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І. ВСТУП 

Законодавчі документи про загальну середню освіту. 
№ 

з/п 

Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальні Відміт 

1 Конституція України. Постійно Дирекція  

2 Закон України "Про освіту" Постійно Дирекція  

3 Закон України "Про загальну середню 

освіту" 1999. 

Постійно Дирекція  

4 Закон України "Про мови." Постійно Вч.предмет.  

5 Закон України "Про охорону праці". Постійно Дирекція  

6 Закон України "Про пожежну безпеку". Постійно Мелешко В.Б.  

7 Закон України "Про дорожній рух". Постійно Дирекція  

8 Закон України «Про охорону дитинства». Постійно Колектив  

9 Закон України «Про попередження  

насильства в сім’ї». 

Постійно Тюпка А.Я. 

Кл. керівн. 

 

10 Декларація прав дитини. Постійно Колектив  

11 Конвенція про права дитини. Постійно Колектив  

12 Державна національна програма "Освіта. 

Україна ХХІ століття". 

Постійно Дирекція  

13 Постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання документування 

управлінської діяльності» від 17 січня 2018 

р. №  55. 

Постійно Костенко Т.Г.  

14 Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, затверджене 

постановою Кабінету міністрів від 27.08 

2010 № 778. 

Постійно Дирекція  

15 Наказ МОН України “Про дотримання 

Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу” 1/9-273  

2003-09-08. 

Постійно Іванченко О.П.  

16 Вимоги щодо ведення класного журналу в 

1-4 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів (лист 1/9-532 від 11.09.07.) 

Постійно Вчителі 

початков. класів 

 

17 Інструкція з ведення класного журналу 

учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджена наказом 

МОН України від 03.06.2008 № 496. 

Постійно Вчителі  

18 Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 

«Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти». 

Постійно Вчителі  

19 Указ Президента України від 13.10.2015 № 

580/2015 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 роки» 

Постійно Вчителі  

https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/48106/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/48106/
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20 Державний стандарт початкової освіти, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України № 87 від 21.02.2018 

Постійно Вчителі  

21 Державний стандарт загальної початкової 

освіти, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України № 462 від 20.04.2011 

Постійно Вчителі  

22 накази Міністерства освіти і науки 

України:«Про затвердження типової 

освітньої програми закладів освіти                             

ІІ ступеня»  (від  20.04.2018 № 405),  «Про 

затвердження типової освітньої програми 

закладів освіти ІІІ ступеня» (від 20.04.2018  

№№ 406, 408), накази МОН України «Про 

затвердження типової освітньої програми 

закладів освіти   І ступеня»  (від 20.04.2018 

№ 407 та  від 21.03.2018 № 268) 

серпень Чуб Г.М.  

23 Лист МОН України «Про концепцію 

профільного навчання в старшій школі».  

9-482  2003-05-30. 

серпень Іванченко О.П.  

24 Наказ МОН України “Про затвердження 

Положення про навчальні кабінети 

загальноосвітніх навчальних закладів”  № 

598  2004-07-20. 

серпень Іванченко О.П.  

25 Наказ Міністерства освіти і науки України 

№ 732 від 20.12.2002 «Про затвердження 

Положення про індивідуальну форму 

навчання  в загальноосвітніх навчальних 

закладах» ( Із змінами, внесеними згідно з 

Наказами МОН № 61 від 05.02.2003, № 797 

від 15.10.2004, № 432 від 19.05.2008) 

Серпень Дирекція  

26 Про затвердження концепції розвитку 

інклюзивного навчання (наказ Міністерства 

освіти і науки України № 912 від 

01.10.2010). 

Серпень Дирекція  

27 Порядок організації інклюзивного навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Постанова Кабінету Міністрів від 

15.08.2011 №872. 

Серпень Іванченко О.П.  

28 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 08.02.2012 № 136 

«Про заборону продажу та вживання 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів у 

навчальних закладах». 

Серпень Дирекція  

29 Наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 

«Про затвердження нормативів 

наповнюваності груп дошкільних 

навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), 

груп продовженого дня і виховних груп 

Серпень Іванченко О.П.  
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загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

типів та порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

30 Лист МОН України №1/9-72 від 28.01.2014 

«Про недопущення перевантаження учнів 

початкових класів надмірним обсягом 

домашніх завдань». 

Серпень Вчит. поч. кл.  

31 Лист МОН України № 1/9-74 від 28.01.2014 

«Щодо контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкових 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

Серпень Вчит. поч. кл.  

32 Наказ  МОН молодь спорт України №423 

від 10.05.2011 «Про затвердження єдиних 

зразків обов’язкової ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

типів і форм власності». 

Вересень Вчителі  

33 Про обсяг і характер домашніх завдань 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

1/9-651 від 29.10.07. 

Вересень Вчителі  

34 Типове положення про атестацію 

педагогічних працівників (наказ 

Міністерства освіти і науки України  № 930 

від06.10.2010 року). 

Вересень Іванченко О.П.  

35 Про використання мобільних телефонів під 

час навчально процесу (Інформаційна 

збірка № 18, 2007 р.). 

Вересень Педколект.  

36 Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах 

освіти, затверджене наказом МОН України 

від 01.08.2001 № 563. 

Вересень Колектив  

37 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики 

злочинності і правопорушень серед дітей, 

захисту їх прав на освіту». 

Вересень Барбі М.В.  

38 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 11.01.2012 № 12 «Про 

заходи щодо забезпечення прав дітей в 

Україні». 

Вересень Вчителі  

39 Про затвердження Примірного положення 

про раду загальноосвітнього навчального 

закладу (Інформаційна збірка №8, 2001 р.). 

Жовтень Іванченко О.П.  

40 Положення про золоту медаль “За високі 

досягнення у навчанні” та срібну медаль 

“За досягнення у навчанні”. Наказ МОН 

України  № 584 від 13/12/2000 р. ( у 

редакції наказу МОН від 07.02.2012 № 116) 

Жовтень Дирекція  

41 Указ Президента України від 16.12.2011 № Жовтень Вчителі  
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1163 «Про питання щодо реалізації прав 

дітей в Україні». 

42 Положення про проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників 

навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти, затверджене наказом 

МОН України від 29.05.2008 № 479. 

Січень Чуб Г.М.  

43 Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затверджене 

наказом МОН України від 30.12.2014       № 

1547 

Березень Іванченко О.П.  

44 Положення про Похвальний лист “За високі 

досягнення у навчанні” та похвальну 

грамоту “За особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів”. (Наказ МОН України 

№ 579 від 11.12.2000) 

 Зі змінами, наказ МОН України №115 

від07.02.2012 

Травень Іванченко О.П.  

45 Порядок зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, 

затверджений наказом МОН України №367 

від 16.04.2018 

Травень Іванченко О.П.  

46 Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затверджена 

наказом МОНвід 16.06.2015 року №641 

постійно Барбі М.В.  

47 Обласна Концепція виховної діяльності 

навчальних закладів Полтавської області на 

2015-2020 р.р., затверджена наказом 

Департаменту освіти Полтавської ОДА 

14.09.2015 р. №302. Програма національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в 

Кобеляцькому районі на 2016-2020 р.р., 

прийнята рішенням VІ сесії районної ради 

7-го скликання 24.05.2016 р. 

 

постійно Барбі М.В.  

48 Концепція Нової української школи 

(схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. 

№ 988-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 

року» 
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1.1. Характеристика школи 

 

    З 01.09.2018 року школа працювала як опорний заклад «Білицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської 

області», до якої увійшли 5 філій: «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів №2», «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3», «Білицька 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4», «Кустолово-Кущівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» і «Жуківська загальноосвітня школа І 

ступеня». 

У 2018-2019 н.р.  в опорному закладі навчається 578 учнів, 45 класів-

комплектів, 76 педагогічних працівників.  

У Білицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 навчається 322 

учнів, 17 класів комплектів. Навчально-виховний процес здійснюють 40 

учителів. З них усі працюють за фахом. 

Якісний склад педколективу: 

вища категорія –22 чол. 

перша –7 чол. 

друга –2, «спеціаліст» –6, без категорії –3. 

Головне завдання школи – надання якісних освітніх послуг, вільний 

доступ до якісної освіти. 

Старша школа –профільна: 10-А, 11-А –профіль української філології, 10-

Б, 11-Б – математичний. 

