РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ
Серпень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Завершення складання плану
роботи школи на навчальний
рік.
Потоцький ВМ

1.Облік дітей 5-18 років у мікрорайоні.
Гриценко Л.П., вчителі
2.Провести набір учнів до 1,10 класів.
Адміністррація
3.Організувати гаряче харчування учнів,
роботу буфета. Потоцький ВМ.
4.Продовжити роботу з оформлення
наочності навчальних кабінетів, стендів,
куточків
Педпрацівники школи
5.Батьківські збори для батьків майбутніх
першокласників. Осадча Т.Я., Гриценко
Л.П.
6.Складання календарно – тематичних
планів з основ наук на навчальний рік.
Педпрацівники

1.Облік
працевлаштуван
ня випускників
9-х, 11 класів.
Кісілюк Г.А..,
кл.керівники
2.Уточнення
контингенту
учнів по класах
3.Комплектація
класів, розподіл
новоприбулих
учнів.
Кісілюк Г.А.
4.Зарахування
учнів у 1-й , 10й класи,
новоприбулих.
Кісілюк Г.А.
5.Організація
індивідуального
навчання.
Кісілюк Г.А..
6.Організація
роботи з
профілактики
безпритульності
та
правопорушень
серед
неповнолітніх.
Лук’янченко
А.В.
7.Вивчення
нормативноправових,
методичних
матеріалів щодо
організації НВП
Адміністрація,
керівники МО
8.Затвердження
правил
внутрішнього
розпорядку,
режиму роботи
школи.
Потоцький ВМ.
9.Підготовка
проекту
розкладу
навчальних
занять Кісілюк
Г.А.

Провести набір учнів за заявами батьків у ГПД. Створення
умов для функціонування ГПД.
Потоцький В.М., вихователі ГПД
Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні

Педрада 7
1.Педагогічний
аналіз

заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

2.2. Навчальнометодична
робота

результатів
навчальновиховного
процесу в школі
за 2017-2018
н.р. та завдання
педколективу на
новий
навчальний рік.
Потоцький В.М.
2.Організаційни
й початок
навчального
року:
погодження
річного плану
роботи школи
на 2018-2019
н.р., Освітньої
програми
школи;
затвердження
режиму роботи
школи; правил
внутрішнього
трудового
розпорядку,
охорона праці в
школі.
Потоцький В.М.
Аналіз :
*якісного складу педкадрів
*діагностики педкадрів;
*моніторинг
результативності освітнього
процесу за 2017 – 2018 н.р.;
*впровадження сучасних
освітніх технологій та
інновацій .
Кісілюк Г.А

Встановлення наставництва для молодих
вчителів.
Планування роботи з молодими вчителями
(ШМВ, плани самоосвіти, плани
наставників)
Діагностичне анкетування молодих
вчителів
1Методична нарада
1. Упровадження положень Нової
української школи на етапі початку 20182019 навчального року.
Кісілюк Г.А.,керівники МО
2.Методична рада
Дидактико-методичне та матеріально технічне забезпечення інноваційної
діяльності педагогів
1.Підсумки роботи методичної ради, МО,
ТГ за 2017-2018 н.р.
2. Впровадження положень Концепції
«Нова українська школа» та нового
Державного стандарту початкової освіти.
3. Розподіл обов»язків між членами
методичної ради.
4. Організація роботи з молодими
вчителями
5. Інформація про нормативні документи з
питань організації освітнього процесу.

1.Планування
роботи
методичних
об’єднань
школи на
навчальний рік.
Керівники МО
2.Координація
дії всіх
підрозділів по
створенню
системи
методичної
роботи в школі
по проблемному
питанню, шляхи
її реалізації з
метою
вдосконалення
НВП
Нарада при
директорі
1.Огляд
нормативних
документів
МОН України,
новинок
літератури.
Кісілюк Г.А.
2.Календарно –
тематичне
планування.
Кісілюк Г.А.
3. Про
організацію
факультативних
занять та роботу

гуртків
Кісілюк Г.А.
4. План
проведення
адаптації учнів
1,5-х класів.
Кісілюк Г.А.
4.Соціально –
педагогічний
паспорт школи .
Лук’янченко
А.В.
5.Про
проведення
Місячника
«Увага! Діти на
дорозі»
Лук’янченко
А.В.

2.3. Атестація
педкадрів

Аналіз результативності атестації
педпрацівників (до серпневої педради)
Кісілюк Г.А

Розділ ІІІ. Виховна робота
1.День Державного прапора України. Класні керівники (23 серпня)
2.Участь в заходах по відзначенню Дня незалежності України (24 серпня). Лук’янченко А.В.
3. Підготовка до проведення місячника з безпеки дорожнього руху. Лук’янченко А.В.
Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Батьківські збори для батьків майбутніх
першокласників. Гриценко Л.П., Осадча
Т.Я.

Консультації
для батьків.
Консультації
для опікунів.
Лук’янченко
А.В.
кл.керівники

Забезпечити готовність школи, усіх
навчальних кабінетів , інших приміщень до
прийому дітей відповідно до санітарних
норм і вимог БЖ, НУШ. Потоцький ВМ,
Похиленко ВВ.

1.Інструктаж
для всіх
працівників
школи з БЖ.
Потоцький
В.М., Кісілюк
Г.А., Похиленко
В.В.
2.Обновити
схеми
виведення учнів
із приміщень
при виникненні
пожежі.
Похиленко В.В.
3.Розсадити
учнів у класі з
урахуванням
зросту, зору,
слуху, стану
здоров’я.
Кл.керівники

Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці

Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
1.Перевірка якості ремонтних робіт і підготовки до нового навчального року кабінетів, рекреацій,
інших приміщень. Потоцький ВМ
2.Перевірка збереження , поповнення й використання бібліотечного фонду. Забезпечення
бібліотечних фондів підручниками. Куліш ТВ
3.Благоустрій території навчального закладу. Організація догляду за зеленими насадженнями.

Лук’янченко А.В., Похиленко ВВ
Розділ УІІ. Система внутрішньошкільного контролю.
7.1. Персональний і
тематичний
контроль

Аналіз діагностики
педкадрів
Кісілюк Г.А.

Моніторинг :
-структури контингенту
учнів;
-руху учнів школи
-рівня навченості учнів
школи;
-рейтинг навчальних
предметів;
-рівень навченості по
предметам;
-участь в предметних
олімпіадах;
- якості знань випускників до
і після ЗНО, ДПА.
Кісілюк Г.А

До серпневої педради:
*аналіз реалізації Концепції розвитку
школи у 2017- 2018 н.р.
*Аналіз освітньої роботи школи за 2017 2018 н.р.;

1.Складання
графіку ВШК на
2018-2019 н.р .
Кісілюк Г.А
2.Огляд
готовності
навчальних
кабінетів до
нового
навчального
року
Потоцький ВМ
3.Перевірити
наявність
правил БЖ в
кабінетах
трудового
навчання,
фізики, хімії,
біології,
інформатики,
спортзалі.
Адміністрація

7.2.
Адміністративні
контрольні роботи
7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації
Накази

7.5.

Хто готує

1. Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації школи

Потоцький В.М.

2. Про руховий режим в школі

Кісілюк Г.А..

3. Про організацію харчування учнів

Лук’янченко
А.В.

4. Про створення комісії по присвоєнню тарифних розрядів

Потоцький В.М.

5.Про затвердження рішення комісії про підтвердження тарифних розрядів

Потоцький В.М.

6. Про призначення класних керівників, відповідальних за кабінети

Кісілюк Г.А.,
Лук’янченко
А.В.

7. Про зарахування учнів до 1-х, 10-х класів

Кісілюк Г.А.

8. Про створення Ради профілактики правопорушень

Лук’янченко
А.В.

9. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів.

Потоцький В.М.

10 Про закріплення вулиць мікрорайону ЗОШ № 4 за педпрацівниками школи

Потоцький В.М.

11. Про перевірку явки дітей шкільного віку на навчання по мікрорайону школи

Потоцький
В.М.

12. Про розподіл обов’язків та організацію роботи з охорони праці

Потоцький В.М.

13. Про організацію роботи з протипожежної безпеки.

Потоцький В.М.

14. Про організацію місячника «Увага! Діти – на дорозі».

Лук’янченко
А.В.

15. Про організацію та проведення свята Першого дзвоника

Лук’янченко
А.В.

Вересень
І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Розділ І.

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
1.Аналіз вступу дітей мікрорайону до школи.
Гриценко ЛП.
2.Провести облік контингенту учнів. Секретар
3.Складання соціологічних паспортів класів і
школи, списків учнів за категоріями.
ЗДВР, кл.керів.
4.Скласти списки учнів-сиріт, учнів з
малозабезпечених сімей, спланувати заходи з
надання їм матеріальної допомоги. Лук’янченко
А.В.
5.Аналіз умов життя дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківської опіки,дітей з
малозабезпечених сімей ( рейди батьківського
комітету, кл.керівники)
6.Аналіз працевлаштування випускників 9, 11
кл. Кісілюк Г.А.
7.Комплектування ГПД, груп для вивчення
іноземної мови, трудового навчання.
Заст. директора з НВР, кл.керівники
8.Організація індивідуального навчання учнів.
Кісілюк Г.А.

1.Організувати роботу
предметних
факультативів, гуртків,
спортивних секцій.
Заступники директора.

1.Розробка механізму дій щодо обліку
відвідування учнями школи.
Лук’янченко А.В.
Кісілюк Г.А.

Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

1.Адміністративна нарада
1. Система ВШК школи.
Кісілюк Г.А
2. Про чергову атестацію
педпрацівників.
Потоцький В.М.
3. Про проведення
діагностичних контрольних
робіт
Кісілюк Г.А.
.2.Нарада при директорі
Про забезпечення виконання
Статуту школи в 2018-2019
н.р.:
1.Забезпечення учнів
підручниками. Куліш Т.В.
2.Організація харчування
учнів у школі. Харчування
дітей пільгового контингенту.
Потоцький В.М.
3.Організація чергування
учнів, вчителів у школі.
Потоцький В.М.
4.Про дотримання санітарногігієнічних норм під час НВП
в школі. Потоцький В.М.
5.Працевлаштування
випускників 9, 11 класів.
Кл.керівники
6.Організація індивідуального
навчання.
Кісілюк Г.А.

1.Підготовка тарифікації,
розкладу уроків . Кісілюк
Г.А.
2.Організація роботи
наставників молодих
вчителів. Кісілюк Г.А
3.Надання допомоги :
-молодим вчителям в
оформленні шкільної
документації (календарнотематичне планування ,
ведення класного журналу,
тематичне оцінювання
навчальних досягнень учнів,
складання конспекту уроку)
-наставникам
4.Оформлення класних
журналів, особових справ.
Кл.керівники

1.Індивідуальні консультації з молодими
та малодосвідченими вчителями.
Заст.директора

2.2. Навчальнометодична
робота

1. Розробити графік
чергування вчителів по школі
на І семестр.
Кісілюк Г.А.
2. Заповнення книги обліку
педпрацівників.
Кісілюк Г.А.
3. Організація роботи з
наставництва. Кісілюк Г.А.
4. Розробити методичну

1.Поновлення інформаційних
матеріалів у методичному
кабінеті.
Заст.директора

1 Методична оперативка
1.Аналіз перевірки класних журналів,
календарного планування.
Заст.директора
2. Підсумки готовності вчителів до нового
навчального року в умовах впровадження
нового Державного стандарту
Заст.директора школи
3.Атестація педпрацівників у поточному
навчальному році.

1.Організаційне
засідання
творчої групи.
Боброва А.С.

карту.
Кісілюк Г.А., керівники МО
5.Організація роботи МО,
творчих груп; скласти плани
роботи на рік. Заступники
директора , керівники МО
6.Організувати роботу Школи
педагогічної майстерності та
консультпункту молодого
вчителя Мартиненко З.П.,
Кісілюк Г.А.
2.3. Атестація
педкадрів

Потоцький ВМ
4. Планування самоосвіти молодих
вчителів
Кісілюк Г.А.

Коригування перспективного
плану атестації педагогічних
працівників на навчальний
рік.
Кісілюк Г.А.

1. Створення атестаційної комісії
(наказ),планування роботи атестаційної
комісії.
Кісілюк Г..А.
2. Ознайомлення педагогічного колективу
зі списком педагогічних працівників, що
включені до атестації. Кісілюк Г.А.

Розділ ІІІ. Виховна робота
1.Корекція списків учнів,
які потребують особливої
педагогічної уваги
.(.Лук’янченко А.В..,
психолог )
2.Установчі класні збори.
Ознайомлення учнів з
правилами внутрішнього
розпорядку.(Кл.керівники
)
3.Коригування банку
даних дітей пільгової
категорії.( Лук’янченко
А.В.)
4. Формування органів
учнівського
самоврядування середньої
та старшої школи.
Лук’янченко А.В., кл.
керівники

Залучення учнів, які потребують педагогічної уваги, до гуртків, секцій. Кл.керівники.
Участь у днях реклами позашкільних навчальних закладів міста.
1. Збір підтверджень на
учнів, які вступили до
навчальних закладів.
Кісілюк Г.А.,кл. керівники
2.Коригування банку даних
для роботи з обдарованими
дітьми. Лук’янченко А.В.
3 Коригування планів
спільної роботи з дитячою
кримінальною міліцією та
соціальним захистом.
Лук’янченко А.В.
4. Формування органів
учнівського самоврядування
у дитячий організації «Країна
Мрій». .Лук’янченко А.В.

1. Надання допомоги пільговій
категорії учнів.
Потоцький В.М., Лук’янченко А.В.
2.Вшанування учасників
партизанського руху до Дня
партизанської слави. Класні години
до Дня партизанської слави.ЗДВР,
класні керівники

1. Участь у заходах,
присвячених
Всесвітньому дню
туризму. ЗДВР, кл
керівники.
2. Підготовка до
заходів, присвячених
Міжнародному дню
людей похилого віку.
Лук’янченко А.В.

Благоустрій території навчального закладу. Організація догляду за зеленими насадженнями. ЗДВР, Боброва А.С.
Місячник та «Увага! Діти на дорозі». Лук’янченко А.В.
Всесвітній день туризму (27 вересня). Лук’янченко А.В.

