ІУ  

тиждень 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали  

3. Інструктажі з ОП  з об-

слуговуючим персона-

лом перед початком ре-

монтних робіт 

ІУ  

тиждень 
Сіпін С.М звіт  

4. Проведення бесід з без-

пеки життєдіяльності ді-

тей під час святкових та 

вихідних днів 

І  

тиждень 

класні керівники  

1- 11 класів 
матеріали  

Фінансово-господарська діяльність 

1. Підготовка до прове-

дення поточного ремо-

нту приміщень школи 

Протягом 

місяця 
Сіпін С.М. звіт  

2. Підбиття підсумків ро-

боти навчального за-

кладу щодо зміцнення 

матеріально-технічної 

бази кабінетів 

ІІІ  

тиждень 
адміністрація наказ  

3. Придбання засобів нав-

чання для НУШ 

Протягом 

місяця 
Зелена І.Ю. звіт  

Контрольно-аналітична діяльність 

1. Адміністративні конт-

рольні роботи: за окре-

мим графіком 

15.05-

25.05 
адміністрація 

наказ,  

матеріали 
 

2. Про хід підготовки уч-

нів 9-х, класів до ДПА, 

учнів 11 класу до ЗНО  

ІІІ  

тиждень 
Полішко Н.В. інформація  
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3. Організований порядок 

закінчення навчального 

року: 

- класні журнали; 

- особові справи; 

- випуск документів уч-

нів про базову та повну 

загальну середню освіту 

ІІІ  

тиждень 
адміністрація наказ  

4. Ведення шкільної  

документації 

протягом 

місяця 
адміністрація наказ  

5. Організація харчування 

учнів  

ІІІ  

тиждень 
Зелена І.Ю. інформація  

6. Контроль за відвідуван-

ням учнями школи 

ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. інформація  

7. Протоколи проведення  

засідань методичних 

об’єднань вчителів 

ІУ  

тиждень 
Осташко Т.В. інформація  

8. Забезпечення збере-

ження та зміцнення біб-

ліотечного фонду, стан 

роботи бібліотеки 

ІУ  

тиждень 
Тищук С.О. наказ  

9. Персональний контроль 

за учнями з девіантною 

поведінкою 

протягом 

місяця 
адміністрація інформація  

10. Безпека життєдіяльно-

сті. Охорона праці в 

школі  

протягом 

місяця 
Осташко Т.В. довідка, наказ  

11. Моніторинг знань учнів 

про правила  поведінки 

з вибухо-небезпечними 

предметами. 

ІІ  

тиждень 
Осташко Т.В. наказ  

13. Ведення класних журна-

лів 

ІУ  

тиждень 
адміністрація інформація  

15. Дотримання санітарно-

гігієнічних норм в орга-

нізації освітнього про-

цесу 

ІІІ  

тиждень 
адміністрація наказ  

 

 

 

 

 

 



56 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

ЧЕРВЕНЬ-23 

Організація НВП 

1. Про організацію на-

бору дітей до 1, 10 кла-

сів 

І 

тиждень 

Зелена І.Ю. 

Осташко Т.В. 
звіт  

2. Проведення державної 

підсумкової атестації у 

9-му класі 

За  

розкладом 
адміністрація звіт  

3. Проведення навчаль-

них екскурсій та нав-

чальної практики у 1-4, 

5-8, 10 класах 

І – ІІ  

тиждень 

класні  

керівники   

1-8,10 класів, 

Полішко Н.В. 

звіт,  

матеріали 
 

4. Про підсумки прове-

дення навчальних екс-

курсій та навчальної 

практики 

ІІІ 

 тиждень 
Полішко Н.В. 

наказ 

 
 

Робота з педагогічними кадрами 

1. Педагогічна рада 

1. Оздоровлення учнів 

школи, дітей-сиріт, ді-

тей під опікою 

2. Про переведення уч-

нів 5-8 кл. та нагоро-

дження Похвальними 

листами. 

3. Про випуск учнів 9-

х класів. Нагоро-

дження Похвальними 

грамотами за успіхи у 

вивченні окремих пре-

дметів.  

4. Моніторинг рівня 

навченості учнів 5-11 

класів 

12.06 

Кужиль Т.В. 

 

 

. 

 

 

Полішко Н.В. 

 

 

Лихолат І.В. 

 

 

 

 

 

 

Поліщко Н.В. 

протокол  

2. Педагогічна рада 

1. Порівняльні резуль-

тати навчальних досяг-

нень учнів за підсум-

ками 2022/2023 н. р. та 

ДПА у 11 класі. 

26.06 

Лихолат І.В. 

Осташко Т.В. 

 

протокол  
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2. Випуск учнів 11 кл. 