Запроваджено допрофільну підготовку: на базі 6-А класу створено 

спеціалізований клас з поглибленим вивченням математики, 5-А – украънськоъ 

мови. 

Учні школи охоплені всіма формами навчання. 

 На основі наказу відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації від 

03.09.2018 №145 «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

працівниками навчальних закладів району у 2018-2019 навчальному році» на 

базі школи створено консультаційні пункти з географії, хімії, історії і 

правознавства та економіки. 

У школі працюють практичний психолог, соціальний педагог є група 

продовженого дня. 

Для охоплення учнів позакласною роботою у школі працюють гуртки: 

«Школа безпеки», «Дебати», гурток спортивно-бальних танців «Ювента», 

«Юний декламатор», «Музейна справа», «Стрілецький» спортивні секції з 

футболу, баскетболу. На базі школи працює  секція ДЮСШ з футболу, гурток з 

пішохідного туризму від райСЮТур, діє гурток юних натуралістів від 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру.                  

 Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – громадсько активна 

школа. Має партнерські зв’язки з місцевими підприємствами, організаціями, 

установами. 

  У школі діє піонерська організація ім.Героя Радянського Союзу 

Ф.І.Марченка, організація молодших школярів «Барвінчата», діють органи 

учнівського самоврядування – КСПК і Велика рада. 

Створений штаб профілактики правопорушень.  
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Школа розміщена в двох навчальних корпусах по вул.Миру, 4 (основна 

школа) та Миру, 8 (початкова школа). На балансі школи є спорт-комплекс 

(вул..Костенка,1а) і майданчик зі штучним покриттям з міні-футболу. У 

окремому корпусі знаходиться харчоблок на 60 посадкових місць. 

На подвір’ї школи облаштовані спортивний та ігровий майданчики. 

Підвезення учнів з наближених сіл здійснюється двома шкільними 

автобусами.  

1.2. Педагогічний аналіз за минулий навчальний рік 

 

У 2017-2018 навчальному році школа продовжувала працювати у 

напрямку громадсько активної школи, налагоджена співпраця з даного питання 

з ПОІППО ім.. Остроградського, районним методичним кабінетом, 

підприємствами  і організаціями селища.    

У 2017-2018 навчальному році школа працювала  над методичною темою 

«Створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації 

особистості та забезпечення освітньої діяльності кожного учасника навчального 

процесу». З даної теми було проведено ряд тематично-педагогічних  рад, 

семінарів, методичних заходів. Було посилено їх практичну спрямованість. 

Можливості навчального плану розширені за рахунок годин варіативної 

складової.  

Проводилась робота з обдарованими учнями: підготовлено дітей до 

районних (20 призових місць) та обласних (5 призерів) предметних олімпіад. 

Школа має вісім призерів районного етапу конкурсу знавців української мови 

ім.П.Яцика,  трьох призарів районного мовно-літературного конкурсу                 

ім. Т.Г. Шевченка,  1-ого призера  в районному конкурсі «Тарасовими  

шляхами». Ефективно працювали гуртки за інтересами. Члени гуртка «Школа 

безпеки» (керівник Барбі М.В.) взяли участь у   Всеукраїнських зборах-

змаганнях «Школа безпеки» (м. Львів), звідки привезли ряд нагород. Команда 

юних туристів (тренер райСЮТур Д.Тараненко) на районних змаганнях з 

пішохідного туризму  виборола ІІІ місце. Найвагомішим є результат юних 

екологів : І місце у Всеукраїнському  конкурсі-грі «Паросток» (керівники 

Коваленко Р.О., Савченко В.І.) та І місце у районному огляді-конкурсі 

екологічних театрів. 

Протягом навчального року організовано проведено курсову 

перепідготовку  9 учителів та атестацію 5 педагогічних працівників. 

У школі організоване безкоштовне  харчування учнів 1-4 класів та 

пільгових категорій, організовано підготовчу групу для майбутніх 

першокласників.  

Усі діти мікрорайону школи охоплені навчанням.  

Протягом року  організовувалось індивідуальне навчання  на дому 

дитині-інваліду (ЄМЦЮ А. 3 клас)  та за станом здоров’я БАГАЦЬКІЙ М. 8 

клас. Виконання навчальних програм даними учнями заслуховувалось на 

засіданні педагогічної ради. 

У червні місяці при школі працював оздоровчий табір «Веселка», в якому 

оздоровились  65 дітей, в тому числі і діти пільгових категорій (начальник 

табору Бабенко В.Б.). При школі був створений і працював мовний (англійська) 
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загін з учнів 5-10 класів (вчителі Олійник Т.М., Олійниченко Т.А., Якименко 

Ю.В.) за участю волонтерів з Франції та Великої Британії. 

З випускників (ІІ ступеню) 2018 року одержали свідоцтво про базову 

середню освіту 23, продовжили навчання у школі ІІІ ступеню – 18, інших 

навчальних закладах – 5. Із 24 випускників ІІІ ступеню в 2018 році 23 

продовжили навчання у навчальних закладах різних  рівнів акредитації. 1 учень 

отримав свідоцтво з відзнакою.  

2017-2018 навчальний рік закінчили 306 учнів, з них 301 учень показав 

високий рівень знань (проти 15 у минулому році), 148 – достатній (112 у 

минулому), 8 учнів (проти 10 у минулому) закінчили школу з початковим 

рівнем.    

За підсумками року 20 учнів, як і в  минулому навчальному році. 

нагороджено Похвальними листами. 

Школа в районному рейтингу посіла ІІІ місце за результатами ЗНО, 199 в 

рейтингу шкіл області. Результативність навчання по школі знизилась 

порівняно з минулим роком. Вперше за багато років  серед випускників немає 

медалістів. У 7, 8 і 10-А немає жодного відмінника. Але майже в кожному класі 

є учні з початковим рівнем знань з кількох предметів. 

         Зросла кількість учасників різноманітних інтелектуальних конкурсів. 

У школі працювали спортивні секції. Учні школи взяли участь у всіх 

видах спортивних змагань в рамках районної Спартакіади школярів, в якій 

посіли п’яте  місце (проти шостого  в минулому році). 

         У минулому навчальному році поновлювався сайт школи, на якому 

поміщено інформацію про основні події та досягнення. 

        У 2017-2018 н.р. ключовим нормативним документом у сфері освітньої 

політики щодо виховання підростаючого покоління є наказ Міністерства освіти 

і науки, молоді і спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів Україні», Концепція національно-патріотичного виховання, на основі 

яких було розроблено план виховної роботи школи. 

Патріотичне виховання забезпечується в школі через реалізацію проекту 

«Пам’ятаємо минуле заради майбутнього», систему заходів, спрямованих на 

розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних 

почуттів. Класоводи та класні керівники провели цілий ряд бесід та виховних 

годин по класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України 

та рідного краю. До дня визволення Полтавщини та  Дня пам’яті і примирення 

у школі було проведено операцію «Червона гвоздика», оформлено тематичні 

виставки, зустрічі з учасниками АТО. Учні школи впродовж року збирали 

гуманітарну допомогу для бійців АТО, передавали малюнки, листи, побували в 

музеї АТО в м. Дніпрі. 

Команда школи під керівництвом учителя «Захисту Вітчизни»                     

О.В. Бакаєнка взяла участь у районному етапі дитячо-юнацької військово-

спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»), де 

зайняла ІV місце (проти ІІ в минулому році), в районній Спартакіаді 

допризовної молоді (ІІІ місце зі стройової підготовки), в в районних змаганнях 

з кульової стрільби (Китайгора Є. ІІ місце). Обладнано кімнату для збереження 

зброї. 



 8 

  Окремим питанням у виховній роботі закладу є превентивне виховання 

та формування здорового способу життя: бесіди з учнями з профілактики 

шкідливих звичок і СНІДу, вивчення правил дорожнього руху та пожежної 

безпеки, попередження дитячого травматизму, пропаганда здорового способу 

життя. Організовувалися зустрічі з лікарем-гінекологом           Калюжною Л.А., 

лікарем сімейної медицини Петренко Л.М., районним лікарем  фтизіатром  

Каун Н. М. Проводилися виставки малюнків та конкурси плакатів.  

Діяльність школи багато в чому регламентується  статусом громадсько 

активної школи. Окрім традиційних акцій милосердя, волонтерської діяльності, 

у цьому році проведено в рамках тижня ГАШ, тиждень Добрих Справ,  

протягом якого учні допомагали одиноким і престарілим жителям селища, 

займалися  благоустроєм селищного парку і провели благодійний ярмарок.            

Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання, в школі велася 

робота з розвитку вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання, 

відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті. Учні постійно 

беруть участь у районному огляді-конкурсі художньої самодіяльності 

«Веселка», селищних святах, різноманітних конкурсах. Колектив спортивно-

бального танцю «Ювента» став переможцем зонального і виборов ІІІ місце в 

обласному  огляді-конкурсі «Веселка».Танцювальна група колективу «Чебреці» 

нагороджена грамотами журі зонального огляду-конкурсу «Веселка» та 

грамотою відділу освіти за перемогу в районному конкурсі. Учасники 

колективу «Ювента» виборювали нагороди  у багатьох обласних та 

регіональних конкурсах. 

  Протягом навчального року надавалась соціальна допомога дітям 

пільгових категорій. Діти, позбавлені батьківського піклування, та з 

малозабезпечених сімей отримували пільгове харчування. Дякуючи  

спонсорській допомозі цукрового заводу, всі бажаючі учні протягом року 

отримували безкоштовно чай. 

Протягом  2017-2018 н.р. методична робота в школі проводилась згідно з 

наказом «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками 

школи № 84 від  13.09.2017  року та структурою методичної роботи 

Протягом навчального року у школі проводились предметні тижні, 

різноманітні конкурси, огляди, виставки, тематичні програми, екскурсії. 

 Проте у роботі педколективу є ряд проблем. Мали місце випадки 

побутового дитячого травматизму, були випадки правопорушень серед дітей 

через бездоглядність в позаурочний час. Тому класним керівникам необхідно 

систематично проводити профілактичну роботу з учнями в цьому напрямку і в 

новому навчальному році покращити профілактичну роботу по недопущенню 

дитячого травматизму та роботу з батьками. 

   Більше уваги слід приділяти ранній діагностиці обдарованих та здібних 

учнів, починаючи з початкової школи. 

    Якісно нового рівня потребує робота з батьками, зокрема робота з 

«кризовими» сім’ями.  

    Продовжувати індивідуальну роботу по запобіганню правопорушень, 

профілактиці шкідливих звичок, пропаганді здорового способу життя, 

збереженню життя і здоров’я учнів, формуванню культури поведінки. 
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    Були випадки пропусків уроків без поважних причин, конфліктні 

ситуації між учнями. Слід продовжувати систему контролю  за відвідуванням 

уроків учнями та роботу у цьому напрямку з батьками. 

Протягом року здійснювалось вивчення стану викладання англійської 

мови. Проводились перевірні контрольні роботи з української та англійської 

мов.   

У 2017-2018 н.р. атестувалися 4 педпрацівники, з яких 1 підвищив 

кваліфікаційну категорію, 2 отримали педагогічні звання «старший вчитель».  

У школі створені умови для роботи і навчання, обладнані навчальні 

кабінети. Зроблено ремонт навчальних приміщень,  вбиральню для молодших 

школярів, замінено вікна ІІ поверху вікна  початкової школи, кабінет фізики. 

Обладнано у відповідності до вимог НУШ дві класні кімнати для 

першокласників, придбано за кошти спонсорів проектор, екран для кабінету 

української мови та літератури, проектор для кабінету інформатики, 2 

телевізори і 2 ноутбуки для 1 класів. Потребує ремонту спортивний комплекс 

школи, харчоблок.  

Школа співпрацює з місцевою лікарнею і ЦРЛ у питанні щорічних 

медичних оглядів та профілактичної роботи. 

Виходячи з вищезазначеного та розв’язуючи завдання державного 

законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 

місцевих органів управління освіти на наступний навчальний рік пропонується 

обговорити та намітити шляхи реалізації таких завдань : 

1. Забезпечення якісного виконання нових навчальних планів і 

програм для учнів 10-ого класу відповідно до нових Держстандартів 

повної загальної освіти. 

2. Забезпечення якісного виконання оновлених навчальних 

програм для учнів 1 класів, середньої і старшої школи. 

3. Забезпечення  якості знань та успішна підготовка випускників 

11-ого класів до незалежного зовнішнього оцінювання 2019 року; 

4. Активізувати  участь учнів в конкурсі-захисті наукових робіт 

в рамках МАН та пошуковій роботі та підготовку їх через обласний 

навчально-оздоровчий табір «Ерудит». 

5. Продовжити профілактичну правовиховну роботу  з учнями, 

забезпечити участь школи у районному огляді матеріалів з правовиховної 

роботи. 

6. Систематично проводити роботу з обдарованими учнями, 

працювати над підвищенням результативності в ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

7. Продовжити  забезпечення активної та результативної участі 

учнів школи у спортивно-масовій роботі. 

8. Продовжити видавничу діяльність учителів 

9. Забезпечити якісну профілактику дитячого травматизму. 

10.  Забезпечити ремонт приміщення початкової  школи, 

спортзалу, харчоблоку. 

11. Забезпечити перепідготовку учителя майбутнього 1-ого класу 

для роботи в НУШ. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Організація освітнього процесу 

 

№ 

з/п 

Види діяльності Термін Відповід. за 

виконання 

При

м. 

1.  Складання розкладу уроків. Вересень 

січень 

Чуб Г.М.  

2.  Складання графіка чергування 

вчителів по школі. 

Вересень 

січень 

Барбі М.В.  

3.  Підведення підсумків роботи школи 

за семестри та за рік. 

серпень 

січень, 

червень, 

Педрада з 

успішності 

 

4.  Складання та затвердження планів 

навчальної та виховної роботи і 

графіка проведення контрольних 

робіт.  

на початку 

семестрів 

Чуб Г.М. 

Барбі М.В. 

 

5.  Організація інклюзивного навчання 

на базі 2 класу. 

Вересень Адміністрація, 

класовод 1 

класу, асистент  

 

6.  Організація індивідуального 

навчання  учня 4-А класу  Ємця 

Арсена 

вересень Чуб Г.М.  

7.  Вивчення пояснювальних записок до 

навчальних програм, методичних 

рекомендацій, інших нормативних 

документів. 

вересень, 

далі 

систематич 

Чуб Г.М., 

учителі-

предметники 

 

8.  Звірка списків дітей мікрорайону 

школи. 

вересень Костенко Т.Г.  

9.  Затвердження тематичного 

(календарного) планування вчителів 

на семестр. 

Вересень, 

січень 

Іванченко О.П 

Чуб Г.М. 

 

10.  Складання статистичної звітності. вересень Адміністрація  

11.  Тарифікація вчителів. вересень Адміністрація  

12.  Підготовка замовлення на 

проходження педпрацівниками 

школи курсів підвищення 

кваліфікації 

вересень Чуб Г.М.  

13.  Підготовча робота до заповнення 

класних журналів, щоденників. 

Бесіди з учителями та класними 

керівниками. Розмітка журналів, 

зразки заповнення щоденників. 

Вересень,  

І тиждень 

кл. керівники 

 

Чуб Г.М. 

 

14.  Проведення зборів з класними 

керівниками: 

-ознайомлення із системою 

 

 

Вересень 

 

Іванченко О.П.,  

Тюпка А.Я. 
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організації харчування учнів; 

-виявлення сімей, які потребують 

психолого-педагогічної допомоги; 

-ознайомлення із правилами 

поведінки дітей у роздягальні, 

їдальні. 

 

 

 

жовтень 

 

 

Класні 

керівники 

15.  Уточнення списків учнів, контроль 

за відвідуванням, рейд «Урок» 

2-7 вересня Дирекція  

16.  Затвердження списків на безплатне 

харчування. 

 вересень Іванченко ОП., 

класні 

керівники 

 

17.  Затвердження маршруту руху 

шкільного автобуса і оформлення 

документації з підвозу дітей. 

вересень Іванченко ОП.  

18.  Затвердження списків учнів, 

віднесених за станом здоров’я до 

спеціальної, підготовчої та основної 

медичних груп. 

вересень Іванченко О.П.  

19.  Організація охорони праці та 

техніки безпеки: 

-технічний огляд приміщення 

школи; 

-бесіди з медсестрою; 

-організація спецрейдів з перевірки 

харчування, дотримання санітарно-

гігієнічного режиму, правил техніки 

безпеки. 

протягом 

кожної 

чверті 

Гармаш М.С. 