Тиждень «Від родини до
шкільної родини йде життя
дитини» та «Увага! Діти на
дорозі
Свято знань.ЗДВР
Перший урок .Класні
керівники
Кл.година за тематикою
розділу «Ціннісне
ставлення до себе»
основних орієнтирів
виховання , (1-11 кл.). Кл
керівники
Єдиний урок з безпеки
дорожнього руху. Класні
керівники
Практикум «Мій шлях до
школи і додому» ,
складанням маршруту руху
учня. Класні керівники
Операція «Діти на

Тиждень фізкультури і
спорту ««Здоров'я кожної
людини – це його
багатство»
Лінійка. Відкриття тижня
фізкультури і спорту. Вч.
Фізкультури Гаркавенко
Є.О., Левенцова А.І.
Всеукраїнський
Олімпійський урок. , (111 кл.). Кл керівники
«Веселі естафети»
,(1кл.).Класоводи, вч.
фізкультури
«Козацькі забави» ,
(2-4 кл.) .).Класоводи, вч.
фізкультури
Розважально -ігрова
програма "Осінні забави"
, (5-6 кл.) .Кл .керівники,
вч. фізкультури

Тиждень безпеки руху
дітей «Ми – за безпеку
руху!»
Лінійка"Вивчи правила і
знай та завжди їх
пам'ятай".
Волковицька Д.П.
Єдиний урок «Безпека на
дорозі – безпека життя» ,
(1-11 кл.). Кл керівники
Рольові ігри «Абетка
пішохода»,(1-4кл.).
Класоводи
Конкурс дитячих
малюнків , буклетів
«Молоде покоління – за
безпеку дорожнього
руху»,(1-7кл.).Кл.
керівники та вч.
Образотворчого
мистецтва

Тиждень протипожежної безпеки
«З вогнем погані жарти,
жартувати з ним не варто!»
Лінійка «Легко вогонь запалити,
та не просто загасити». Вернигор
Н.А.
Класні години «З вогнем погані
жарти, жартувати з ним не варто!»
, (1-11 кл.). Кл керівники
Ранок «Сірники не чіпай вогонь не закликай»(1-4кл.)
Явнова С.М.
Гра «Марафон юних пожежників»
,(3-4кл.) Комарницька О.Г.,
Мальцева Н.В.
Тренінг «Будьте з вогнем
обережні. Вивчіть правила
пожежні!»,(5,6кл.). Вчитель
Основ Здоров’я
Екскурсія до пожежної частини

уроці».ЗДВР, КЛ. керівники
1-х класів
8.09.Міжнародний
день письменності
(грамотності)

Спортивне асорті «Спорт
– здоров'я, спорт – це
сила, що дають всім дітям
крила»,(7-8кл.) .Кл
.керівники, вч.
фізкультури
Змагання “Богатирські
ігри”,(9-8 кл.) .Кл
.керівники, вч.
фізкультури
«Олімпійський
марафон»(9-11кл.) .Кл
.керівники, вч.
фізкультури
Інформаційний флеш-моб
до Дня фізичної культури
та спорту. Вч.
фізкультури
Вулична акція «Здоровим
бути модно!». Вч .
фізкультури
Конкурс малюнків
«Спортивний
феєрверк»(5-8кл.). Вч .
фізкультури та ОМ
Конкурс на краще
виконання ранкової
зарядки "Я здоров"я
бережу , сам собі
допоможу» ,(6-8кл). Вч.
фізкультури,кл. керівники

Конкурс на кращий
відеоролік «На дорозі
небезпечно, тож обачним
бути доречно», (8-11кл.) .
Кл .керівники
Практикум «Будь
уважний на дорозі!» ,(56кл.). Кл .керівники
Конкурс на кращого
знавця правил
дорожнього руху ( 7
,8кл.).Вч. Основ Здоров’я
Інтегроване заняття
«Безпека перебування на
вулицях: знаю, вмію,
врятую», (10-11кл.). Вч.
Основ Здоров’я
Уроки тітоньки Сови.
«Правила дорожнього
руху» ,(1-4кл.).
Вихователі
ГПД,класоводи
Консультації для батьків .
«Як подбати про безпеку
дітей на дорозі?» ,(1-11-ті
класи). Кл керівники
День здоров`я. ЗДВР
Виставка літератури
«Твій друг - безпечний
рух», Бібліотекар
Заходи до Міжнародного
дня миру, 21.09 ( за
окремим планом).ЗДВР
Заходи партизанської
слави-22.09 ( за окремим
планом).ЗДВР

Головного управління МНС ,
(7кл.)
. Вчитель ОЗ
Диспут «Безпечне життя»
(моделювання ситуацій),(8кл.). Кл
.керівники
Калейдоскоп презентацій «Це
повинен знати кожен» на уроках
основ здоров’я ,(9кл.).Вчитель ОЗ
Міні -лекторій «Сам собі
рятувальник»,(10,11кл.). Вч.
Захисту вітчизни
Інформаційна хвилинка «Хай
дитина знає кожна – жартувать з
вогнем не можна!» ,(1-11кл.). Кл
.керівники
Тематично-інформаційна виставка
«Наш друг і ворог вогонь».
Бібліотекар
Ігри, конкурси "Запобігти,
врятувати, допомогти",(1-4 кл
.)Вихователі ГПД
Евакуація учнів та працівників
школи при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій: пожежі у
приміщенні школи, стихійних
лих. Адміністрація
Заходи до Всесвітнього дня
туризму (27 вересня, за окремим
планом).

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Проведення консультацій з питань адаптації учнів 5,10-х класів.
Класні керівники, вчителі-предметники
1.Вибори батьківського комітету
Потоцький ВМ, кл.керівники
2.Загальношкільні батьківські збори.
Анкетування батьків 1,5,10 класів.
Потоцький В.М., психолог
3.Батьківські збори по класам. Кл
керівники

Аналіз
анкетування
батьків 1,5,10
класів з метою
виявлення
особливостей та
характеру
протікання
процесу
первинної
адаптації дітей у
школі.
Заст. директора,
психолог,
кл.керівники.

Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Огляд дітей на педикульоз та коросту після літніх канікул. Антропометрія та перевірка учнів з 1- по 11 клас та складання листків
здоров’я. Аналіз медичних документів дітей, яких зарахували до 1 класу. Перевірка медичних книжок робітників ЗОШ № 4. Лекції
та бесіди з учнями.
Медсестра
1. Організація
індивідуального навчання .
Кісілюк Г.А.
2. Стан БЖ під час організації
НВП.
Кісілюк Г.А..

1.Складання маршрутних
аркушів «Мій шлях від
школи додому» .
Кл. керівники
2.Звільнення учнів школи від
занять фізкультури,

1.Організація
роботи з
профілактики
інфекційних
захворювань.
Медсестра

3. Організація класного і
учительського чергування по
школі. Кісілюк Г.А.,
Лук’янченко А.В.
4. Організація харчування
дітей.
Потоцький В.М., Лук’янченко
А.В.
5.Проведення вступного
інструктажу з БЖ. Організація
вивчення правил дорожнього
руху.
Кл. керівники
6.Підготовка журналів
реєстрації інструктажів з БЖ
учнів , на робочому місці, в
кабінетах підвищеної безпеки.
Зав. кабінетами

відповідно до довідок ЛКК.
Кісілюк Г.А.
3.Організувати роботу сан
постів, випуск санбюлетнів.
Кл.керівники, медсестра
4.Робота по залученню дітей
до спортивних секцій.
Вчителі фізкультури,
кл.керівники

2.Аналіз
показників
здоров’я та
фізичного
розвитку учнів.
Адміністрація,
медсестра

Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Тарифікація педкадрів.
Кісілюк Г.А.
бухгалтер

Підготовка комплексу заходів з підготовки
школи до зимових умов.
Потоцький В.М.

Благоустрій
території
навчального
закладу.
Організація
догляду за
зеленими
насадженнями.
Боброва А.С.,
Похиленко ВВ

Розділ УІІ. Система внутрішньошкільного контролю.
7.1.
Персональний і
тематичний
контроль

1. Організація пільгового
харчування дітей.
Лук’янченко А.В.
2. Виявлення учнів, які не
приступили до навчання (до
05.09)
Гриценко ЛП.,
Потоцький В.М.
3. Перевірка охоплення
навчанням дітей шкільного
віку.
Гриценко Л.П.
4. Працевлаштування
випускників 9, 11 класів.
Кісілюк Г..А

1.Контроль за виконанням рішень педради .
Адміністрація
2.Контроль за дотриманням єдиних вимог (мовного режиму; дотримання санітарно-гігієнічних
вимог під час НВП , зовнішнього вигляду школярів) Адміністрація
1.Огляд навчальних
кабінетів.
Потоцький В.М.
2.Перевірка календарнотематичного планування та
планів виховної роботи на
І семестр.
Кісілюк Г.А., Лук’янченко
А.В.
3. Контроль за оформленням
шкільної документації.
Заст.директора
4.Складання
координаційного графіку
проведення діагностичних
контрольних робіт з основ
наук. Кісілюк Г.А.

1.Дотримання учнями Статуту школи та Правил внутрішнього
розпорядку. Потоцький В.М.
2.Стан викладання предметів у 1,5-х класах. Кісілюк Г.А.
Робота класних керівників 1, 5-х класів. Лук’янченко А.В.
3.Про роботу педагогічного колективу щодо забезпечення
конституційного права громадян на здобуття повної загальної
середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за
охопленням навчання і вихованням дітей і підлітків шкільного
віку. Кісілюк Г.А
4. Стан профорієнтаційної роботи у випускних класах, шляхи її
вдосконалення Адміністрація
5.Виявлення групи дітей 1,5 класів, які потребують
педагогічної та психологічної підтримки Психолог,
кл.керівники.
Відвідування школи учнями.
Заст. директора

1. Готовність до
навчання у І
класі. Кісілюк
Г.А.,
Лук’янченко
А.В.
2. Аналіз
відвідування
школи учнями
за вересень.
Лук’янченко
А.В., Кісілюк
Г.А.
3. Організація
курсової
перепідготовки
(графік)
Кісілюк Г.А.
4. Відвідування

уроків молодих
вчителів
Адміністрація
5. Аналіз
діагностичних
конрольних
робіт. Кісілюк
Г.А.
Декада діагностичних контрольних робіт.
Діагностика учнів 1, 5 класу, спрямована на вивчення рівня адаптації.
Кісілюк Г.А.

7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи
7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

1, 5,10 класи. Мета : адаптація учнів 1,5,10-х класів.
Якість проведення уроків. Вивчення проблеми наступності в
навчанні в початкових і 5 класах (педконсиліум)
Комплектація ГПД.
Кісілюк Г.А.

1.Перевірка календарно-тематичного
планування та планів виховної роботи на І
семестр. Кісілюк Г.А, Лук’янченко А.В.
2.Ведення класних журналів.
Мета: дотримання вимог Інструкції МОН
України про ведення класних журналів.
Кісілюк Г.А.
2.Контроль за журналами реєстрації
інструктажів з ОП.
Кісілюк Г.А.

Накази

7.5.

1. Дотримання
вимог
Інструктивно –
методичних
листів МОН
України щодо
викладання
предметів у
2018-2019 н.р.
Кісілюк Г.А.
2.Перевірка
учнівських
зошитів,щоденн
иків.
Кісілюк Г.А.
3.Плани роботи
МО. Кісілюк
Г.А.
Хто готує

1

Про організацію методичної роботи в 2018-2019 н.р.

Кісілюк Г.А.

2

Про ведення класних журналів.

Кісілюк Г.А.

3

Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників загальноосвітнього закладу у 2018-2019 н. р.

Потоцький В.М.

4

Про підсумки календарного планування

Кісілюк Г.А.

5

Про укомплектування груп продовженого дня

Кісілюк Г.А.

6

Про організацію пільгового харчування в 2018-2019 н.р.

Лук’янченко
А.В.

7

Про організацію місячника екологічного виховання «Наш спільний дім – Земля»

Лук’янченко
А.В.

8

Про організацію вивчення предмету «Захист Вітчизни»

Потоцький В.М.

9

Про організацію індивідуального навчання

Кісілюк Г.А.

10

Про проведення діагностичних контрольних робіт

Кісілюк Г.А

11

Про підсумки діагностичних контрольних робіт

Кісілюк Г.А.

12

Про звільнення учнів від уроків фізкультури

13

Кісілюк Г.А.

Про заборону тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв у загальноосвітніх закладах

Лук’янченко А.В.

14

Про підсумки перевірки планів виховної роботи

Лук’янченко А.В.

15

Про підсумки місячника «Увага! Діти – на дорозі!», «Від родини до шкільної родини йде життя дитини»

Лук’янченко А.В.

Жовтень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

«Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Організація учнів школи
на участь в ЗНО.
Кісілюк Г.А.

1бФормування
компетентностей учнів
школи
Заст..директора
2.Координація роботи
вчителів та класних
керівників з невстигаючи
учнями.
Лук’янченко Н.А., Кісілю
Г.А.

1.Рейд всеобучу. Вивчення роботи колективу по попередженню дитячої
бездоглядності.
Лук’янченко А.В., кл.керівники.
2.Відвідування школи учнями. Кісілюк Г.А., Лук’янченко А.В.
3.Вивчення стану відвідування учнями факультативів, гуртків,
індивідуальних занять. Кісілюк Г.А., Лук’янченко А.В.
Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

1.Адміністративна нарада
1. Про проведення конкурсу
«Учитель року»
2. Про створення динамічної
групи по підготовці
проведення педради
Потоцький В.М.
2.Анкетування молодих
вчителів «Труднощі у
організації навчально –
виховного процесу»
Кісілюк Г.А

2.2. Навчальнометодична
робота

Методична оперативка
1.Про участь в конкурсі
«Вчитель року».
Кісілюк Г.А.
2. Про проведення
предметних тижнів. Кісілюк
Г.А., Лук»янченко А.В.
3.Організація роботи класних
керівників з охорони праці та
здоров»я дітей.
Лук»янчнеко А.В.

Нарада при
директорі
1. Про стан
організації
освітнього
процесу з
фізичного
виховання.
В.М.Потоцький
2 Про роботу
педколективу по
дотриманню
єдиних вимог до
писемного та
усного
мовлення учнів.
Кісілюк Г.А.
3.Про
підготовку
учнів 11 класу
до ЗНО. Кісілюк
Г.А.
4. Формування
правової
культури.
Профілактика
правопорушень
та злочинів.
Лук’янченко
А.В.
5.Ціннісне
ставлення до
праці.
Лук’янченко
А.В.
ШПМ

Індивідуальні консультації для педагогів з питань адаптації учнів 1,5,10-х
класів.
Адміністрація, психолог

1.Засідання
творчої групи.
Керівник
творчої групи
2. Інформаційна
оперативка з
вчителями, які
атестуються
Кісілюк Г.А

2.3. Атестація
педкадрів

1.Прийняття заяв педагогічних
працівників про позачергову атестацію.
Потоцький В.М.
2.Оформлення стенду з питань атестації
педагогічних працівників.
Кісілюк Г.А.