Нагородження Похва-

льними грамотами за 

успіхи у вивченні ок-

ремих предметів 

Виховна робота 

1. Організація та конт-

роль за роботою оздо-

ровчого табору при 

школі 

І-ІІІ  

тиждень 
Адміністрація 

Наказ,  

інформація 
 

2. Перспективи розвитку 

виховної системи на 

2023/2024 н. р. та їх ві-

дображення в річному 

плані роботи 

ІІІ  

тиждень 
Зелена І.Ю. 

Звіт,  

матеріали 
 

3. Екскурсії учнівських 

колективів на виробни-

цтво до місцевих підп-

риємств  

ІІ-ІІІ  

тиждень 

класні керівники 

4-11 класів 

інформація 

на веб-сайт 

школи 

 

4. Турпохід «Якщо з дру-

гом вийшов в путь» 09.06. 
класні керівники 

1-11 класів 

інформація 

на веб-сайт 

школи 

 

Робота з батьками, громадськістю 

1. Звіт директора школи 

про роботу у 2022/2023 

навчальному році пе-

ред батьками та гро-

мадськістю 

за окремим 

графіком 
Лихолат І.В.  

виступ,  

протокол 
 

2. Залучення батьків уч-

нів школи, представни-

ків громадськості до 

ремонтних робіт при-

міщень школи з метою 

підготовки до нового 

навчального року 

протягом 

місяця 

Лихолат І.В. 

Сіпін С.М. 
  

Робота соціально-психологічної служби 

1. Аналіз роботи соціа-

льно-психологічної 

служби у 2022/2023 н. 

р. 

до 26.06 
Кужиль Т.В.  

Овчиннікова С.О. 
аналіз роботи  

Робота шкільної бібліотеки 

1. Аналіз роботи бібліо-

теки у 2022/2023 н. р. 

до  

23.06 
Тищук С.О. аналіз роботи  

Охорона праці, цивільний захист 
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1. Проведення інструкта-

жів з безпеки життєді-

яльності під час літніх 

канікул 

ІІ  

тиждень 

класні  

керівники 

1-11 класів 

інструктажі  

2. Бесіда з охорони праці 

із обслуговуючим пер-

соналом під час вико-

нання ремонтних робіт 

по школі 

І  

тиждень 
Сіпін С.М. інструктаж  

3. Організація літнього 

відпочинку дітей 

ІІ-ІІІ  

тиждень 
Кужиль Т.В. наказ  

Фінансово-господарська діяльність 

1. Аналіз економії енер-

гоносіїв за навчальний 

рік 

І  

тиждень 
Сіпін С.М. аналіз  

2. Проведення ремонтних 

робіт шкільних  

приміщень 

Протягом 

місяця 
Сіпін С.М інформація  

3. Проведення робіт з 

благоустрою території 

школи та шкільного 

подвір’я  

Протягом 

місяця 
Сіпін С.М. інформація  

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Організований поря-

док закінчення навча-

льного року: 

- класні журнали; 

- особові справи; 

- випуск документів 

учнів про базову та по-

вну загальну середню 

освіту 

ІІ-ІІІ 

тиждень 
адміністрація наказ  

2. Ведення шкільної  

документації 

протягом 

місяця 
адміністрація наказ  

3. Дотримання вимог 

Державних стандартів 

у календарному плану-

ванні вчителів 

І  

тиждень 
адміністрація інформація  

4. Організація індивідуа-

льного навчання 

ІІ 

тиждень 
Полішко Н.В. довідка, наказ  

5. Робота з організації на-

вчальних екскурсій, 

навчальної практики 

ІІІ 

тиждень 
Полішко Н.В. наказ  

6. Виконання Законів Ук-

раїни «Про освіту», 

ІІ – ІІІ  

тиждень 
адміністрація 

інформація, 

накази 
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«Про повну загальну 

середня освіту», «Про 

мови», «Про охорону 

дитинства», Концепції 

«Нова українська 

школа», Концепції на-

ціонально-патріотич-

ного виховання молоді 

7. Виконання Закону Ук-

раїни «Про звернення 

громадян» 

І  

тиждень 
Лихолат І.В. 

інформація, 

наказ 
 

8. Превентивне вихо-

вання учнів школи 

І-ІІ 

тиждень 
Зелена І.Ю. інформація  

9. Поповнення матеріа-

льно-технічної бази 

школи 

І – ІІ 

тиждень 
Лихолат І.В. звіт  

10. Аналіз виховної ро-

боти класних керівни-

ків 

ІІІ  

тиждень 
Зелена І.Ю. наказ  

11. Аналіз роботи учнівсь-

кого самоврядування 

І  

тиждень 
Сидорова Л.О. інформація  

12. Аналіз виконання річ-

ного плану за 

2022/2023 н. р. 

ІІІ  

тиждень 
Лихолат І.В. наказ  

13. Аналіз роботи соціа-

льно-психологічної 

служби 

ІІІ  

тиждень 

Кужиль Т.В.  

Овчиннікова С.О. 
наказ  

14. Аналіз ведення клас-

них журналів 

ІІ  

тиждень 
адміністрація наказ  

 

 