 

 

 

Онищенко С.В. 

 

20.  Складання графіка відкритих уроків, 

позакласних заходів, класних годин. 

жовтень Чуб Г.М. 

 

 

21.  Організація атестації вчителів. жовтень Чуб Г.М.  

22.  Складання графіка роботи 

операторів теплогенераторних 

жовтень Іванченко ОП.  

23.  Організація і проведення 

внутрішкільних предметних 

олімпіад 

жовтень Чуб Г.М.  

24.  Організація і проведення 

внутрішкільних учнівських 

конкурсів 

жовтень Чуб Г.М.  

25.  Організація діяльності учнівського 

нукового товариства «Ерудит» 

жовтень Чуб Г.М.  

26.  Організація підготовчої групи для 

майбутніх першокласників. 

жовтень Чуб Г.М.. 

Ємець В.М. 

 

27.  Поновлення бази даних про 

обдарованих учнів 

жовтень Чуб Г.М.  

28.  Складання планів осінніх, зимових 

та весняних канікул. 

жовтень 

грудень 

 

Барбі М.В. 
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березень 

29.  Організація і проведення 

контрольних зрізів з базових 

дисциплін 

Грудень, 

квітень 

Чуб Г.М.  

30.  Складання попереднього графіка 

відпусток 

січень Іванченко О.П.  

31.  Складання графіків використання 

робочого часу вчителів і 

техперсоналу в період весняних, 

літніх та зимових канікул. 

у міру 

необхідності 

Іванченко О.П.  

32.  Підготовка до ДПА та  незалежного 

зовнішнього оцінювання 

(оформлення куточка)  

березень Чуб Г.М.  

33.  Затвердження графіка відпусток квітень Іванченко О.П.  

34.  Складання попередньої тарифікації і 

робочих навчальних планів на новий 

навчальний рік 

травень Іванченко О.П.  

35.  Проведення свята Останнього 

дзвінка. 

травень Чишкала А.Є.  

36.  Проведення свята "Вручення 

свідоцтв". 

червень Іванченко О.П  

37.  Державна підсумкова атестація в 9-у 

та 11-х класах. 

травень-

червень 

Іванченко О.П 

Чуб Г.М. 

 

38.  Навчальна практика учнів 

перевідних класів. 

червень кл.керівники  

39.  Організація та проведення 

випускного вечора. 

травень Барбі М.В., 

Чишкала А.Є. 

 

40.  Організація роботи оздоровчого 

табору 

Травень-

червень 

Барбі М.В.  

41.  Організація роботи літнього мовного 

загону 

Травень-

червень 

Барбі М.В., 

учителі 

англійської 

мови 

 

42.  Комплектування 1-х та 10-х класів. червень Іванченко О.П  

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2018 – 2019 н.р. 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави. 
Дата Зміст виховної діяльності Відповідальний Відм. 

про вик. 

3 вересня День знань.  

Свято Першого дзвінка. 

Чишкала А.Є. 

Нішкур А.В. 

 

Протягом 

року 

Проводити інформаційні хвилинки «Тиждень 

моєї України» 

Класні 

керівники 

 

Протягом 

року 

Бесіди, розмови в дружньому колі: 

«Пам’ятники та визначні місця Біликів 

(Кобеляччини, Полтавщини)», «Виховання 

поваги до державної символіки – важливий 

Класні 

керівники 
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елемент виховання патріотизму», «Я – 

громадянин України», «Національні герої 

України» (5-11 кл.) 

Протягом 

року 

Організація та проведення роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги 

Барбі М.В.  

Вересень-

жовтень, 

квітень-

травень 

Уроки мужності: «Пам’ять серця», «Є пам’ять 

якій не буде кінця», «Захист Вітчизни – 

обов’язок громадянина», «Ваш світлий подвиг 

незабутній» (5-11 кл.) 

Класні 

керівники 

 

Протягом 

року 

Організація роботи піонерської організації 

школи (за окремим планом). 

Чишкала А.Є.  

21 вересня Флеш-моб «Ми за мир в Україні». Барбі М.В.  

21 вересня Операція «Червона гвоздика» (5-8 кл.) Чишкала А.Є.  

Вересень Участь у загальноселищних заходах, 

присвячених Дню визволення Полтавщини від 

нацистських окупантів. 

Класні 

керівники 

 

27 вересня Збір та оформлення матеріалів для презентації 

«Розстріляне відродження та Полтавщина». 

Бабенко Л.Г.  

1 жовтня День пам’яті жертв Бабиного Яру. 

Перегляд і обговорення документального 

фільму «Бабин Яр» (9-11 класи) 

 

Бабенко Л.Г. 

 

2 жовтня Випуск стіннівки до 100-річчя з Дня 

народження Василя Сухомлинського. 

Храпко Л.М.  

13 жовтня Екскурсійна поїздка до м.Харкова Фепа О.Є., 

Олійниченко 

Т.А. 

 

 

 

13 жовтня 

День захисника України, День українського 

козацтва 

1. Козацька вікторина (5-7 класи) 

2. Козацькі забави (5-9 класи) 

3. Участь у районних змаганнях «Шляхами 

козацької слави». 

 

 

Бабенко Л.Г. 

Барбі М.В., 

Бакаєнко О.В. 

 

29 жовтня День визволення України від фашистських 

загарбників. 

Презентація «Українці у Другій Світовій». 

 

 

Бабенко Л.Г. 

 

Листопад  Зустріч з працівниками Кобеляцького РАЦСу 

та Кобеляцького бюро правової допомоги. (11-

і) в рамках Місячника правових знань  

Барбі М.В.  

Листопад Участь у районних змаганнях «Дебати». Бабенко Л.Г.  

9 листопада День української писемності та мови. 

Всеукраїнський радіодиктант, присвячений 

Дню української писемності та мови (5-11 кл.). 

Кафедра 

української 

філології 

 

21 

листопада 
День Гідності та Свободи 

1. Презентація «Свобода та гідність для 

українців» (10-11 класи). 

2. Перегляд та обговорення документального 

фільму «Хроніки листопадових подій» (10-і) 

 

Бабенко Л.Г. 

 

23-24 День пам’яті жертв голодоморів та   
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листопада політичний репресій.  

1. 85 років Голодомору 1932-1933 р. 

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку».  

2. Виставка пошукових матеріалів. 

3. Година історичної пам’яті «Україна 

пам’ятає». 

4. Участь у загальноселищному мітингу-

відкритті пам’ятнику жертв Голодомору та 

політичних репресій. 

5. Круглий стіл «Голодомор 1932 – 1933 рр. – 

історія та уроки на майбутнє» (10-11 класи). 

5. Бесіда «Голодомор – печаль і скорбота 

України» (9-і). 

 

Барбі М.В.,  

 

 

класні 

керівники 

 

 

 

Бабенко Л.Г., 

Бакаєнко О.В. 

Дерев’янко 

А.А. 

Листопад Проведення Місячника пропаганди правових 

знань (за окремим планом) (1-11 кл.) 

Бакаєнко О.В. 

Барбі М.В. 

 

Листопад Екскурсія на ТРК «Лтава» та перегляд вистави 

в театрі ім..Гоголя. 

Храпко Л.М., 

Барбі М.В. 

 

4-8 грудня Участь у Всеукраїнському тижні права (9-11 

кл.). 

Бакаєнко О.В.  

22 січня День Соборності України та пам’яті героїв 

Крут (29) 

1. Круглий стіл до 100-річчя української 

держави гетьмана Скоропадського. 

2. Радіопередача, присвячена Дню соборності 

України. 

3. Волейбольний турнір до Дня Соборності 

України. 

4. Бібліотечний урок «Єдина духом Україна» 

(7-8 клас). 

 

 

Бабенко Л.Г. 

 

 

 

Жук С.О. 

 

Дерев’янко 

А.А. 

 

29 січня Міжнародний день пам’яті жертв голокосту. 

Перегляд та обговорення фільму «Дзвони 

Освенціма». 

 

Бабенко Л.Г. 

 

21 лютого Міжнародний день рідної мови. 

Квест «Рідна мова – всьому основа!» (8-11 кл.) 

Кафедра 

української 

філології 

 

20 лютого Вшанування пам’яті Герої Небесної Сотні. 

1. Година-реквієм «Герої не вмирають» - 

вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні. 