1.Засідання атестаційної комісії.
Потоцький В.М.
2.Підготовка наказу «Про
атестацію педагогічних
працівників». Кісілюк Г.А.
3.Закріплення членів
атестаційної комісії за
вчителями, які атестуються для
надання консультативної
допомоги у підготовці та
здійсненні атестації.
Потоцький В.М.

Проведення шкільних олімпіад . Адміністрація
Співбесіди з учнями, які приймають участь в предметних олімпіадах.
Кісілюк Г.А.

Ознайомлення
вчителів, що
атестуються з
графіком
проведення
атестації під
підпис.
В.М.Потоцький
Складання
планів
індивідуальної
підготовки і
здійснення
атестації
педагогів, які
атестуються.
Члени
атестаційної
комісії, голови
МО
Участь в
заходах школи
та міста під час
осінніх канікул.
Лук’янченко
А.В.

Розділ ІІІ. Виховна робота
Місячник екологічного виховання «Наш спільний дім – Земля».
Участь в обласних етапах Всеукраїнських конкурсів:
- обласна акція «День юного натураліста»;Боброва А.С.
- обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року»; Боброва А.С.
- - Обласний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Боброва А.С.
Тиждень «Наше
майбутнє – в наших
руках»
Міжнародний день
людей похилого віку.
День
ветеранаОперація
«Турбота» . кл
.керівники
Екологічна лінійка
“Майбутнє планети у
наших руках!”.
Боброва А.С.
Екологічні уроки:
"Збережемо красу
природи"(1-4кл.);
"Земля наш спільний
дім"(5-9);
«Збережемо планету
для майбутніх
поколінь!»(9-11) , (111 кл.). Кл керівники
Свято квітів"Квіти
— очі землі",(111кл.).Вч.
біології,кл.керівники
Конкурс мальованих
фільмів
"Мальовнича моя
Україна»,(5-7кл.). вч.
біології, к л.
керівники

Тиждень українського
козацтва «Край козацький
– моя земля»
Лінійка «Край козацький –
моя земля». Кольц Л.Л.
Класні години :
«14 жовтня – -свято
Покрови, День
Українського козацтва та
День захисника України»
(1-7кл.)
«Героїв країна – моя
Україна!»(8-11кл.) , (1-11
кл.). Кл керівники
Спортивне свято «Ми –
веселі козачата!»(,3,4кл.).
Класоводи, вч. фізкультури
Конкурсна програма
«Козацькому роду нема
переводу»,(5,6кл.). Кл.
керівники
Турнір «Хай живе
козацька воля. Хай живе
козацький дух!» ,( 7-9
класи). Кл. керівники
Спортивне свято "Козацькі
забави",(10,11кл.). Вч .
фізкультури
Історичні перерви.
Мульти-медійні
презентації «Становлення
та розвиток українського

Тиждень «Квітни мій краю,
вознесенська земля»
Лінійка «Квітни мій краю,
вознесенська земля». Мальцева Н.В.
Класні години «Сторінками Червоної
книги Микоаївщини» , (1-11 кл.). Кл
керівники
Свято "Екологія в загадках",
(1,2кл.). Кл. керівники
Туристська гра-естафета "Долаємо
перешкоди",(3,4кл.). Кл. керівники
Гра –експрес "Таємниці рідної
природи" ,(5,6кл. ).Вч.
природознавства
Просвітницький тренінг "Проблеми
природи нашого краю", (7-9кл.) Кл.
керівники
Літературно -мистецький візерунок
“Мій рідний край - моя земля ”,(
10,11кл.). Вч. св..культури ,мистецтва
Вернісаж , ( 10,11кл.). Вч.
св..культури ,мистецтва
Виставка -конкурс малюнків
"Вознесенські барви осені»(5-7). Вч.
мистецтва
Проект «Створюємо дизайн
шкільного подвір’я»,(9-11кл.).Вч.
біології
Акція «Зароби подяку від міста»,(811кл.).Парламент, кл.керівники
Екоакції :
- «Посади дерево»;

Тиждень« Тільки в
праці життя і краса
людини»
Лінійка « Тільки в
праці життя і краса
людини» . Волошина
О.А.
Класні години за
тематикою розділу
«Ціннісне ставлення
до праці» основних
орієнтирів виховання
, (1-11 кл.). Кл
керівники
Виставка найкращих
робіт з
образотворчого
мистецтва «Людина у
праці» ,(3-7 кл.).Вч.
ОМ
Ярмарка професій,
Мартиненко З.П. із
залученням
спеціаліста Центру
зайнятості
Трудовий десант
«Чисте довкілля», (711кл.). Вч. біології
Майстер-клас
«Журавлик 1000

Галерея
інформаційних
бюлетенів
“Майбутнє Землі у
наших руках”,(811кл.). Вч . біології,
к л. керівники
Презентація
«Творимо разом»
(ідеї використання
вторинного
матеріалу,)(3-11кл.)
.Вч . економіки, к л.
керівники
Презентація колекції
«Екоодяг – 2018»,(57кл.) .Вч . екології, к
л. керівники
Біологічний хокей
"Ми — в природі,
природа — в
нас",(8кл.). Вч.
біології
"Екологічний
вісник",(9-11кл.) Вч.
біології
Акція «Щоб росли
зимою квіти –
зберемо насіння
діти!», (1-11 кл) .Вч.
біології та
природознавства
Толока “Чистий дім
— чиста вулиця —
чиста планета”. (5-11
кл Кл. керівники
Виставка літератури
на екологічну
тематику.
Бібліотекар , вч.
природничих наук
Екологічний
марафон «Батарейка
мала – для планети
біда», (1-11
кл.).Мартиненко З.П.
Екологічна акція по
збору вторинної
сировини –
макулатури,(1-11
кл.).Парламент

війська» .Вч.
історії,інформатики
Фотовиставка «Вони
боронять Україну». Вч.
курсу «Захист Вітчизни»
Поздоровлення вітальними
листівками батьків та
рідних, учнів, що є або
були учасниками АТО. Вч.
курсу «Захист Вітчизни», к
л. керівники
Творчий проект «Козацька
слава Вознесенська»
(колаж образотворчих
робіт за патріотичною
краєзнавчою тематикою). К
л . керівники, вч. історії
Караоке козацьких та
повстанських пісень «Де
козак,там і слава»
. Вч. музичного мистецтва
Віртуальна екскурсія
«Шляхами козацької
слави». Вч. історії
Оформлення тематичної
полички «Ми нащадки
славного роду!».
Бібліотекар

- по збору вторинної сировини макулатури
(1-11кл.).Кл. керівники ,
Вч. біології

бажань»
(виготовлення
паперових
журавликів в техніці
орігамі) .Вч.
трудового навчання
Майстер-клас
«Технологія вишивки
атласними
стрічками». Вч.
трудового навчання
Конкурс міністінгазет в техніці
колажу «Світ праці»,
(5-8кл.). Вч.
трудового навчання
Захист проектів
"Основи економії та
бережливості",
(5-8кл.).
Вч.економіки

Розділ ІV. Система роботи з батьками
1.Проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань адаптації учнів 1,5, 10-х класів.
Класні керівники, вчителі, психолог
2.Спільні трудові акції учнів та батьків по озелененню мікрорайону школи. Лук’янченко А.В., Боброва АС
Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
1.Реєстрація дітей на диспансерний облік. Розподіл учнів по групам здоров’я. Медогляд дітей сиріт в ЦРЛ. 2.Реєстрація щеплень
учнів ЗОШ № 4. Лекції та бесіди з учнями. Медсестра
3.Випуск санітарного бюлетеня «Профілактика простудних захворювань». Медсестра
1.Санітарно-гігієнічний стан в навчальних кабінетах спортзалі,
майстернях, їдальні.
Адміністрація, ПК
2.Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які
перебувають під опікою, дітей-інвалідів. Лук’янченко А.В.
Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність

Підготовка до осінніх канікул
Потоцький В.М., Лук’янченко А.В.

Підготовка до проведення
інвентарізації.
Потоцький В.М.

Розділ УІІ. Система
7.1.
Персональний і
тематичний
контроль

Бесіди про збереження тепла і
раціональне використання
електроенергії. Лук’янченко
А.В.

Здійснення комплексу заходів з підготовки школи до роботи в
зимових умовах. Завгосп , кл.керівники
Ревізія опалювальної системи, систем водопостачання та
каналізації, електромережі. ПотоцькийВ.М, Похиленко В.В.

внутрішньошкільного контролю.

1.Адаптація учнів 1,5,10-х класів. Вивчення проблеми наступності в навчанні в початкових і 5 класах (відвідування системи уроків,
проведення контрольних робіт, перевірка зошитів, щоденників учнів, анкетування, спостереження тощо) Контроль за рівнем
оволодіння самостійного здобуття знань учнями 10 класу. Заст..директора, психолог, бібліотекар, медсестра
2.Про удосконалення та забезпечення постійного контролю роботи щодо попередження дитячої бездоглядності, правопорушень,
негативних проявів у молодіжному середовищі. Лук’янченко А.В.
3.Контроль за дотриманням режиму школи всіма учасниками освітнього процесу. Адміністрація
Виявлення групи дітей 1, 5 класів, які потребують
педагогічної та психологічної підтримки. Психолог

Контроль за проведенням фізхвилинок.
Потоцький В.М., Кісілюк Г.А., Лук’янченко А.В.

1.Вивчення системи поточного та тематичного контролю оцінювання навчальних
досягнень учнів. Дотримання критеріїв оцінювання. Об’єктивність оцінювання навчальних
досягнень учнів.
2.Забезпечення виконання Статуту школи.
Потоцький В.М., Кісілюк Г.А., Лук’янченко А.В., Куліш ТВ.,
3.Робота гуртків, факультативів, проведення індивідуальних занять. Кісілюк Г.А.
4.Дотримання БЖ вчителями фізики, інформатики,
хімії, трудового навчання, фізкультури. Потоцький ВМ. Кісілюк Г.А.
5.Відвідування уроків молодих вчителів . Адміністрація
6.Відвідування учнями шкільної бібліотеки. Кісілюк ГА., Лук’янченко А.В.
7.Система правоосвітньої роботи та правового виховання в школі Лук’янченко А.В.
8. Стан викладання історії України, Всествітньої історії. В.М.Потоцький
9. Стан організації навчально-виховної роботи з фізичного виховання. В.М.Потоцький
10.Контроль за виконанням рішення педради 11.
Потоцький В.М.Кісілюк Г.А., Лук’янченко А.В
11. Стан гарячого харчування учнів школи.
Потоцький В.М, Куліш Т.В.
12. Ціннісне ставлення до праці. Лук’янченко А.В.
13. Адаптація школярів 1,5-х класів Лук’янченко А.В., Кісілюк Г.А., Вернигор Н.А.
7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи

Проведення
осінніх канікул.
Лук’янченко
А.В.

1.Хід підготовки школи до роботи в
зимових умовах.
Потоцький В.М.
2.Контроль за проведенням шкільних
олімпіад
Кісілюк Г.А.

Контрольні роботи в 5 класах. Кісілюк Г.А.

7.3. Класноузагальнюючий
контроль

1, 5,10 класи. Мета : адаптація учнів 1,5,10-х класів. Вивчення проблеми наступності в навчанні в початкових і 5
класах . Динамічна група

7.4. Перевірка
документації

1.Перевірка зошитів, щоденників учнів 1,5, 10-х класів. Кісілюк
Г.А.
2.Перевірка поурочних планів викладачів.
Кісілюк Г.А.
3. Перевірка документації з БЖ у вчителів фізики, інформатики,
хімії, трудового навчання,фізкультури. Кісілюк Г.А,Потоцький
ВМ

Контроль за
виконанням
наказу про
ведення класних
журналів (за
вересень)
Кісілюк Г.А.
Ведення класних журналів, документації класними керівниками
1,4,5-х класів, документація гуртків, факультативів.
Кісілюк Г.А.

7.5.

Назва наказу

Хто готує

1

Про організацію та проведення шкільних предметних олімпіад

Кісілюк Г.А.

2

Про профілактику простудних захворювань

Потоцький В.М.

3

Про підготовку до педради 12

Потоцький В.М.

4

Про підготовку школи до роботи в зимових умовах

Потоцький В.М.

5

Про підсумки місячника екологічного виховання.

Лук’янченко
А.В.

6

Про організацію місячника правовиховної роботи

Лук’янченко
А.В.

7

Про організацію осінніх канікул

Лук’янченко
А.В.

8

Про атестацію педагогічних працівників

Потоцький В.М.

9

Про роботу педколективу по дотриманню єдиних вимог до писемного та усного мовлення учнів

Кісілюк ГА

10

Про результати контролю за веденням шкільної документації

Кісілюк Г.А.

11

Про заходи по визначенню 74-ої річниці звільнення України від німецько - фашистських загарбників

Лук’янченко
А.В.

Лист опад
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
1.Організація підготовки
учасників І етапу
Всеукраїнських олімпіад з
основ наук
( за результатами проведення
шкільних олімпіад )
Педпрацівники
2. Організація роботи Школи
майбутнього першокласника.
3.Організація роботи
консультпункту для батьків
майбутніх першокласників.
Комарніцька О.Г., Мальцева
Н.В., психолог

1. Облік дітей 5-ти річного
віку, які не відвідують ДНЗ.
Гриценко Л.П.
2. Тиждень української
писемності та мови.
Потоцька О.П.

1.Організація індивідуального навчання
Кісілюк Г.А.
2.Робота педколективу по попередженню
неуспішності.
Кісілюк Г.А.
3.Організація роботи Школи майбутнього
першокласника.
4.Організація роботи консультпункту для
батьків майбутніх першокласників.
Комарніцька О.Г., Мальцева Н.В. ,
психолог

1.Дотримання
законодавства,
вивчення,
використання
української
мови,
конституції
України (ст..10),
закону України
«Про мови».
Потоцький В.М.

Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

Педрада 12
1. Родинне виховання учнів як
основний чинник створення
найсприятливішої атмосфери у
школі для успішного навчання
та розвитку школярів.
Лук’янченко А.В.
2. Виконання рішень
попередньої педради. Кісілюк
Г.А.Лук’янченко А.В.

Нарада при директорі
1Про підсумки контролю за відвідуванням учнями
школи.
Кісілюк Г.А., Лук’янченко А.В.
2. Стан викладання історії України, Всесвітньої
історії. Потоцький В.М.
3. Про роботу гуртків.
Кісілюк Г.А., Лук’янченко А.В.
4.Ведення ділової документації, класних журналів.
Об»єктивність тематичного оцінювання. Кісілюк
Г.А.
5.Результати перевірки гарячого харчування
школярів. Потоцький ВМ
6. Дотримання БЖ вчителями фізики, інформатики,
хімії, трудового навчання, фізкультури. Потоцький
В.М.
7. Про підсумки проведення місячника екологічного
виховання. Лук’янченко А.В.

Педко
нсилі
ум
1.
Успіш
на
адапта
ція запор
ука
подал
ьшого
,
творч
ого
розвит
ку
дитин
и.
Заст.д
ирект
ора,
психо
лог
2.
Адапт
ація
до
навча
ння
учнів
1-го

класу
в
умова
х
Нової
україн
ської
школи
Кісіл
юк
Г.А.

2.2. Навчальнометодична
робота

Методична рада
1 Розвиток творчих здібностей
учнів шляхом впровадження
активних форм роботи
Кісілюк Г.А.
2.Про організацію
«Учитель року»

Співбесіди з вчителями зі школи молодого вчителя. Кісілюк
Г.А.
1.Засідання творчих груп.
керівники
2.Участь в конкурсі «Учитель
року»
Голова МР, кер.МО
3.Проведення предметних
олімпіад .Заст.директора

конкурсу

3.Огляд нормативних,
директивних документів,
новинок психологопедагогічної літератури.
1.
2.3. Атестація
педкадрів

Індивідуальні бесіди з
вчителями, які атестуються
Кісілюк Г.А.

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
Атестаційна комісія
Участь в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Вчителі-предметники
Участь у Всеукраїнській
олімпіаді ім..П Яцика
Вчителі української мови

1.Участь у міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Колосок»,
«Левеня»,»Бобер», «Грінвіч» тощо.
Кісілюк Г.А., педпрацівники
2.Робота класних керівників та вчителів-предметників із
слабовстигаючими учнями (перевірка щоденників, зошитів,
стан опитування та виконання домашніх завдань).
Кісілюк Г.А.

Розділ ІІІ. Виховна робота
Місячник правовиховної роботи «Наш закон – наша сила».
Урок гендерної рівності.
Проведення рейдів «Діти на вулиці» Лук’янченко А.В., голова батьківського комітету школи
Відвідування неблагонадійних сімей, сімей дітей «групи ризику» Класні керівники
Зустріч з працівниками міліції, ЦРЛ Лук’янченко А.В.
Участь у конкурсах:
•
Обласний захист творчих робіт «Я – патріот України».
Тиждень «Права свої знай,
обов’язки не забувай»
Лінійка «Я і моє право».
Радченко В.Ф.
Класні години:
-«В країну прав», «Сторінками
Загальної декларації прав
людини» (1-4кл.);
- «Права дитини – це твої і мої
права» (5-8кл.);
-"Ґендерна рівність: правове
забезпечення і реальність"(911кл.)
, Кл керівники
Бібліотечні уроки «Книга про
права дитини». ( 1-4 кл.),
Куліш Т.В.
Казкова правознавча

Тиждень української
писемності
,присвячений «Як
парость виноградної
лози, плекайте
мову…»
Лінійка «Краса і сила
українського слова».
Потоцька О.П.
Класні години :
«Мово моя калинова»
(1-4кл.)
«Серце народу – це
мова, це слово» (511кл.) , (1-11 кл.). Кл
керівники
Розважальний
«Буквограй»,(1,2кл.)

Тиждень права дитини на
захист від будь-яких форм
насильства «16 днів без
насильства»
Лінійка «Ми – рівні, ми –
різні». Радченко К.М.
Класні години:
- «Один день в житті родини»
-(2-4 кл.);
- «З добром у серці» (5-8 кл.);
- «Єдність прав і обов’язків»
(9-11кл.) .Кл керівники
Турнір ораторів «Шляхи
вирішення конфліктів», (1011кл.). Класні керівники
Тренінг « Ми проти
насилля», ( 9кл.). Психолог
Анкета думок «Посієш

Тиждень інформаційно –
просвітницької роботи
«Рухова активність здоровий спосіб життя здорова нація»
Лінійка «Ми обираємо
здоровий спосіб життя».
Левенцова А.І.
Класні години «Рухова
активність - здоровий
спосіб життя - здорова
нація» , (1-11 кл.). Кл
керівники
Відеозустріч «Здоровий
спосіб життя – шлях до
довголіття» (10 – 11кл.).
Вч. ОЗ
Фотозвіт «Я обираю

вікторина (2-4кл.),ГПД
Конкурс -виставка малюнків
«Дитина та її права» ( 2-4 кл.)
плакатів «Людина у правовій
державі»,(9- 11кл.)
.Кл.керівники,вч.права
Перегляд відео-фільму
«Права
та обов’язки дітей» та
мультфільм «Конвенція прав
дитини».Кл.керівники,вч.права
Гра -подорож «Подорож
країнами закону, права і
моралі»,(5,6кл.).Кл.керівники,в
ч.права
Година корисних порад
«Правова невідкладна
допомога». Зустріч з
юристами,(7,8кл.).Кл.керівник
и,вч.права
Гра «Уявна країна»,(10кл.)
.Кл.керівник,вч.права
Конференція «Міжнародне
законодавство про захист прав
людини: реалії та
перспективи» ,( 9 – 11 кл.)
.Кл.керівники,вч.права
Зустріч з представниками
місцевих органів виконавчої
влади «Роль органів
місцевого самоврядування в
житті територіальної громади»
,( 9 – 11 кл.)
.Кл.керівники,вч.права
Правовий моніторинг
«Знаємо права, виконуємо
обов’язки»(5-9кл.).Вч. права
Конкурс на кращий кросворд
на правову тематику (9,10кл.)
Вч. права
9ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ У
ВИШИВАНКАХ ,
присвяченого Дню української
писемності . Вч. української
мови та літератури
Робота шкільного
консультпункту (зустріч
психолога з учнями девіантної
поведінки)
Батьківський всеобуч «Права
людини в Україні», Права
дитини в сім»ї та школі».
Кл.керівники
Газетно -книжкова виставка
«Знай і поважай свої права».
Бібліотекар

Кл. керівники
Конкурс
«Найграмотніший
учень»,(3-6кл.).ПІБ
вч. укр.. мови 5-6кл.
Бібліотечні уроки
«Не бійся заглядати у
словник…».(5,6кл.),
Куліш Т.В.
Творчий конкурс
«Дивосвіт»
(складання
оповідань, казок і
майстрування першої
книжечки),(7-9кл.).
Вч. української мови
та літератури
Конкурс читців
«Лунай, величне
наше слово», (111кл.) Вч.
української мови та
літератури
Мовознавчий двобій
«За Україну, за її
мову!..» ,( 10-11кл.) .
Вчителі української
мови
Стіна «Я розмовляю
українською, тому
що …» (1 –
11кл.)Протягом
тижня. Вч.
української мови та
літератури Караоке
«Пісні моєї душі».
Вч. музики та
української мови
Флешмоб «Мова
калинова» ,( 5-11кл.)
.Вчителі української
мови
Вернісаж
малюнків,кросвордів,
ребусів, загадок,
вікторин «Диво
калинове – чари
барвінкові». Вч.
Образотворчого
Мистецтва та
української мови

вчинок – виросте звичка», (68кл.)кл. керівники
Зустріч з юристконсультом
«Правовий
захист дітей від
насильства»,(7-8кл.).Вч. рава
Свято «День дитинства, день
миру на Землі» (до
Всесвітнього Дня дитини - 20
листопада),(3-5кл.). класні
керівники
21 листопада- День Гідності
та Свободи
Виставка книг, брошур,
буклетів, журналів «Протидія
жорстокому поводженню з
дітьми».Бібліотекар
Перегляд фільму
«Небезпечна гра», кл
.керівники
Конкурси :
- малюнків та творів «Щастя
моєї сім’ї»,(5-8кл.). Вч.
Образотворчого Мистецтва,
кл.керівники
- буклетів «Дитинство без
насильства», «Як стати
гарними батьками»,(9-11кл.)
.Вч. інформатики,
кл.керівники
Організація консультативного
пункту для батьків, які мають
труднощі у сімейному
вихованні. Кл. керівники 1-11
класів
Проведення рейдів у сім’ї
учнів з девіантною
поведінкою ,(1-11 класів ).Кл.
керівники , члени
батьківського комітету та
ради профілактики

здорові звички», (5 –
11кл.) . Вч. ОЗ
ЗУСТРІЧ З лікарем –
НАРКОЛОГом «ПРО
ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ І
ПАГУБНІ
НАСЛІДКИ,(«8 - 9 КЛ.) .
Вч. МСП, медсестра
Квест "Молодь - Рух Здоров'я",(6,7кл.). Вч. ОЗ
Веселі перерви , (14кл.).Класоводи
Години пам’яті «Вічна
пам'ять змореним
голодом». Кл. керівники
Випуск медичного
бюлетеня «Про здоров я
дбаємо – біди не
знаємо». Вч. МСП,
медсестра

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Класні батьківські збори.
Класні керівники
Батьківський всеобуч .
Потоцький В.М.,
Лук’янченко А.В.
Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
1.Огляд дітей на педикульоз та коросту дітей після осінніх канікул. Випуск санбюлетню.. Реєстрація дитячого травматизму по ЗОШ
№ 4. Запрошення лікарів нарколога, гінеколога для бесід з учнями. Бесіди та лекції з учнями.
Медсестра

2.Перевірка стану гарячого харчування учнів. Комісія ПК
Огляд стану протипожежної
безпеки.
Похиленко В.В.

Перевірка стану безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, спортзалі.
Адміністрація

Рейд-огляд
економії
електроенергії.
Адміністрація

Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Контроль за безкоштовним
харчуванням учнів.
Потоцький В.М.,
Лук’янченко А.В.

Аналіз використання бюджетних коштів.
Потоцький В.М.

Розділ УІІ. Система внутрішньошкільного контролю.
7.1.
Персональний і
тематичний
контроль

1.Відповідність навчальних досягнень школярів Державним стандартам освіти. Адміністрація
2.Стан викладання історії України, Всесвітньої історії. В.М.Потоцький
3.Система роботи класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності,
наркоманії, Сніду. Лук’янченко А.В.
4.Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Атестаційна комісія
5. Про якість проведення заходів місячника правовиховної роботи. Лук’янченко А.В.
6. Система правоосвітньої роботи та правового виховання в школі .Лук’янченко А.В.
7. Стан викладання предмету «Я у світі» Г.А. Кісілюк
8. . Родинне виховання учнів як основний чинник створення найсприятливішої атмосфери у школі для успішного навчання та
розвитку школярів. Лук’янченко А.В.
9. Адаптація школярів 1,5-х класів Лук’янченко А.В., Кісілюк Г.А., Вернигор Н.А.
1.Відвідуванням учнями школи. Лук»янченко А.В., Кісілюк ГА.
2.Робота гуртків. Кісілюк Г.А.
3. Робота класних керівників з учнями з неблагонадійних сімей. Лук’янченко А.В.
4.Перевірка стану гарячого харчування школярів. Потоцький ВМ
5. Дотримання БЖ вчителями фізики, інформатики, хімії, праці, фізкультури. Потоцький В.М., Кісілюк Г.А.
Аналіз виконання
рішень педради 11.
Заст.директора

1.Аналіз
результативності
внутрішньо
шкільного контролю
у листопаді.
Адміністрація
2.Аналіз участі учнів
в І турі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад.
Кісілюк Г.А.

7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи
7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

Аналіз перевірки поурочних
планів учителів, робочих
зошитів учнів..
Кісілюк Г.А.

7.5.

1.Перевірка документації факультативних, гурткових занять.
Заступники директора

Назва наказу

Хто готує

1

Стан викладання історії України, Всесвітньої історії

Потоцький В.М.

2

Про роботу педколективу по контролю за відвідуванням учнями школи

Кісілюк Г.А.,
Лук’янченко А.В.

3

Про стан гарячого харчування школярів.

Потоцький В.М.

4

Про підсумки проведення місячника правовиховної роботи

Лук’янченко А.В.

5

Про організацію місячника патріотичного виховання

Лук’янченко А.В.

Грудень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
1. Організація роботи Школи
майбутнього першокласника.
2.Організація роботи
консультпункту для батьків
майбутніх першокласників.
Комарніцька О.Г., Мальцева
Н.В., психолог

Збір матеріалів для оформлення документів про освіту.
Кісілюк Г.А. Кл.керівники
Реєстрація учасників ЗНО.
Кісілюк Г.А.

Стан проведення занять факультативів, гуртків, індивідуальних
занять. Заступники директора
Відвідування учнями навчальних занять. Лук’янченко А.В., Кісілюк Г.А.
Реєстрація учасників ЗНО. Кісілюк ГА.
Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

Адміністративна нарада
1. Про організоване закінчення
І семестру
Кісілюк Г.А.

Нарада при директорі
1. Про стан роботи педколективу по
дотриманню вимог законодавства щодо
забезпечення захисту дітей від будь-яких
форм фізичного або психічного
насильства.
Лук’янченко А.В.
2. Хід атестації педкадрів. Курсова
перепідготовка Кісілюк Г.А.
3. Стан викладання предмету «Я у світі»
Кісілюк Г.А.

2.2. Навчальнометодична
робота

Методична оперативка
Вчити по-новому: українські
школи, які змінюють підхід до
освіти. (досвід роботи) Кісілюк
Г.А.
2. Формування україномовного
середовища в школі.
В.М.Потоцький

2.3. Атестація
педкадрів

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
Атестаційна комісія

Динамічна група по
проведенню педради І.
Кісілюк Г.А.

Школа педагогічної майстерності

Попереднє
розміщення
кадрів на новий
навчальний рік.
Заявка на
молодих
спеціалістів.
Потоцький В.М.