2. Книжкова виставка «Герої сьогодення – 

Небесна Сотня». 

3. Радіопередача. Участь у загальноселищних 

заходах. 

 

Барбі М.В. 

 

Дерев’янко 

А.А. 

 

Березень Відзначення Шевченківських днів (5-11 кл.) (за 

окремим планом)  

Кафедра 

української 

філології 

 

12 квітня Захід-вшанування пам’яті першого космонавта 

Незалежної України Ю.Каденюка. 

Шапка Л.Г.  

Квітень Екскурсійна поїздка в м.Дніпро з відвідуванням 

музею пам’яті воїнів АТО. 

Фепа О.Є., 

Олійниченко 

Т.А. 
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Квітень День Європи в школі. Бабенко Л.Г.  

8-9 травня  День пам’яті та примирення. 

Вахта пам’яті. 

Уроки мужності «І за життя йшли на смерть», 

«Подвиг непідвладний часу», «Пам’ять серця». 

Барбі М.В., 

Бакаєнко О.В. 

класні 

керівники 

 

17 травня День боротьби за права кримсько-

татарського народу. 

Перегляд та обговорення художнього фільму 

«Хайтарма» 

 

 

Бабенко Л.Г. 

 

3-й четвер 

травня (16) 

Участь у загальнонаціональному флешмобі 

«Одягни вишиванку» (1-11 кл.) 

Барбі М.В.  

 

Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини 

 
Дата Зміст виховної діяльності Відповідальний Відм. 

про вик. 

Протягом 

року 

Участь у акціях «Милосердя» (адресна 

допомога). 

КСПК, Велика 

рада 

 

Протягом 

року 

Участь у волонтерських всеукраїнських акціях 

«Хвилі доброти». 

КСПК, Велика 

рада 

 

Протягом 

року 

Робота «Школи лідерів» Якименко 

Ю.В. 

 

5 жовтня Проведення святкового концерту «Для тих, чия 

професія від Бога». 

Барбі М.В.  

16 

листопада 

Міжнародний день толерантності (за 

окремим планом). 

2. Тренінгове заняття «Вчимося розуміти і 

поважати інших» (5-і класи). 

Чишкала А.Є. 

 

Якименко 

Ю.В. 

 

Грудень Вітання Святого Миколая вихованців дитячого 

садка, учнів початкових класів та дітей, з 

обмеженими можливостями. 

Барбі М.В., 

Чишкала А.Є. 

 

Лютий, 

березень 

Проведення свят «Батько і мати – два сонця 

гарячих», «Уклін тобі низький, матусю!» (5-7 

кл.). 

Класні 

керівники 

 

Березень Проведення Тижня добрих справ та участь у 

Дні ГАШ (за окремим планом). 

Рада ГАШ  

Березень Родинне свято «Ясне сонечко, рідна матінко!» 

(1-4 кл.) 

Класні 

керівники 

 

Березень Свято прийому в піонери (5-8 клас) Чишкала А.Є.  

Березень Родинні свята «Все починається з родини», 

«Бабусині рушники». 

Класні 

керівники 

 

Квітень Свято прийому в Барвінчата (1-2 клас) Чишкала А.Є.  

Травень Свято прощання з початковою школою. Дробина О.С. 

Кусайко С.С. 

 

Травень Гра «Скарб» (5-8 клас). Чишкала А.Є. 

Барбі М.В. 

 

Травень  Випускний вечір «Урочиста й світла мить 

прощання…» 

Барбі М.В.,  

класні 

керівники 

 

Червень Свято вручення свідоцтв випускникам основної Сєрова А.І.  
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школи. 

 

Ціннісне ставлення до природи 

 
Дата Зміст виховної діяльності Відповідальний Відм. 

про вик. 

Протягом 

року 

Проведення бесід «Ми за них відповідаємо», 

«Збережемо чистим довкілля» (1-4 кл.) 

Класні 

керівники 

 

Протягом 

року 

Операція-рейд «Чистий клас». Санкомісії  

Протягом 

року 

Операція-рейд «Чисте подвір’я». Класні 

керівники 

 

Протягом 

року 

Участь у Всеукраїнській еколого-патріотичній 

грі «Паросток». 

Коваленко 

Р.О. 

 

Жовтень  Виставка малюнків «Осінь в моєму краї» (1-4 

кл.) 

Класні 

керівники 

 

30 жовтня Учнівські читання до 290-річчя з дня 

народження англійського мореплавця, 

керівника 3-х кругосвітніх експедицій Джеймса 

Кука. 

Коваленко 

Р.О. 

 

Жовтень-

листопад 

Участь в реалізації обласного проекту 

«Впровадження роздільного збору сміття в 

навчальних закладах Полтавської області». 

Коваленко 

Р.О. 

 

Грудень В рамках МАН захист наукової роботи 

«Ліхеноіндикація як метод біоіндекації чистоти 

повітря в селищі Білики» 

Савченко В.І.  

Грудень  Екологічна операція «Встанови годівничку». Коваленко РО  

Квітень-

травень 

Участь у двомісячнику благоустрою та чистоти. Класні 

керівники 

 

Квітень  Трудові акції з догляду за територією школи, 

квітниками, прибирання на територіях, 

закріплених за класами «Зробімо світ кращим». 

Коваленко РО 

Каджарова 

Н.В. 

 

26 квітня День Чорнобильської трагедiї   

Бесіди «На Чорнобиль журавлі летіли», 

«Чорнобиль не має минулого часу», 

«Чорнобильські уроки». 

Огляд книжкової виставки «Дзвони Чорнобиля 

– дзвони нації». 

 

Класні 

керівники 

 

Дерев’янко 

А.А. 

 

Травень Операція-рейд «Чисте джерело» Класоводи  

Травень  Проведення акції «Чистий берег – річці!» Самоврядува

ння 

 

 

Ціннісне ставлення до мистецтва 
 
Дата Зміст виховної діяльності Відповідальний Відм. 

про вик. 

Вересень  Організація роботи гуртків та узгодження 

планів їхньої роботи. 

Керівники 

гуртків 

 

Протягом 

року 

Години милування природою «Танок осіннього 

листя», «Зима-скульптор», «Весна-красна» (1-4 
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кл.) 

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. 

Книжкова виставка «Підручники твоїх батьків» 

Дерев’янко 

А.А. 

 

Жовтень Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек (за окремим планом). 

Дерев’янко 

А.А. 

 

 

 

Листопад  

Грудень 

Лютий 

 

Березень 

Проведення вечорів відпочинку для учнів 

старших класів: 

 - Українські вечорниці (відп. 11-Б кл.); 

 - Новорічний калейдоскоп (відп. 11-А кл.); 

 - до Дня святого Валентина (відп. 10-і  кл.); 

 

 - до свята 8 Березня (відп. 9 кл.). 

 

 

Жовтяк О.С. 

Шапка Л.Г. 

Бакаєнко О.В. 

Савченко В.І. 

Сєрова А.І. 

 

Протягом 

року 

Проведення занять вокального ансамблю. Кинька А.Є.  

21-22 

листопада 

«Гіннес-шоу» для учнів 2-4 класів. Чишкала А.Є.  

Зимові 

канікули 

Поїздка в ляльковий театр та театр ім..Гоголя 

м.Полтави 

Барбі М.В., 

класні 

керівники 

 

Грудень Участь у акції «Новорічна іграшка своїми 

руками» (1-5 кл.) 

Каджарова 

Н.В., класні 

керівники  

 

Січень Усний журнал «Різдвяні свята» (1-4 кл.) Класні 

керівнки 

 

15 лютого Всесвітній день дарування книг. 

Акція «Подаруй життя бібліотеці» 

Дерев’янко 

А.А., класні 

керівники 

 

Лютий Гра «Хто зверху» (5-8 клас) Чишкала А.Є.  

Протягом 

року 

Підготовка і участь у районному конкурсі 

художньої самодіяльності «Веселка». 

Кинька А.Є. 

Сухар В.А. 

 

Березень Година спілкування «Т.Г.Шевченко – видатний 

художник і поет» (1-4 кл.). 

Класні 

керівники 

 

21 березня Міжнародний день ляльок. 

Виставка ляльок-мотанок та проведення 

майстер-класу з її виготовлення. 

 

Каджарова 

Н.В. 

 

Березень Конкурс «Міс Дюймовочка» (1-4 клас). Чишкала А.Є.  

22 березня Всесвітній день поезії. 