Засідання атестаційної комісії.
Бесіди з БЖ на канікулах.
Кл.керівники

1.Рейд «Як ти живеш,
дитино?»
адміністрація
2.Аналіз навчальних
досягнень
обдарованих учнів за
І семестр. Аналіз
участі учнів школи в
ІІ турі
Всеукраїнських
олімпіад.
Кісілюк Г.А.
3.Новорічні свята.
Робота за планом
заходів під час
зимових канікул.
Лук’янченко А.В.

Розділ ІІІ. Виховна робота
Місячник патріотичного виховання « Україна - єдина й неподільна»
Тиждень «Здоров’я молоді – успіх
держави»
Лінійка «Здоров’я молоді – успіх
держави». Косіненко Н.Р.
1 грудня – Міжнародний день
толерантного відношення до ВІЛінфікованих:
-Конкурс плакатів
«АнтиСНІД».Викладач курсу «Основи
здоров’я»
-Зустріч лікарями ЦРЛ «Що треба
знати про ВІЛ/СНІД» . Кл. керівники
Викладач курсу «Основи здоров’я»
Операція «Милосердя» (до
Міжнародного дня інвалідів) .Кл.
керівники
Заходи до Дня національної згоди (до

Тиждень «Всім
серцем любіть
Україну свою…»
Лінійка "Ягромадянин правової
держави" (до Дня прав
людини ). Мартиненко
З.П.
Класна година «До
тебе, Україно, я
серцем лину» , (1-11
кл.). Кл керівники
Ранок "У нас одна
Батьківщина — наша
рідна Україна",(1,2кл).
ПІБ .Кл. керівники
Подорож «Україно, я

Тиждень доброчинності "У доброти
багато шляхів і одна мета"
Лінійка «Святий Миколай до нас
поспішає». Комарніцька О.Г.
Класні години:
- «Добро починається з тебе» (14кл.);
- «Урок доброти» (5-9кл.);
- «Краса людської душі. Що
важливіше – краса зовнішня чи краса
внутрішня?» (10-11кл.)
Кл керівники
Урок народознавства «Чудотворцю
Миколай, ти усіх оберігай»,(1-9кл.),
Кл керівники
Чародій – ранок «В український
рідний край поспішає Миколай» ,

Тиждень
Новоріч
них
святкува
нь
Лінійка
.ЗДВР
Класні
години.
Підсумк
и роботи
класних
колектив
ів за 1
семестр ,
(1-11
кл.). Кл

річниці Всеукраїнського референдуму
1991 р.) . Вч. історії
Гра – конкурс «Подорож потягом
«Здоров’я», ( 1-4кл.). Класоводи
Вікторина «Океан здоров’я»,(5-9кл.)
,кл.керівники
Класні години до Дня Збройних Сил
України. , (1-11 кл.). Кл. керівники
Зустріч із воїнами , ветеранами ЗСУ ,
воїнами-інтернаціоналістами ,
учасниками АТО; зустріч з військовим
комісаром міста ,офіцерами ЗСУ.
Кл.керівники, викл.курсу «Захист
Вітчизни»
Тематична виставка «Ще довго в
пам’яті народній болітиме війна».
Бібліотекар
Веселі старти «Спритні! Сміливі!
Завзяті!,(1,2кл.). Класоводи
Естафети «Ми – маленькі козачата»
, (3,4кл.). Класоводи
Спортивна година «Як козаки
бавилися», (5,6кл.). Вч. фізкультури
Конкурс-змагання «А, ну-мо хлопці!
Наша мрія крилата – стати
справжніми козаками»,(7,8кл.) Вч.
фізкультури
Військово-спортивне свято «
КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ»,(9-11кл.) Вч.
фізкультури

твоя дитина!», ( 3,4)
ПІБ. Кл. керівники
Свято –презентація
«Всім серцем любіть
Україну свою…»,(57кл.) ПІБ . Кл.
керівники
Квест «Моя країна –
Україна» , ( 8,9 кл.)Кл.
керівники,вч.географії
Інтернет –мандрівка
"Мій рідний край ні з
чим не
порівняти!",(10,11кл.)
Кл. керівники
Захист творчих робіт
«"Україна європейська держава»
.Вч. української мови
та історії
Конкурс на краще
патріотичне фото та
відео « Україна єдина й неподільна»
,(5-11кл.).ЗДВР
День Наума (за
окремим планом)
День ліквідатора
наслідків на ЧАЕС(14
грудня) Години
інформування . Кл
керівники

(1-4кл.). ПІБ
Концертно-розважальна програма до
Дня Св.Миколая. ,(5-9кл.) ПІБ
Тренінг “Поспішайте робити
добро”.Психолог ,кл.керівники
Весела Перерва для молодших
школярів «Флеш-моб «Що таке
доброта?»,(1-4,9кл.) .Класні
керівники
Виставка домашніх улюбленців,(111кл.).Вч. біології
Колективна творча справа
«Допомога нашим друзям- птахам»,
виготовлення годівничок,(16кл.).Класні керівники
Благодійний ярмарок «Подаруй
дитині посмішку» на додаткове
навчальне обладнання НУШ. (111кл.),ЗДВР
Акція «Подаруй дитині свято», (111кл.). Парламент
Відвідування ветеранів війни та праці
вдома з метою надання їм допомоги.
Виставка літератури «Поговоримо
про милосердя». Бібліоекар
Робота майстерні Діда Мороза.
Класоводи ,вихователі ГПД,
кл.керівники.
Конкурс новорічних ікебан «Замість
ялинки– зимовий букет . Вч. біології
Операція «Сюрприз-сніжинка»
(виготовлення новорічних привітань).
Парламент

керівник
и
Новоріч
ні ранки.
ЗДВР.
Кл
керівник
и
Класово
ди,вихов
ателі
ГПД
Етногра
фічні
експедиц
ії «Як у
народі
зустріча
ють
новорічн
і свята»
Кл.
керівник
и
Новоріч
ний
карнавал
. Кл.
керівник
и
25.12.20
18 –
католиць
ке Різдво
в
Україні,
за
окремим
планом.

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Проведення консультацій для батьків. Кл. керівники, вчителі-предметники

Залучення батьків до проведення
Новорічних свят. Класні
керівники

Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Бесіди та лекції з учнями «Підліток та шкідливі звички»Медсестра
Стан температурного режиму школи. Похиленко В.В.

Проведення цільового інструктажу з БЖ у
зв’язку з проведенням Новорічних свят.
Кл.керівники

Зміни в
тарифікації
педпрацівників
на ІІ семестр.
Кісілюк Г.А.

Аналіз економії бюджету й енергоресурсів
школи за І семестр. Потоцький В.М.
Аналіз використання бюджету школи,
розробка проекту кошторису на 2019 рік.
Потоцький В.М.
Придбання ялинок
Потоцький В.М.

Контроль за
відпрацюванням
робочого часу.
Потоцький
В.М., завгосп

Профілактика захворювання
ОРЗ, грипу.
Медсестра
Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Огляд кабінетів Потоцький
В.М.

Розділ УІІ. Система внутрішньошкільного контролю.
7.1.
Персональний і

Відповідність навчальних досягнень школярів Державним стандартам освіти.
Адміністрація

тематичний
контроль

1.Дотримання законодавства , вивчення , використання української мови, Конституції України (ст..10), Закону
України «Про мови». Адміністрація
2. Аналіз причин, характеру й мотивів правопорушень, здійснених учнями в І семестрі. Відвідування учнями
навчальних занять., аналіз роботи класних керівників щодо запобігання пропусків уроків учнями.
Лук’янченко А.В., Кісілюк Г.А.
3. Про роботу педколективу по попередженню невстигаємості..
Кісілюк Г.А.
4.Аналіз роботи по попередженню дитячого травматизму у І семестрі.
Дотримання БЖ на уроках. Адміністрація
5. Стан викладання предмету «Я у світі» Кісілюк Г.А.
6. Стан викладання української мови. Потоцький В.М.
7. Стан викладання фізичної культури. В.М.Потоцьий
8. Про удосконалення прийомів впровадження експерементальних методів навчання при вивченні інтегрованого
курсу «Природознавство».
1.Відвідування уроків вчителів, які атестуються. Атестаційна
комісія
2. Виконання Закону України «Про охорону дитинства» щодо
організації харчування. Потоцький В.М.

Контроль за організацією індивідуального
навчання. Кісілюк Г.А.

1.Виконання
навчальних
програм.
Аналіз
навчальновиховної роботи
за І семестр.
Заст.директора,
керівники МО
2.Забезпечення
безпеки дітей
під час
проведення
Новорічних
свят.
Лук’янченко
А.В.,
Похиленко В.В.

Аналіз виконання наказів
Потоцький В.М.
Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень школярів. Кісілюк Г.А.
Семестрові контрольні
роботи. Кісілюк Г.А.

7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи

Аналіз
семестрових
контрольних
робіт. Кісілюк
Г.А.

7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

1.Ведення вчителями поурочних планів. Кісілюк Г.А.
2 Перевірка документації МО. Кісілюк Г.А.

7.5.

Аналіз
відвідування
учнями школи
за І семестр
(перевірка
журналів,
довідок).
Кісілюк Г.А.,
Лук’янченко
А.В.

Назва наказу

Хто готує

1

Стан викладання предмету «Я у світі»

Кісілюк Г.А.

2

Про результати зрізів знань учнів за І семестр.

Кісілюк Г.А.

3

Про зміни в тарифікації педагогічних працівників на ІІ семестр.

Потоцький В.М.

4

Про забезпечення БЖ при проведенні Новорічних свят

Лук’янченко
А.В.

5

Про організацію зимових канікул.

Лук’янченко
А.В.

6

Про проведення педради І

Потоцький В.М.

7

Про виконання річного плану роботи школи за І семестр 2018-2019 н.р.

Кісілюк Г.А.

8

Про підсумки місячника патріотичного виховання

Лук’янченко
А.В.

9

Про організацію місячника громадянського виховання

Лук’янченко
А.В.

Січень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
1.Дотримання законодавства,
вивчення, використання
української мови, Конституції
України (ст.10), закону України
«Про мови». Адміністрація

Збір даних про випускників
для заповнення документів
про освіту учнів 9-х, 11-х
класів.
Кісілюк Г.А

Аналіз відвідування учнями школи.
Лук’янченко А.В., Кісілюк Г.А.

2. Організація роботи Школи
майбутнього першокласника.
3.Організація роботи
консультпункту для батьків
майбутніх першокласників.
Комарніцька О.Г., Мальцева
Н.В., психолог

Рейд всеобучу. Потоцький В.М Лук’янченко А.В., кл.керівники

Вивчення профнамірів випускників.
Лук’янченко А.В., Кісілюк Г.А., кл.керівники, психолог

Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

1.Скласти розклад уроків на ІІ
семестр.
Кісілюк Г.А.
2.Скласти графік чергування
вчителів по школі на ІІ
семестр.
Кісілюк Г.А.
3.Контроль за відпрацюванням
навчального часу під час
канікул.
Кісілюк Г.А.
Потоцький
В.М.
4.Погодити календарні плани
та плани виховної роботи на ІІ
семестр
Адміністрація

2.2. Навчальнометодична
робота

Методична оперативка
1.Про планування навчальновиховної роботи на ІІ семестр.
Заст.директора
2. Стан виконання заходів,
спрямованих на активізацію
вивчення англійської мови на
період до 2020 р.
Пальцева С.Г.

2.3. Атестація
педкадрів

Розділ ІІІ. Виховна робота

1.Адміністративна нарада
1Про організацію індивідуального
навчання
Кісілюк Г.А.
2.Підсумки планування освітнього
процесу за І семестр.
Заступники директора

Нарада при директорі
1. Виконання навчальних
програм у І семестрі.
Кісілюк Г.А.
2.Про стан викладання фізичної
культури. В.М.Потоцький
3 Про виконання річного плану
роботи школи за І семестр 20182019 н.р.
4. Аналіз результатів контролю
всіх видів шкільної
документації.
Заступники директора
5. Про роботу по попередженню
дитячого травматизму у І
семестрі.
Дотримання БЖ на уроках.
Потоцький В.М.
6. Аналіз роботи по зверненням
громадян за календарний рік.
В.М.Потоцький
Методична
рада
1.Про
удосконалення
прийомів
впровадження
експеременталь
них
методів
навчання
при
вивченні
інтегрованого
курсу
«Природознавст
во».
Г.А.Кісілюк
2.Використання
психодіагности
чних
та
корекційнорозвивальних
програм
практичним
психологом
Н.А.Вернигор
3.Про
проведення
місячника
методичної
роботи. Кісілюк
Г.А.
1.Вивчення системи роботи вчителів, які
атестуються.
Атестаційна комісія
2.Аналіз курсової перепідготовки. Кісілюк Г.А.

Рейди в сім’ї з метою вивчення умов утримання дітей, забезпечення
їх навчання. Класні керівники
Організація роботи в дні зимових канікул. Заступники директора

Співбесіди з учнями 9,11-х класів (визначення
форм продовження навчання). Класні керівники

Місячник громадянського виховання "Я — громадянин України і пишаюсь цим"
Канікули
Робота за планом

Тиждень « «Я громадянин України»»
Лінійка «Українцями
ми народилися».
Кольц.Л.Л
Класна година «Я –
громадянин і патріот
держави» ,
(1-11кл.). Кл.
керівники
Конкурс малюнків
«Мій клас – моя
родина», (1-4 кл.)
.Класоводи
Літературний
вернісаж «Цінність
держави визначається
цінністю її
громадян»,(5-7кл.).
Кл.керівники
Усний журнал "Я —
громадянин України і
пишаюсь цим",(8,9кл.).
Вч.права
Історичний
марафон знавців
української
державності,(10,11кл.).
Вч. історії та права
Виставка літератури у
шкільній бібліотеці
«Хто ми? Для чого
ми?».Куліш Т.В.

«Звешся величаво – Україною,
земле зачарована моя»
Лінійка «Україна - моя рідна
Батьківщина».
Вчитель зар.літ Радченко К.М.
Класна година до Дня соборності
України «Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг»,(1-11кл.).
Кл. керівники
Гра -мандрівка «Україно,ти для
мене - диво!»,(1-4кл.). Класоводи
класів
Інтерактивна гра-подорож «Я
люблю Україну»,(5,6кл.), Класні
керівники
Хвилина інформування «До
джерел народних ремесел», (7,8
кл.) .Кл.керівники
Брифінг «Будувати життя чи
пристосовуватись до обставин»
(9-11 кл.).Кл.керівники
Конкурс відео презентацій
«Моя Україна» ( 9-11 кл.).
Мікосіянчик Г.Г., кл. керівники
Книжкова виставка «Моя
соборна, суверенна
Україна».Куліш Т.В.
Тиждень заубіжної літератури:
Виставка малюнків «У світі
казки»
Літературний квест ,(5-6 кл.).;
Інтелектуальна шоу-гра
«Найерудованіший» (7-8 клас)
Літературна гра «Морський бій»
(9 кл.)
Гра «Що? Де? Коли?» (10,11 кл.)
Ранок «Яке диво ці казки!» (14кл.)
Конкурс шаржів на літературних
героїв.
«Учень року»-5кл.

«Народ мій є, народ мій
завжди буде!..»
Лінійка «Вознесенськ
мій, для мене ти єдиний,
Україна - наш рідний
дім». Радченко В.Ф.
Класна година
«Держава починається з
кожного» (1-11кл)
Заочна мандрівка «
Вознесенщина- наш
рідний дім»,(1-4кл.),
Класоводи
Подорож у минуле
"Народ мій є! Народ мій
завжди
буде!..",(5,6кл.).Кл.керів
ники
Акція «Суверенна моя
Україна»,
(7-11 кл.).Вч. географії
,кл.керівники
Турнір « Україна - одна
на всіх,як оберіг».
Вч.географії, кл .
керівники
Бібліотечні уроки «Хай
не згасне пам’ять про
героїв»,Куліш Т.В., кл.
керівники
Урок мужності до
міжнародного дня
пам’яті жертв Голокосту
«Злочин проти людства
». Кл.керівники
«Учень року»-6 кл.

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Залучення батьків до проведення зимових канікул.
Класні керівники

Класні батьківські збори з питання
учнівських досягнень за І семестр
Класні керівники

Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Звіт по захворюваності учнів за 2018 рік. Огляд учнів на ентеробіоз з 1 по 4 клас. Направлення учнів на планове щеплення «R
Манту» з 1 по 11 клас. Бесіди та лекції з учнями «Для чого потріне RМанту». Огляд дітей на педикульоз та коросту після зимових
канікул. Випуск санбюлетеня «Ентеробіоз»
Медсестра
Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Внести зміни в сітку
тарифікації.
Потоцький В.М.
Розділ УІІ. Система внутрішньо шкільного контролю
7.1.
Персональний і
тематичний
контроль

1.Аналіз результатів І семестру.
Кісілюк Г..А.
2. Стан викладання фізичної культури. В.М.Потоцький
3.Аналіз обліку відвідування учнями школи класними
керівниками.
Кісілюк Г.А
4.Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Об’єктивність

Стан температурного режиму школи. Похиленко В.В.
Контроль стану шкільного двору. Потоцький ВМ

оцінювання навчальних досягнень учнів.
Заст.директора з НВР
5. Впровадження Державного стандарту початкової освіти.
Кісілюк Г.А.
7. Стан викладання української мови . В.М.Потоцький, Кісілюк
Г.А.
8. Про удосконалення прийомів впровадження
експерементальних методів навчання при вивченні інтегрованого
курсу «Природознавство».

Готовність класних кімнат,
майстерень, спортзалу до
проведення занять.
Потоцький В.М.

Співбесіди з вчителями про їх самоосвітню
діяльність.
Кісілюк Г.А.

1.Організація
курсової
перепідготовки
у 2019 році.
Кісілюк Г.А.
2.Відвідування
уроків і
позакласних
заходів
вчителів, які
атестуються
Атестаційна
комісія

1.Документація гуртків,
тематично-календарне
планування. Кісілюк Г.А.,
Лук’янченко А.В.
2. Документація МО, творчих
груп. Кісілюк Г.А

1.Поурочні плани вчителів, щоденники учнів в 4-8-х класів
( дотримання Єдиних вимог до ведення, перевірки щоденників,
своєчасність виставлення оцінок.)
Кісілюк Г.А.
2.Перевірка зошитів з української, англійської мови,
математики ( дотримання Єдиних вимог до ведення,
перевірки учнівських зошитів)
Кісілюк Г.А.

7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи
7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

1.Перевірка кл.журналів
(виконання навчальних
програм, об’єктивність
оцінювання учнів, виконання
вимог інструкцій МОН
України щодо ведення
журналів ) Кісілюк Г.А.
2.Документація по
індивідуальному навчанню
учнів.
Кісілюк Г.А.

7.5.

Назва наказу

Хто готує

1

Про дотримання об’єктивності при виставленні учнями оцінок.

Кісілюк Г.А.

2

Про відвідування учнями школи.

Кісілюк Г.А.,
Лук’янченко А.В.

3

Про результати контролю за веденням шкільної документації.

Кісілюк Г.А.

4

Про виконання навчальних програм

Кісілюк Г.А.

5

Про затвердження номенклатури справ.

Потоцький В.М.

6

Про проведення місячника науково – методичної роботи в школі

Кісілюк Г.А.

7

Про підсумки перевірки планів виховної роботи

Лук’янченко А.В.

8

Про підсумки місячника громадянського виховання

Лук’янченко А.В.

9

Про організацію місячника художньо – естетичного виховання

Лук’янченко А.В.

Лютий
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України
«Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
1. Організація роботи Школи
майбутнього першокласника.
2.Організація роботи
консультпункту для батьків
майбутніх першокласників.

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Буряк Г.О., Літвінова С.В.,
психолог
Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
Методична оперативка
1.Робота з обдарованими
дітьми. Кісілюк Г.А.,
Лук»янченко А.В., Вернигор
Н.А.
2. Нові освітні технології:
перевернуте навчання.
Г.А.Кісілюк

2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

Нарада при директорі
1. Стан викладання української мови.
В.М.Потоцький
2.Ціннісне ставлення до культури і
мистецтва. Лук’янченко А.В.

Педагогічна
рада 1
1.Позаурочна
діяльність як
чинник
мотивації учнів
до життєвого
проектування..
Кісіл
юк
Г.А.
2.Впровадження
ІКТ на уроках
та в позакласній
роботі . Кісілюк
Г.А.
3. Виконання
рішень
попередньої
педагогічної
ради

2.2. Навчальнометодична
робота

2.3. Атестація
педкадрів

Заходи місячника методичної роботи
Школа педмайстерності
Методичний фестиваль
«Узагальнення методичних
знахідок педагогічного
колективу за означеною
науково-методичною
проблемою»

Тиждень вчителя, який
атестується

Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються.

Тиждень учителя – початківця:
проведення й обговорення відкритих
уроків;
виставка методичних і дидактичних
матеріалів, розроблених вчителями –
початківцями
Методрада
Атестаційна комісія

Анкетування на предмет
оцінювання роботи вчителів,
які атестуються.
Кісілюк Г.А.

Засідання
атестаційної
комісії .
Потоцький В.М.

Розділ ІІІ. Виховна робота
Місячник художньо – естетичного виховання „Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!”
Тиждень морального
виховання
"Толерантність
врятує світ"
Лінійка «Що посієш,
те й пожнеш»,.
Вчитель етики
Класна година
«Українцями ми
народилися» ,(111кл.). Кл. керівники
«Подорож в Країну
Доброти та
Ввічливості»
,(1,2кл.). Класоводи
Родинне свято «Мій
рід, моя родина». ,(3,
4 кл.). Класоводи
Години
спілкування"Толеран
тність. Вчимося жити
разом" ,( 5,6 кл.). Кл.
керівники

Тиждень «Символи
держави – як дзеркало
народної душі
Лінійка «Державні
символи
України».Мартиненко
З.П.
Класна година
«Державні та народні
символи України», ,(111кл.). Кл. керівники
Свято «Символи України
– обереги нашого народу»
,(1-4кл.). Класоводи
Конференція «Державні
та народні символи –
історія, сучасність,
майбутнє» (9-11 кл.).
Колаж «Військові
Державні
символиУкраїни».
Вчитель курсу «Захист
Вітчизни».
Виставка Вишиванка –
символ Батьківщини,

Тиждень рідної мови "Я люблю
народну українську мову, звучну,
барвисту й таку м'яку."
Лінійка «Вертайся, рідна мово, у
серце народу, у душу Вкраїни». Вч .
української мови
Класні години “Нашого цвіту – по
всьому світу” (про українців, які
живуть в інших країнах )(8-11 кл.)
;«Мово моя калинова» (1-7 кл.). Кл.
керівники
Ранок «До мови серцем пригорнись»
,(1,2кл.), Буряк Г.О., Літвінова С.В.
Лінгвістична гра «Буду я навчатись
мови золотої...» ( 5,6.). Вч .
української мови
Філологічна гра «У казковому світі
мови», (3,4кл.). Класоводи
Бібліотечний урок«Літературне
кафе: сучасна дитяча література»,(7,8
кл.).Куліш Т.В., кл.керівники
Мовний турнір «Живи, державна
українська мова!» ,9-11кл.). Вч .

Тиждень творчості
школярів
"Памятайте, діти!
Ви всі талановиті!"
Тиждень
інформатики
Лінійка"Памятайте,
діти! Ви всі
талановиті!".Мікосія
нчик Г.Г.
Виставка учнівської
творчості «Подивися
на світ моїми очима»,
Керівники гуртків,
кл.керівники
Мистецький брейринг «Я і
комп’ютер» (1 – 4
класи)
Літературний

Форум "Як я розумію
толерантність" ,(79кл) . Класні
керівники
Робота шкільної
пошти "Мені
приємно сказати тобі,
що..." Парламент
Психологічний урок
"Радість і усмішка"
.Психолог ,вихователі
ГПД
Диспут "Думати
інакше - добре чи
погано?" ( 10,11 кл.).
Кл. керівники
«Учень року»-7 кл.

дзеркало народної душі
Флешмоб “Єдина й
незламна моя Україна”
Фотосушка «Фото
патріота України».
Парламент
Виставка творчих робіт
«Державні і народні
символи України».
книжкова виставка і стенд
на тему «Краса і велич
символів державних
Заходи з нагоди
святкування дня Св.
Валентина.(10 клас)
«Учень року»-8
кл.Нагородження
призерів.

української мови
Конкурс виразного читання
віршів українських поетів «Любове
моя, Україно!». Вч . української мови
Конкурс малюнків «Диво калинове
– чари барвінкові»,(1-6кл.)Вч.обр.
мистецтва та укр..мови
Конкурс агітаційних плакатів
«Збережемо чистоту рідної мови»,(711 кл.).Учителі української мови
«Учень року»-9 кл.

конкурс «Народна
мудрість в діаграмах
та графіках» (5-11
класи)
Конкурс
кросвордів з
інформатики (5 – 8
класи)
Конкурс
комп’ютерних
презентацій
«Шкільне життя:
навчання і не
тільки…» (9 – 11
класи)
Подорож до
королівства цікавої
інформатики (1 клас)
Чемпіонат «Володар
клавіатури» (5 – 6
класи)
Конкурс малюнків у
програмі Paint
«Художники» (5 – 8
класи)
Інтелектуальна
вікторина (7 – 11
класи)
Змагання «Надійний
користувач
«Сходинок»» (3 клас)
Змагання «Надійний
користувач
«Сходинок»» (4 клас)
День відкритих
дверей для ігроманів
(5 – 11 класи)
«Учень року»-10-й
клас

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
День відкритих дверей.
Адміністрація
Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Проведення заходів профілактики нещасних випадків у шкільному подвір’ї. Медсестра
Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальному приміщенні. Адміністрація., медсестра
Випуск санбюлетню «Небезпеки холодної пори року». Направлення учнів віком 14 років для проходження медичного огляду.
Проходження медичного огляду учнями при військкоматі. Лекції та бесіди з учнями. Медсестра
Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Огляд кабінетів.
Адміністрація.
Розділ УІІ. Система внутрішкільного контролю.
7.1.
Персональний і
тематичний

Робота творчих груп
Заст.директора

1.Відвідування учнями школи Лук’янченко А.В., Кісілюк ГА
2.Аналіз ефективності проведення заходів місячника естетичного виховання. Лук’янченко
А.В.

контроль

1.Робота молодих вчителів, надання їм методичної допомоги
наставниками. Кісілюк Г.А.
2. Стан викладання української мови. Потоцький В.М.
3. Стан викладання економіки. Г.А. Кісілюк
4. Позаурочна діяльність як чинник мотивації учнів до життєвого
проектування. Кісілюк Г.А.
5. Впровадження ІКТ на уроках та в позакласній роботі . Кісілюк
Г.А.

1.Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. Атестаційна комісія
2.Охорона праці, дотримання БЖ, санітарно-гігієнічних умов під час освітнього. Адміністрація
1.Індивідуальне навчання . Кісілюк Г.А.
7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи
7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

Журнали з ТБ.
Потоцький В.М.

Документація вчителів (конспекти, зошити учнів). заст.директора
Документація вчителів інформатики, української мови та
літератури, фізичної культури
Кісілюк Г.А. Потоцький В.М.

7.5.

Назва наказу

Хто готує

1

Стан викладання української мови.

Потоцький В.М.

2

Про підсумки місячника науково-методичної роботи

Кісілюк Г.А.

3

Про організацію місячника здорового способу життя

Лук’янченко А.В.

Березень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Закріплення складу вчителів –
предметників, класного
керівника, які працюватимуть у
5-х класах.
Потоцький В.М

1.Рейд
всеобучу.
Потоцький
В.М.,
Лук’янченко
А.В.,
кл.керівники

Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

1.Адміністративна нарада
1. Розробка заходів по підготовці
річного плану роботи школи.
Кісілюк Г.А.

2.2. Навчальнометодична
робота

Методична оперативка
1. Про хід впровадження
просвітницької програми
«Сімейна розмова»
Вернигор Н.А.

Нарада при директорі
1. Про стан чергування в школі. Потоцький
В.М.
2. Стан відвідування учнів.
Кісілюк Г.А .
3. Стан ведення шкільної документації.
Кісілюк Г.А.
4. Стан викладання економіки. Г.А.Кісілюк

Дослідження про стан роботи
над методичною темою у
2018-2019 н.р.
Кісілюк Г.А.,
керівники МО

Засідання
робочої групи
щодо
підготовки
проекту річного
плану на 20192020 н.р.,
визначення
основних
завдань і
проблем.
Потоцький В.М.

Підготовка до
проведення Дня
ЦО.
Потоцький В.М.