Зустріч в літературній вітальні з поетом-

земляком Лисаком Михайлом. 

 

Храпко Л.М., 

Сєрова А.І. 

 

23 березня Міжнародний день щастя (20) 

Конкурс «Міс та Містер школи» (9-11 кл.) 

 

Барбі М.В. 

 

Березень Тиждень дитячої та юнацької книги (за 

окремим планом). 

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращий 

читач України – 2019». 

 

 

Дерев’янко 

А.А. 

 

Квітень  Виставка художньо-літературних замальовок 

«Краса природи в довкіллі» (1-4 кл.) 

Класні 

керівники 

 

Квітень  Оглядова екскурсія «Історична Полтава» та 

відвідування галереї мистецтв, виставки робіт 

Храпко Л.М., 

Барбі М.В. 
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Саші Путрі. 

Травень  Екскурсія до музичної школи «Музика поруч з 

нами» (1-4 кл.). 

Класні 

керівники 

 

 

Ціннісне ставлення до праці 
 
Дата Зміст виховної діяльності Відповідальний Відм. 

про вик. 

Вересень Розподіл трудових зон. Акція «Я – господар 

школи». 

Каджарова 

Н.В. 

 

Протягом 

року 

Операція «Я черговий». Санкомісії  

Вересень  Акція «Збережемо книгу» (виготовлення 

закладок) (1-4 кл.) 

Класні 

керівники 

 

Жовтень  Підготовка класів та коридорів школи до 

зимового сезону. 

Класні 

керівники 

 

Протягом 

року 

Години спілкування «Професійний вибір: хто 

його має здійснювати?», «Світ професій: праця 

та покликання», «Освіта і професія», тренінг 

«Твій вибір – життєвий успіх» (8-11 кл.). 

Класні 

керівники  

 

Протягом 

року 

Години спілкування: «Праця годує, а лінь 

марнує», «Цінуймо працю інших», «Всі 

професії потрібні…» (2-4 кл.) 

Класні 

керівники 

 

Грудень  Акція «Прикрасимо школу до Нового року». Каджарова 

Н.В. 

 

По 

домовленос

ті 

Екскурсії на цукровий завод, зустрічі з 

викладачами різних навчальних закладів. 

  

Лютий  Профорієнтаційний тренінг «Я обираю 

професію» (9 клас). 

Якименко 

Ю.В. 

 

Березень  Випуск стіннівок «У світі цікавих професій» (5-

8 кл.) 

Класні 

керівники 

 

Березень  Зустріч з працівниками районного центру 

зайнятості та цукрового заводу. 

Барбі М.В.  

Весняні 

канікули 

Екскурсія до пожежної частини (1-4 кл.) Класні 

керівники 

 

Квітень  Малий сорочинський ярмарок до Великодня. Класні 

керівники 

 

Квітень-

травень 

Участь у двомісячнику чистоти, благоустрою та 

озеленення. 

Класні 

керівники 

 

Травень Впорядкування Братської могили та могили 

померлих одиноких вчителів. 

Каджарова 

Н.В. 

 

 

Ціннісне ставлення до себе 
 
Дата Зміст виховної діяльності Відповідальний Відм. 

про вик. 

Вересень Організаційна робота у класах. Класні учнівські 

збори з порядком дня: 

 - самоврядування у класі; 

Класні 

керівники 
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 - делегування учнів в органи самоврядування 

школи; 

 - чергування учнів по класу. 

Вересень Вибори голови КСПК (9-11 кл.). Барбі М.В.  

Протягом 

року 

Участь спортивних команд школи у районній 

Спартакіаді школярів (згідно графіка). 

Комлєв Ю.В., 

Жук С.О. 

 

Протягом 

року 

Проведення бесід з техніки безпеки та 

попередження травматизму серед учнів школи. 

Класні 

керівники 

 

Протягом 

року 

Проведення спільних бесід з шкільною 

медсестрою на теми: «Гігієна школяра», 

«Будьмо здорові», «Якщо хочеш бути здоровим 

– загартовуйся, «Що таке хвороба, та як її 

запобігти», «Твій режим дня», «Тютюн: 

користь чи шкода?» (1-6 кл.). 

Онищенко 

С.В., класні 

керівники 

 

Протягом 

року 

Тренінги з активом «Як стати лідером». Якименко 

Ю.В. 

 

14-21 

вересня 
Олімпійський тиждень. 

Веселі старти (2-4 кл.). 

Товариська зустріч по футболу з командами 

Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ст... 

Спортивні змагання (5-11 кл.). 

Конкурс малюнка на асфальті. 

 

Комлєв Ю.В., 

Жук С.О., 

 

класні 

керівники 

 

 27 вересня  Участь шкільної команди у районних 

особистісно-командних змаганнях 

«Азимутальне коло». 

Керівник 

гуртка 

 

Жовтень  Тренінгові заняття «Життя – картина, ти її 

творець…» (профілактика суїциду, стресу, 

депресії) (6-8 класи) 

Якименко 

Ю.В. 

 

Жовтень  Участь у районних змаганнях допризовної 

молоді, присвячених Дню Захисника України. 

Бакаєнко О.В.  

12-18 

листопада 

Тиждень безпеки дорожнього руху (за окремим 

планом) 

Гармаш М.С.  

1-й тиждень 

грудня  

Тематичний тиждень «Молодь обирає 

здоров’я» (5-11 кл.) 

Тюпка А.Я., 

Якименко 

Ю.В. 

 

6 грудня День Збройних Сил України 

Змагання юнаків «Ну-мо, хлопці!» (9-11 кл.) 

Змагання з татами «Чоловічі забави» (2-4 кл.) 

 

Жук С.О. 

Кл керівники 

 

Зимові 

канікули 

Екскурсійна поїздка в музей пожежної охорони 

м.Полтави 

Гармаш М.С.  

Січень Волейбольний турнір до Дня соборності 

України (9-11 кл.) 

Комлєв Ю.В., 

Жук С.О. 

 

5 лютого Тренінгове заняття «Безпека в Інтернеті» (10-і 

класи) 

Якименко 

Ю.В. 

 

Лютий Акція «Безпека дітей та підлітків в Інтернеті». Учителі 

інформатики 

 

15 лютого День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. 

Години спілкування, випуск стіннівки. Зустрічі 

 

 

Класні 
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з ветеранами афганської війни. керівники 

5 квітня День дублера. КСПК  

6 квітня Міжнародний день спорту на благо миру та 

розвитку. 

Загальношкільний легкоатлетичний крос 

(запросити батьків). 

 

 

Жук С.О.,  

Комлєв Ю.В. 

 

22-28 квітня Тиждень охорони праці (за окремим планом) Гармаш М.С.  

Квітень Квест «Шляхами безпеки» (5-8 кл.) Барбі М.В.  

Квітень   Проведення тренінгових занять-змагань 

«Школа безпеки» в день ЦО. 

Барбі М.В.  

 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Робота з учнями, учителями, батьками 
№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальні Відмітка 

про вик. 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Індивідуальні співбесіди з педагогами з питання 

планування роботи. 

Чуб Г.М.  

2 Зустріч з першокласниками в рамках акції «Дай 

руку першокласнику». 

Адміністрація  

3 Засідання методичної ради: 

 затвердження плану роботи методичної 

ради школи, шкільних МО; 

 огляд нормативних документів; 

 робота над проектом «Нова українська 

школа» 

 введення в дію нових Державних 

стандартів для учнів 10-го класу; 

 про підготовку та проведення предметних 

тижнів. 

Чуб Г.М.  

4  Профорієнтаційний тренінг «Карта 

життя:самостійний вибір майбутньої професії» 

(9 клас)  

Якименко Ю.В.  

5 Рейд «Урок» Барбі М.В.  

6 Класні батьківські збори. Вибори батьківських 

комітетів класів, делегування до Ради школи, до 

піклувальної ради. 

Класні 

керівники 

 

7 Коригування плану курсової перепідготовки 

вчителів. 

Чуб Г.М.  

8 Організація індивідуального навчання дітей 

вдома 

Чуб Г.М.  

9 Затвердження планів МО, творчих груп. Адміністрація  

10 Організація інклюзивного навчання. Складання 

індивідуальної програми розвитку учня 2 класу 

Євстаф’єва Романа 

Чуб Г.М., 

Бабенко В.Б. 

Якименко Ю.В. 

 

11 Планування роботи з атестації, створення 

атестаційної комісії. 

Адміністрація  

12 Співбесіда з учителями, які атестуються. Чуб Г.М.  
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13 Соціальне обстеження сімей першокласників та 

новоприбувших учнів. 

Тюпка А.Я., 

кл.керівники 

 

14 Оформлення інформаційного стенду для батьків 

та учнів, куточка правознавства 

Іванченко О.П. 

Бакаєнко О.В. 

 

15 Поновлення зв’язків з батьками та особами, які 

їх замінюють. 

Тюпка А.Я., 

кл.керівники 

 

16 Засідання атестаційної комісії Адміністрація  

ЖОВТЕНЬ 

1 Відвідування дітей, які навчаються вдома. Тюпка А.Я., 

кл.керівники 

 

2 Надання методичної допомоги батькам тих 

учнів, що мають труднощі у навчанні 

Класні 

керівники, 

учителі 

 

3 Засідання атестаційної комісії. Іванченко О.П.  

4 Проведення індивідуальних консультацій з 

учителями, які атестуються 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

5 Складання графіка відкритих уроків та 

позакласних заходів 

Чуб Г.М.   

6 Проведення класних батьківських зборів  Класні 

керівники 

 

7 Збори з батьками майбутніх першокласників Дробина О.С.  

8 Моніторинг Інформованість школярів про 

ВІЛ/СНІД» 

Тюпка А.Я.  

9.  Робота Школи гуманної педагогіки Іванченко О.П. 

Чуб Г.М. 

 

10  Проведення районного семінару для вчителів на 

базі початкової школи.  

Адміністрація, 

Керівник 

ШМО  

Ємець В.М. 

 

11 Робота з обдарованими: проведення внутрішньо 

шкільних олімпіад і конкурсів 

Учителі-

предметники 

 

12 Проведення відкритих уроків Чуб Г.М.  

13 Засідання шкільних методичних об’єднань 

учителів 

Керівники МО  

ЛИСТОПАД 

1 Засідання методичної ради школи: 

 про підготовку учнів до участі в районних 

предметних олімпіадах, конкурсах; 

 про підготовку вчителів до атестації. 

Чуб Г.М. 

 

 

2. Обговорення з учителями нових нормативних 

документів 

Адміністрація  

3 Відвідування родин учнів, які схильні до 

пропусків занять та правопорушень. 

Тюпка А.Я., 

кл.керівники 

 

4. Участь учнів школи у внутрішкільних та 

районних предметних олімпіадах та конкурсах. 

Оргкомітет, 

журі 

 

5 Загальношкільні батьківські збори  Адміністрація  

6 Консультпункт за участю батьків-фахівців з 

питань медичного, правового та гуманітарного 

Іванченко О.П.  
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характеру. 

7. Консультації для батьків та учнів з питань ЗНО 

та вступу до вищих навчальних закладів 

Адміністрація 

та 

відповідальний 

 

8 Проведення діагностики виявлення інтернет-

залежності в учнів 

Тюпка А.Я.  

9 Обласний науково-практичний семінар 

«Партнерство ГАШ з громадою» 

Іванченко О.П., 

Барбі М.В. 

 

10 Проведення відкритих уроків Чуб Г.М., 

учителі-

предметники 

 

ГРУДЕНЬ 

1 Участь учнів у районних олімпіадах, конкурсах. Чуб Г.М.  

2 Батьківські збори по класах. Класні 

керівники 

 

3 Індивідуальні бесіди з батьками  учнів, що 

пропускають заняття без поважних причин. 

Класні 

керівники 

 

4 Операція «Милосердя» до дня Святого Миколая. Барбі М.В.  

5 Організація і проведення новорічних ранків Чишкала А.Є.  

6 Урочистий прийом в піонери Чишкала А.Є.  

7 Проведення тижня «За здоровий спосіб життя» Тюпка А.Я.  

СІЧЕНЬ 

1 Засідання методичної ради школи: 

 результати проведення ІІ та ІІІ туру 

Всеукраїнських олімпіад; 

 аналіз досягнень учнів школи за І 

семестр; 

 аналіз методичної роботи за І семестр; 

 про якість ведення шкільної 

документації. 

Чуб Г.М.  

2 Аналіз участі у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Чуб Г.М.  

3 Співпраця з позашкільними установами з питань 

організації дозвілля протягом канікул. 

Класні 

керівники 

 

4. Засідання шкільних методичних об’єднань 

учителів 

Керівники 

методоб’єднань 

 

5.  Залучення батьків до проведення новорічних та 

Різдвяних канікул. Спільний рейд з батьками 

«Дозвілля дітей у вечірній час» 

Класні 

керівники 

 

ЛЮТИЙ 

1 Проведення відкритих уроків учителями, які 

атестуються 

Адміністрація  

2 Обстеження умов проживання дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Тюпка А.Я.  

3 Співбесіди з класними керівниками щодо роботи 

з дітьми з соціально незахищених сімей. 

Барбі М.В.  

4. Реєстрація на проходження ЗНО Пісковий В.І.  

5. Тренінгове заняття «Я збудую щасливу сім’ю» 

(9-10 класи) 

Класні 

керівники, 
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Якименко Ю.В. 

6 Тренінг «На шляху до творчості» (5-6 класи) Якименко Ю.В.  

7 Виховна година «Запобігання насиллю, само 

руйнівній поведінці» (9-11 класи) 

Тюпка А.Я.  

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Складання атестаційних характеристик, 

ознайомлення з ними учителів, що атестуються. 

Атестаційна 

комісія 

 

2 Засідання атестаційної комісії. Іванченко О.П.  

3 Лекція для батьків «Профілактика простудних 

захворювань». Оформлення санбюлетеня 

Онищенко С.В.  

4 Індивідуальні зустрічі з батьками учнів 9 класу 

(рівень готовності до подальшого навчання). 

Класні 

керівники 

 

5 Класні батьківські збори  Класні 

керівники,  

 

6.   Рейди з вивчення побутових умов проживання 

дітей з багатодітних, малозабезпечених, 

проблемних сімей. 

Тюпка А.Я., 

класні 

керівники 

 

7. Перегляд і обговорення тематичної відео 

презентації «Підлітковий суїцид як форма 

аутоагресії» 

Якименко Ю.В.  

8. Моніторинг «Шкідливі звички в учнівському 

середовищі». 

Тюпка А.Я.  

  КВІТЕНЬ 

1 Засідання методичної ради школи: 

 підсумки атестації педагогічних 

працівників; 

 підготовка до ДПА; 

 про роботу з обдарованими дітьми 

Чуб Г.М.  

2 Тиждень «Барвінчат». Чишкала А.Є.  

 3. Участь в акції «За чисте довкілля» Адміністрація  

   4. Тематичні батьківські збори у випускних класах. 

Ознайомлення з Положенням про проведення 

ДПА. 

Чуб Г.М., 

класні 

керівники 

 

   5. Класні батьківські збори в 11-х класах з питань 

проведення ЗНО 

Адміністрація, 

класні 

керівники 

 

   6. Місячник з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Гармаш М.С.  

ТРАВЕНЬ 

1 Моніторинг виконання навчальних планів і 

програм індивідуального навчання учнів з 

особливими освітніми потребами 

Адміністрація  

2 Аналіз роботи з обдарованими учнями протягом 

навчального року. 

Чуб Г.М.  

3 Засідання методичної ради: 

 оцінка методичної роботи за навчальний 

рік; 

 про підсумки курсової підготовки кадрів; 

 підсумки роботи над науково-методичною 

Чуб Г.М.  
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проблемою школи; 

 підсумки моніторингу навчального 

процесу за навчальний рік; 

 про планування методичної роботи на 

2018-2019 н.р. 

4 Індивідуальні консультації з батьками учнів 

випускних класів про пріоритетність у виборі 

ВУЗів 

Класні 

керівники 

 

5 Відвідування занять в старшій групі д/с 

вчителем, який буде працювати в 1 класі. 

Дробина О.С.  

6 Загальношкільні батьківські збори. Звіт 

директора школи. 

Іванченко О.П.  

7 Попередній розподіл годин тижневого 

навантаження. 

Адміністрація  

ЧЕРВЕНЬ 

1 Зустріч з батьками майбутніх першокласників та 

індивідуальні консультації для батьків з питань 

підготовки дітей до навчання. 

Бабенко В.Б.,  

Якименко Ю.В. 