2. Організація та проведення
уроків за проектним методом
навчання: методика і практика.
Лепбук.
Г.А.Кісілюк
2.3. Атестація
педкадрів

1.Засідання МО з розгляду
питань оцінювання діяльності
педагогів, які атестуються, на
підставі вивчення системи і
досвіду їхньої роботи.
Голови МО, члени атестаційної
комісії
2. Оформлення
атестаційних листів.
Ознайомлення з ними вчителів,
які атестуються
Адміністрація

Засідання
атестаційної
комісії.
Потоцький В.М.

Розділ ІІІ. Виховна робота
Місячник здорового способу життя «Здоров’я – цінніше за багатство»
Шевченківські дні «Тобі, Тарасе, шану
складаємо»
Тиждень початкових класів “Сходинки до
успіху”
Лінійка «Тобі, Тарасе, шану складаємо» ,(
1 – 11кл.). Кл. керівники (1-4)класів
Класна година «Ми чуємо тебе, Кобзарю»
,(1 – 11кл.),Класні керівники
Календар Шевченкових дат. Вч.
української літератури
«Літературний ігроленд». Ребуси,
кросворди, літературні задачі за творами
Т.Шевченка,(1 – 11кл.). Класоводи, вчителі
української літератури
Інтелектуальна гра «Відомий і невідомий
Шевченко»,(8 – 9кл.)..Вч. української
літератури
Усний журнал «Кохані жінки Тараса
Шевченка»,(8 – 11кл.). Вч. української
літератури
Літературний круїз « Що ми знаємо
про Шевченка»,(5– 7кл.). Вч. української
літератури
Конкурс на кращого читця поезій “Поезії
Т.Г.Шевченка торкнулися моєї душі,(1 –
11кл. Вч. української літератури
, класні керівники
Мікрофонне тестування "Чи знаю я
Шевченка?",(1 – 11кл.). Вчителі
української літератури
Книжково-ілюстративна виставка "Уклін
тобі, Тарасе".Бібліотекар
Конкурс малюнків «Шевченкові твори
очима дітей»,(1 – 4кл.). Класоводи
Тиждень початкових класів:
- Презентація початкової школи(творчі
проекти класів);
- «Хто багато читає, той багато знає!»(
вікторина,майстер-клас,виставка);
- «Мовними стежинками»(інтелектуальні
перерви,флеш – моб «Одягни
вишиванку»,галявина психологічної
розгрузки,гра – подорож до країни
чемності);
- «Здоров’я родини-багатство
країни»(веселі перерви, спортивне свято);
- День ерудитів ( інтелектуальні перерви

Тиждень «Спорт –
здоров’я, сила духу і
краса»
Тиждень математики
Лінійка «До тижня
математики» ,( 1 –
11кл.). Антонюк
Т.М.; Радченко В.Ф.
Класна година
«Спокус безліч, а
здоров’я одне» ,(1 –
11кл.),Класні
керівники
Вікторина «Твоє
здоров’я в твоїх руках»
,(1-2 кл.). Класоводи
Перегляд презентації
«Види спорту», (3-4
кл.) .Класоводи
«Веселі старти» (4 кл.).
Класоводи
«Старти надій» , (7
кл). кл.керівники, вч.
фізкультури
Фотовиставка «Ми за
здоровий спосіб
життя»
ЯРМАРОК СПОРТУ.
(представлення
ДЮСШ, федерацій та
клубів своїх видів
через показові виступи
та майстер-класи).
Тиждень математики:
-весела математика;
- Подорож по місту
математичних загадок;
- Логічний олімп;
- Турнір юних
математиків;
- Урок надзвичайних
пригод;
-«Математичний
калейдоскоп»;
- Математичні
десятихвилинки на
уроках «Цікаві факти з

Тиждень "Здоров'я мати - вік біди не
знати"
Тиждень книги «Під українським
небокраєм книгу люблять і читають»
Лінійка „До тижня книги”,( 1 –
11кл.). Куліш Т.В.
Класні години «Грамотне здоров’я –
запорука довгого життя»,(1 – 11кл.).
Класні керівники
Показ мультфільмів з циклу «Азбука
здоров’я»,(1-5 кл.) .Класні керівники
Урок-подорож «Крокуєм стежкою
здоров’я…» , (6-7 кл.). Класні
керівники
Відеолекторій «Здоров’я – ціність
життя», (8,9 кл.). Класні керівники
Тренінгове заняття «Шлях до
здорового способу життя»
, (9-11 кл.). Вчитель МСП
Міні – змагання на перервах
Інтелект шоу «Ми - за здоровий
спосіб життя». Вчитель ОЗ
Акція «Обміняй цигарку на
цукерку». Вчитель ОЗ
Демонстрація відео кліпів про
здоровий спосіб життя. Вчитель ОЗ,
інформатики
Гра-вікторина «Лабіринт удачі», (14кл.). Вихователі ГПД
Розробка буклет-пам’ятки «Бережи
здоров’я змолоду!»,медсестра
,психолог.
Тиждень книги «Під українським
небокраєм книгу люблять і читають»:
-Інформаційні – літературні хвилинки
«Цікаво про бібліотеки» ;
- Конкурс прислів'їв та приказок про
книгу на уроках читання та
літератури ;
- Конкурс на кращий відгук про
прочитану книгу;
- Книжкова вікторина «А ми багато
знаємо казкових героїв» ;
- Виставка «Моя закладка до книги
найкраща» ;

тиждень
Робота за
планом
весняних
канікул.

«Клубочок заморочок»,конкурс,турнір).
Класоводи

життя відомих
математиків»,( 5-11
кл.);
- Математичні
змагання “Чудова
сімка»;
- Конкурс малюнків
«Веселі цифри»
- «Математичний
крос».

- Акція «Приведи друга до
бібліотеки»;
-Конкурс «Моя перша книжечка»;
-Квітка бажань «Хочу бачити в
бібліотеці»;
- Реклама професії бібліотекаря
«Міфи та реальність» (9,11кл.);
- Книжкова лікарня;
- День малюнків-ілюстрацій до
прочитаних книг «Літературнохудожнє ательє» ; Благодійна акція
«Подаруй сучасну українську книгу
бібліотеці»;
- Книжкова виставка «Ці книги
знають все на світі».

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Консультація для батьків.
Класні керівники
Святковий концерт
«Милих жінок вітаємо».
.Лук’янченко А.В.
Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Реєстрація травматизму по ЗОШ № 4. Бесіди та лекції з учнями. Медсестра
Робота з благоустрою школи.
Класні керівники.

Бесіди з профілактики нещасних випадків
під час весняних канікул. Класні керівники

Рейд «Живи, книго»
Бібліотекар

Аналіз використання бюджетних коштів.
Потоцький В.М.,
бухгалтер

Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Огляд кабінетів.
Адміністрація

Розділ УІІ. Система внутрішкільного контролю.
7.1.
Персональний і
тематичний
контроль

1.Дотримання єдиних вимог до
усного і писемного мовлення
учнів. Адміністрація
2.Аналіз результатів контролю
за якістю ЗУН в 9-11 класах.
Кісілюк Г.А.

1.Стан викладання економіки. Г.А.Кісілюк
2.Підготовка до ДПА, ЗНО, організація повторення навчальних предметів.
Кісілюк Г.А.
3. Об»єктивність оцінювання школярів. Заст.директора з НВР
4. Стан викладання правознавства. Кісілюк Г.А.
5. Стан викладання курсу «Людина і суспільство» В.М.Потоцький
6. Досвід і проблеми формування конкурентноспроможної особистості
Г.А.Кісілюк
7. Впровадження нових Державних стандартів початкової освіти
Г.А.Кісілюк

1.Аналіз впливу
атестації на
компетентність
вчителя.
Кісілюк Г.А
2.Проведення
канікул.
Лук’янченко
А.В.
3.Зайнятість
вчителів під час
канікул.
Лук’янченко
А.В., Кісілюк
Г.А.

1.Робота керівників гуртків по розвитку творчих інтелектуальних можливостей учнів. Кісілюк Г.А., Лук’янченко
А.В.
2.Виконання рішень педради І. Кісілюк ГА.
7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи
7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

Журнали з БЖ.

Кісілюк Г.А.

Документація
гуртків,
факультативів.
Кісілюк Г.А.,
Лук’янченко
А.В.

Перевірка
класних
журналів
Кісілюк Г.А.
Назва наказу

7.5.

Хто готує

1

Стан ведення шкільної документації

Кісілюк Г.А.

2

Про відвідування учнів школи

Кісілюк Г.А.

2

Про підготовку річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р.

Потоцький В.М.

3

Про стан викладання економіки

Кісілюк Г.А.

4

Про підсумки атестації педагогічних працівників школи

Потоцький В.М.

5

Про проведення педради 2

Потоцький В.М.

7

Підсумки місячника здорового способу життя

Лук’янченко
А.В.

8

Про організацію місячника сімейного та екологічного виховання

Лук’янченко
А.В.

Квітень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

Забезпечення виконання ас.53 Конституції України, Законів України

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

«Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Обстеження випускників 4-го класу із метою вивчення рівня готовності переходу в основну школу. Психолог
Підготовка до комплектування
1,10-х класів.
Кісілюк Г.А.

Стан відвідування учнями
школи.
Кісілюк Г.А., Лук’янченко
А.В.

Оформлення
документації
про звільнення
учнів від ДПА
за станом
здоров»я

Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

Комплектація (попередня)
вчителів.
Адміністрація
Адміністративна нарада
Спільно з ПК, радою школи.
1. Про проект навчального
плану на 2019-2020 н.р.
Потоцький В.М.
2. Попередня комплектація
педагогічних кадрів.
Кісілюк Г.А.
3. Про організоване закінчення
навчального року та
проведення ДПА, ЗНО.
Кісілюк Г.А.

Нарада при директорі.
1. Стан повторення з
предметів, які виносяться на
ДПА, ЗНО
Кісілюк Г.А.
2.Стан викладання предмета
«Людина і суспільство»
В.М.Потоцький

Педрада 2
1. Досвід і проблеми формування
конкурентноспроможної
особистості
Г.А.Кісілюк
2. Впровадження нових
Державних стандартів початкової
освіти Г.А.Кісілюк
3. Про проведення ДПА за
вибором. Потоцький В.М.
4. Про звільнення учнів від
ДПА.Кісілюк Г.А.
5. Про виконання рішень педради
І. Кісілюк ГА

2.2. Навчальнометодична
робота

ШПМ

Мікродослідження
«Потенційні можливості
колективу (діагностика визначення рівня готовності
до творчого професійного
росту).
Заст.директора,
Керівники МО

Тиждень наступності Кісілюк Г.А
Методична оперативка
1.Інструктивно-нормативна
документація про закінчення
навчального року (ДПА, ЗНО,
навчальна практика, екскурсії)
Кісілюк Г.А.
2.STEM-освіта в Україні: від
дошкільника до компетентного
випускника. Г.А.Кісіслюк

2.3. Атестація
педкадрів

Розділ ІІІ. Виховна робота
Місячник сімейного та екологічного виховання «Тепло сімейного вогнища»

Тиждень
родинного
виховання
"Моя родина України краплина"
.
Тиждень
профорієнтації
«На життєвім
роздоріжжі»
Лінійка "Усі
професії корисні і
потрібні"
Радченко К.М.
Класна година
«Майбутня
професія» (1-11
кл.). Кл.
керівники
Презентація
психолога
(буклети
«Паросток надії»,
«Як зберегти
здоров’я дитини»,
«Про що потрібно
говорити з
дітьми», «Як
навчити дитину
сказати «НІ!»,
рекомендації та
поради «Секрети
виховання»
Правова абетка
для батьків»)
Консультпункт
для батьків
«Секрети
батьківської
педагогіки».
Класні керівники
Фотовиставка
«Знайомтесь – я та
моя сім’я». Кл.
керівники
Уроки етики
«Мистецтво
спілкування на
відстані»,(5,6кл.),
вч.етики
Виставка «Герб
моєї родини»,
«Світ захоплень
моєї родини».
ЗДВР
Діалог
«Повага –
ниточка, що
з’єднує
покоління» (79кл.),Кл.
керівники
Тренінг «Як
створити міцну і
щасливу
сім’ю»,(10,11кл.).
Кл. керівники
Естафета

Тиждень «Творча дитинащаслива родина» .
Тиждень фізики
Лінійка «Творча дитинащаслива родина»
Мартиненко З.П.
Класна година «Без сім’ї
немає щастя на землі» ,(111кл.).Кл. керівники
Бібліотечні уроки.Читання
дитячих художніх творів про
сім’ю. Куліш Т.В.
Виготовлення колажу «Моя
родина»
Родинне свято «Нам
цікаво жити разомк» , (1-4
кл.),Вихователі ГПД
Фестиваль родинної пісні
«Таланти моєї родини»
Анісімова О.М.
Тиждень фізики:
Усний журнал
«Фізика – це цікаво»;
Інтелектуальна
гра «Щасливий випадок», 11
кл.4
Фізична
вікторина, 9 кл.,;
Інтелектуальна
гра «Найрозумніший фізик»,
10 кл.;
Цікаві досліди з
фізики;
Інтелектуальна
гра «Фізичні перегони», 8
класи,;
Виставка
літератури з фізики до ЗНО;
Інтелектуальна
гра "Ерудит", 7 кл.;
Бібліотечний урок «Внесок
українських жінок у розвиток
фізики»

Тиждень «Хай планета наша чиста
розцвітає людям на добро».
Тиждень хімії
Лінійка «Основні антропологічні
джерела забруднення навколишнього
середовища»
.Косіненко Н.Р.
Класні години «Від кожного
вознесенця залежить затишок нашого
міста» ,( 1 -11 кл.). Кл. керівники
Фото колаж «Мій двір найкращий в
місті!»,( 1 -11 кл.). Кл. керівники
Екологічні подорожі: “Неси добро у
світ природи” .Кл. керівники
Трудова акція «Школа – наш
рідний дім, ми – господарі в нім». Кл.
керівники
Інформаційна година «22 квітня –
Міжнародний день Землі»
Кл.керівники
Виставка художньої та науково
популярної літератури з екології.
Бібліотека, вч.екології
Тиждень хімії:
Науково – хімічне шоу «Трюки
науки»;
Ток- шоу. «Поліетилен-«за» чи
«Проти»;
Розв’язування хімічних кросвордів,
ребусів, загадок. (7 – 11 кл.)
Інтерактивна гра «Хімічний
лабіринт»

Тиждень
екологічного
виховання «Хто не
любить природи, той
не любить людину,
той не громадянин» .
Тиждень біології ,
природознавства
Лінійка. «Хто не
любить природи, той
не любить людину,
той не громадянин»
,Вч. біології та
природознавства
Класні години
«Чорнобильські
уроки» ( 1-11 кл ).Кл.
керівники
Конкурс творців
екологічних казок
(1-4кл.)Класоводи
Екскурсія.
Екологічною
стежиною рідного
краю(1-7кл.).Класні
керівники,вч. біології
та природознавства
Походи «Стежками
Вознесенських
природоохоронних
територій.Класні
керівники,вч. біології
та природознавства
Конкурс плакатів
екологічної реклами
"Вода і життя. Роль
води
у житті людини". (14 класи, 5-9 класи)
.Класні керівники,вч.
біології та
природознавства
Презентація
"Фітотерапія. Напої
здоров'я". (1-4 класи,
5-9 класи) Класні
керівники,вч. біології
та природознавства.
Конкурс
вітамінних
салатів і напоїв
"Будьмо
здоровими!"
. (1-4 класи, 5-9
класи) Класні
керівники,вч. біології
та природознавства
Конкурс ерудитів
“Природознавець”(5к
л.).
Вч. природознавства
Екопроект: “Книга
знаків “Бережи
природу”(7-8кл.).
Боброва А.С.
Біологічна гра
«Пригоди на острові
БІО»,( 6 кл.), Вч.

подружніх
компетенцій
,(10,11кл.). «Права
та обов’язки
батьків». Кл.
керівники
Книжкова
презентація «Все
про професію»
.Куліш Т.В.
Спортивні
змагання «Тато,
мама, я –
спортивна сім´я».
Вчителі
фізкультури
Профорієнтаційні
зустрічі з
представниками
центру зайнятості.
ЗДВР
Година
спілкування
«Професії моєї
родини». Кл.
керівники

біології
«Спостерігаємо,
досліджуємо,
обгрунтовіємо!»
Знайомство з
відкриттями в
екологічній науці.
Проведення цікавих
спостережень,
досліджень (1-11
класи). Кл.керівники
Екологічний
тренінг «Цей слід
залишила людина.
Проблеми
ресурсозбереження»,
(10,11кл.
кл.).Вч.екології
Лінійка – реквієм до
дня Чорнобильської
трагедії «Дзвони
Чорнобиля».
Вернигор Н.А.
Бліц-турнір
“Екологічна
безпека”(9-10кл.).
вч.екології
Виставка малюнків
«Птах року - 2019»

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Класні батьківські збори.
Консультації для батьків по
підготовці до ДПА.
Класні керівники

Тиждень «Я і моя родина».
Адміністрація, класні керівники

Спільні трудові акції з батьками по благоустрою мікрорайону.
Потоцький В.М., Лук’янченко А.В., класні керівники.
Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Перевірка дітей на педикульоз та коросту після весняних канікул. Проходження медогляду робітників. Бесіди та лекції з учнями.
Медсестра
.

Підготовка плану літнього
оздоровлення. Лук’янченко
А.В.

Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Підбиття підсумків
роботи школи зі
зміцнення матеріальної
бази й господарської
діяльності за рік.
Потоцький В.М.
Похиленко В.В.

Підготовка до
ремонту школи.
Потоцький В.М.
Аналіз
використаних
коштів.
Потоцький В.М.

Розділ УІІ. Система внутрішкільного контролю.
7.1.
Персональний і
тематичний
контроль

Аналіз результативності
впровадження інформаційнотехнологічного профілю
навчання старшокласників.
Кісілюк Г.А.
1.Аналіз перевірки ефективності проведення заключного
повторення з предметів, які виносяться на ДПА, ЗНО Перевірка
якості знань учнів у випускних класах.
Заст.директора
2.Досвід і проблеми формування конкурентноспроможної
особистості

Наступність у
роботі вчителів
І-ІІ ступенів
школи.
Адміністрація,
психолог

Г.А.Кісілюк
3. Впровадження нових Державних стандартів початкової освіти
Г.А.Кісілюк
4.Стан викладання правознавства. Кісілюк Г.А.
5. Стан викладання курсу «Людина і суспільство»
В.М.Потоцький
Контрольні
зрізи знань.
Адміністрація

7.2.
Адміністративні
контрольні
роботи
Підготовка учнів до ДПА, ЗНО. Кісілюк Г.А
7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

Документація класних
керівників, вихователів.
Лук’янченко А.В.

7.5.

Назва наказу

Хто готує

1

Про підсумки місячника сімейного та екологічного виховання

Лук’янченко
А.В.

2

Про організацію місячника військово – патріотичного виховання

Лук’янченко
А.В.

3

Про надання чергових тарифних відпусток працівникам школи за рік.

Потоцький В.М.

4

Стан викладання правознавства.

Кісілюк Г.А.

5

Стан викладання курсу «Людина і суспільство»

Потоцький В.М

Травень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Профорієнтаційні зустрічі. Заступники директора, кл.керівники
Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників. Комарніцька О.Г., Мальцева Н.В.
Проведення польових занять з юнаками,
практичних занять з дівчатами з Захисту
Вітчизни Викладачі

Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1.
Організаційнопедагогічні
заходи
(рада школи,
профспілкові
збори, наради,
педконсиліуми)

2.2. Навчальнометодична
робота

Адміністративна нарада
1. Аналіз роботи за рік. Про
підготовку до звіту директора
перед громадськістю.
Потоцький В.М.

Нарада при директорі
1.Про організоване закінчення навчального
року Кісілюк Г.А.
2. Про оздоровлення учнів у літній період.
Потоцький В.М.
3.Про надання щорічної відпустки
працівникам школи. Потоцький В.М.
4.Адаптація молодих спеціалістів до
професійної діяльності
Кісілюк Г.А.

Семінар-практикум
«Інтегрований урок. Який
він?» Кісілюк Г.А.

Педрада 3
1. Про перевід
учнів 1-8,10-х
класів та
нагородження
Похвальними
листами.
Потоцький ВМ.

Оперативна
нарада
1.Про підсумки
проведених
контрольних
зрізів знань.
Заст.директора з
НВР
2.
Ознайомлення
вчителів, які
будуть
викладати у 5-х
класах з
навчальними

планами,
програмами і
посібниками, які
використовують
ся в школі І
ступеня.
Кісілюк Г.А.
3.Про
проведення
Свята
останнього
дзвоника.
Лук’янченко
А.В.
2.3. Атестація
педкадрів
Розділ ІІІ. Виховна робота
Місячник військово – патріотичного виховання «Ми будемо довго пам’ятати і Вам забути не дамо»
Тиждень «Україна у нас
одна!»
Лінійка "ЛЮДИНА
СТВОРЕНА ПРИРОДОЮ ДЛЯ
МИРУ, А НЕ ДЛЯ ВІЙНИ
Комарніцька О.Г.
Класна година «ЗАЧАРОВУЄ
КРАСОЮ НАША УКРАЇНА»
,
(1-11кл.). Кл. керівники
Сюжетно -рольова гра «НА
ПЛАНЕТІ УСІ ДІТИ В МИРІ
Й ДРУЖБІ ХОЧУТЬ
ЖИТИ!»,(1-4кл.),Класоводи
Історичний гід «З Україною в
серці"» ,(8,9 кл.),Кл.керівники
Гра -експрес «Ми нащадки
славного роду»,(57кл.),Кл.керівники
Зустріч «Історії героїв АТО:
«Ми боремося за українську
землю»,(10,11кл.),Кл.керівники
Конкурс театралізованої
української пісні. Анісімова
О.М.
Свято Букварика у першому
класі
Кл.керівники

Тиждень
патріотичного
виховання «Роки
опалені війною
«Мужність і відвага
крізь покоління»
Волковицька Д.П.
Екскурсії до
краєзнавчого музею.
Кл.керівники
Виставка малюнків
«Вічна пам’ять
героям»
Вахта пам’яті
Участь у міських
заходах,
Перегляд фільмів
“Негасима наша
пам’ять”.
Книжковий вернісаж
«Цих днів не змовкне
лава» .Куліш Т.В.
Операція «Турбота».
Кл.керівники

Тиждень ЄС в Україні.
Лінійка «ЗНАЙОМТЕСЬ –
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ»
Пальцева С.Г., Волошина О.А.
Виставка-досьє «У книжок
немає кордонів»,Куліш Т.В.
Класні години :година цікавих
повідомлень «Цікаві факти про
Євросоюз». Кл.керівники
Квіткова міні-інсталяція
«Україна і ЄС»Боброва А.С.
Інтелектуально-літературний
круїз «Країнами Європи»..10
кл.. Волошина О.А.
Європейська мозаїка «Європа
на твоїй долоні». Пальцева
С.Г.

Тиждень безпеки
життєдіяльності
Лінійка
Класні години
«Підсумки роботи
класного колективу за
ІІ
семестр».Кл.керівник
и
Опрацювання
пам’ятки «Безпека
життя і здоров’я учнів
загальноосвітніх
шкіл» Кл.керівники
Свято Останнього
дзвоника «Нас
покликав дзвоник
останній»

Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Батьківські збори майбутніх першокласників. Комарніцька О.Г., Мальцева Н.В.
Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Звіт в СЕС про проходження медичного огляду працівниками. Бесіди та лекції з учнями «Кишкові інфекції».
Медсестра
Інструктаж з БЖ
під час літніх
канікул
Кл.керівники
Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Складання графіку щорічних
відпусток
Потоцький В.М,
Кісілюк Г.А
Розділ УІІ. Система внутрішкільного контролю.
7.1.
Персональнй і
тематичний
контроль

Робота наставників молодих
вчителів.
Анкетування молодих
вчителів

Аналіз підсумків проведених контрольних
зрізів знань.
Заст.директора з НВР

1.Виконання
навчальних
програм.
Кісілюк Г.А.

Кісілюк Г.А.
1.Підготовка до ДПА, ЗНО. Перевірка ефективності
проведення заключного повторення з предметів, які
виносяться на ДПА, ЗНО. Адміністрація
Аналіз результатів контрольних робіт.
Адміністрація
7.2.
Адміністративн
і контрольні
роботи

Контрольні зрізи знань.
Адміністрація

7.3. Класноузагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка
документації

Перевірка
класних
журналів з
метою
виявлення рівня
виконання
навчальних
програм і
планів,
об»єктивність
оцінювання
навчальних
досягнень учнів.
Кісілюк Г.А.

Назва наказу

Хто готує

1

Про виконання навчальних програм

Кісілюк Г.А.

2

Про результати контрольних робіт.

Кісілюк Г.А.

3

Про оздоровлення школярів під час канікул.

Лук’янченко А.В.

4

Про підсумки місячника військово-патріотичного виховання

Лук’янченко А.В.

5

Про набір учнів до 1-го класу.

Червень
І тиждень
Розділ І.

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
1

Звіт директора про роботу школи за рік перед
громадськістю.
Потоцький В.М.

Набір учнів до 1,
10–х класів.
Адміністрація

Розділ ІІ. Система роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації вчителів.
2.1. Організаційно-педагогічні
заходи
(рада школи, профспілкові збори,
наради, педконсиліуми)

Оперативна нарада з керівниками
методичних структур
Про координування планів роботи на 20192020 н.р.
Кісілюк Г.А
Педрада 4
Про випуск учнів 9-го класу.
Потоцький ВМ.
Педрада 5
Про випуск учнів 11 класу.
Потоцький В.М.

Нарада при директорі
1.Про виконання навчальних програм. Кісілюк Г.А.
2. Про відвідування учнів школи. Кісілюк Г.А.
3. Про підсумки роботи з обдарованими учнями у 2018-2019
н.р.

2.2. Навчально-методична робота

Планування роботи на 2019-2020 н.р.
Потоцький В.М., заст. директора, керівники методичних підрозділів.
Попередній розподіл педагогічного навантаження ( індивідуальні бесіди з вчителями ) Потоцький В.М.
Моніторинг результативності освітнього процесу за рік. Заст.директора
Методрада
Робота методичних структу по формуванню ключових компетентностей: практичні підходи
1. Про ефективність методичної роботи за 2018-2019 н.р.
2. Звіт про роботу МО, творчих груп про роботу з проблемної теми школи
3. Про підсумки моніторингу навчального процесу за 2018-2019 н.р.
4. Про підсумки діагностики утруднень вчителів в організації навчально-виховного процесу
5. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

6. Про підготовку до серпневої конференції педагогічних працівників міста
Кісілюк Г.А.
2.3. Атестація педкадрів
Розділ ІІІ. Виховна робота
Участь в заходах , присвячених Дню міста Вознесенська . Лук’янченко А.В..
Випускний вечір. 9, 11 класи. .Лук’янченко А.В., кл.керівники
Розділ ІУ. Система роботи з батьками
Індивідуальні консультації для батьків майбутніх першокласників. Комарніцька О.Г., Мальцева Н.В.
Розділ У. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці
Інструктаж з профілактики нещасних випадків під час канікул.
Кл.керівники
Розділ УІ. Фінансово-господарська діяльність
Ремонт
школи

Ремонт школи

Розділ УІІ. Система внутрішкільного контролю.
7.1. Персональний і тематичний
контроль

1.Проведення ДПА, ЗНО Кісілюк Г.А.
2.Перевірка готовності кабінетів до ДПА.
Кісілюк Г.А.

Аналіз
результатів ДПА,
ЗНО. Кісілюк
Г.А.

Аналіз навчальних досягнень
обдарованих учнів за рік.
Заст.директора

Моніторинг роботи школи за 2018-2019 н.р. заст.директора
7.2. Адміністративні контрольні
роботи

Результати ДПА, ЗНО. Кісілюк Г.А.

7.3. Класно-узагальнюючий
контроль
7.4. Перевірка документації

7.5.

1.Перевірка класних журналів, журналів для
факультативних занять, гуртків, протоколів
ДПА
Кісілюк Г.А.
Назва наказу

1. Про результати контролю за веденням шкільної документації.
2 Про підсумки науково – методичної роботи у 2018-2019 н.р.

1.Перевірка особових справ учнів .Заст.директора з
НВР
2.Оформлення документів про освіту. Кісілюк Г.А.
Хто готує
Кісілюк Г.А.
Кісілюк Г.А.

3. Про стан виховної роботи в школі за 2018-2019 н.р.

.Лук’янченко А.В.

4. Про підсумки роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н.р.

Кісілюк Г.А,
Лук’янченко А.В.