 

2 Співпраця з позашкільними установами з питань 

організації дозвілля в оздоровчому таборі 

«Веселка» з денним перебуванням дітей. 

Директор 

табору 

 

3. Організація і проведення навчальної практики з 

учнями 5-8-х та 10-го класів 

Адміністрація, 

класні 

керівники 

 

4 Організація проходження учнями ЗНО Адміністрація  

5 Організація і проведення випускного вечора Адміністрація, 

класний 

керівник 

 

6. Організація роботи літнього мовного загону 

учнів 5-6 класів 

Чуб Г.М., 

учителі англ. 

мови 

 

СЕРПЕНЬ 

1 Розподіл педагогічного навантаження між 

учителями (до 30.08). 

Адміністрація  

2 Індивідуальні консультації щодо оформлення 

календарних планів. 

Чуб Г.М.  

3 Зустріч з батьками першокласників «Психолого-

педагогічні аспекти адаптації першокласників, 

особливості сприйняття дорослими дитячих 

стосунків». 

Ємець В.М., 

Стогній А.М. 

Якименко Ю.В. 

Тюпка А.Я. 

 

 

 

3.2. Атестація педагогічних працівників 
№ з/п Зміст роботи Дата Відповід.  

1 Створити атестаційну комісію. До 20.09 Іванченко 

О.П. 

2 Оформлення інформаційного стенду з атестації. До 20.10 Чуб Г.М. 

3 Забезпечити чергову атестацію педагогічних 

працівників: 

До 

01.04.2018  

Адміністр

ація 
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 Бабенко В.Б., учителя початкових класів  

 Барбі М.В., учителя етики і психології 

сімейного життя, заступника директора з 

виховної роботи; 

 Комлєва Ю.В., учителя фізкультури, 

 Лубенської Н.І., учителя математики;  

 Нагребельної Л.Ф., учителя української 

мови і літератури; 

 Олійник Т.М., учителя англійської мови; 

 Храпко Л.М., учителя української мови і 

літератури; 

 Храпка О.Й., учителя української мови і 

літератури 

4. Проведення відкритих уроків та позакласних 

заходів учителями 

Жовтень-

березень 

Чуб Г.М. 

5 Засідання атестаційної комісії. Вересень,  

жовтень, 

лютий, 

березень 

Іванченко 

О.П. 

 

ІV. НОРМИ І ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідал. Відміт. 

1 Впровадження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої 

освіти. Постанова Кабміну 23.11.2011 

№1392 (10 клас) та постанова  Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2004 

року № 24 (11 клас). 

Постійно 

 

 

 

2018-2019 

н.р. 

Вчителі  

2 Впровадження Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України № 87 від 21.02.2018 (у 1 

класах),  Державного стандарту 

загальної початкової освіти, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 462 від 

20.04.2011 (у 2-4-х класах). 

Постійно Вчителі 

початкових 

класів 

 

 

                             V. КОНТРОЛЬ І КЕРІВНИЦТВО ШКОЛОЮ  

5.1. Керівництво школою 
№ з/п Зміст Дата Відміт. 

Видати накази по школі: 

1. Про організований початок 2018—2019 н.р. та 

організацію навчально-виховного процесу школи 

Серпень   

2 Про розподіл функціональних обов’язків та Вересень   
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посадової відповідальності між адміністративними 

працівниками школи та допоміжним персоналом у 

2018—2019 н.р 

3 Про організацію методичної роботи Вересень  

4 Про створення атестаційної комісії Вересень  

5 Про розподіл годин варіативної складової 

навчального плану 

Вересень  

6 Про організацію харчування в школі Вересень  

7 Про організацію чергування вчителів у початковій 

та основній школах 

Вересень  

8 Про підвезення учнів до школи Вересень  

9 Про роботу з профілактики підліткової злочинності 

та правопорушень 

Вересень  

10 Про організацію індивідуальних занять з учнями Вересень  

11 Про організацію інклюзивного навчання Вересень  

12 Про проведення І та участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Жовтень   

13 Про проведення шкільного конкурсу “Учитель 

року” 

Жовтень   

14 Про проведення І та участь у ІІ етапі конкурсу 

ім..П.Яцика 

Жовтень   

15 Про стан викладання математики та інформатики Жовтень   

16 Про виконання державних програм за І семестр 

2018-2019 н.р. 

Грудень   

17 Про стан викладання та рівень учнівських 

досягнень з англійської мови  

Січень  

18 Про організацію роботи в школі з техніки безпеки Січень   

19 Про підсумки роботи школи з ЦО Січень   

20 Про початок навчального року в системі ЦО Січень   

21 Про реалізацію Концепції національно-

патріотичного виховання учнів у школі 

Січень  

22 Про стан викладання української мови та 

літератури. 

Січень  

23 Про підсумки участі учнів школи у І—ІІ—ІІІ 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Лютий   

24 Про стан викладання предметів художньо-

естетичного циклу 

Березень  

25 Про проведення місячника з охорони праці в школі Квітень   

26 Про стан ведення класних журналів Травень  

27 Про підсумки атестації педагогічних працівників Квітень   

28 Про виконання державних програм за ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 

Травень  

29 Про організоване закінчення 2018—2019 н.р. та 

проведення державної підсумкової атестації у 4, 9, 

11 класах 

Травень  

30 Про підсумки вивчення ЗВ у 10-11-х класах Травень  

31 Про організацію навчально-польових зборів Травень  

32 Про звільнення від ДПА учнів 9, 11класів за 

станом здоров’я 

Травень  
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33 Про організацію літнього відпочинку і 

оздоровлення 

Травень  

34 Про підсумки методичної роботи у школі Червень   

35 Про підсумки державної підсумкової атестації Червень   

 

5.2. Тематика педрад 
№ 

з/п 

Дата Зміст педради Відповідальний  

1 4-й 

тиждень 

серпня 

2018 р. 

1. Підсумки роботи школи за 2017-2018 

навчальний рік та завдання на 2018-2019 н.р. 

по забезпеченню рівного доступу до якісної 

освіти. 

2.  Затвердження  плану роботи бібліотеки, 

структури та режиму роботи навчального   

закладу на 2018-2019 н.р., про план роботи 

школи. 

3. Організація індивідуального навчання Ємця 

Арсена (4-А клас), інклюзивного навчання 

Євстаф’єва Романа (2 клас) 

4. Про результати медогляду учнів школи та 

завдання педколективу по збереженню та 

зміцненню здоров’я дітей. 

5. Про облік учнів, схильних до 

правопорушень 

6.Про оцінювання учнівських  досягнень учнів 

2-ого класу  та проведення навчальних 

екскурсій учнів 1-4 класів. 

7. Різне 

Іванченко О.П. 

 

 

Іванченко О.П. 

 

Чуб Г.М. 

 

 

Чуб Г.М. 

 

 

Онищенко С.В. 

 

 

Барбі М.В. 

 

Чуб Г.М. 

2 4-й 

тиждень 

жовтня 

2018 р. 

Тема:Роль ІКТ в освітній  діяльності школи. 

1. Стан викладання математики та 

інформатики. 

2. Формування в школярів потреби 

навичок самоосвітньої роботи, здатності до 

навчання впродовж усього життя  на основі 

впровадження інноваційних технологій 

навчання. 

3. Комп’ютерна  компетентність чи 

інтернетзалежність – вибір для кожного.  

4. Про виконання рішень попередньої 

педради. 

 

 

Чуб Г.М. 

 

Іванченко О.П. 

 

 

 

 

Якименко Ю.В. 

 

Іванченко О.П. 

3 2-й 

тиждень 

січня  

2019 р. 

 Тема : Від виховання ключових 

компетентностей до свідомої дисципліни.  

 

1. Стан викладання української мови та 

літератури.  

2. Звіт заступника директора з виховної 

роботи. 

3. Про роботу класних керівників щодо 

 

 

 

Іванченко О.П. 

 

Барбі М.В. 

 

Чишкала А.Є. 
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профілактики правопорушень та 

злочинності, СНІДу, наркоманії, 

алкоголізму, булінгу.  Позаурочна 

діяльність школярів. 

4. Про стан охорони праці в школі. 

 

Тюпка А.Я. 

Якименко Ю.В. 

 

 

Іванченко О.П. 

Гармаш М.С. 

4  

березень 

2019 р. 

Тема : Від творчого учителя - до творчого 

учня. 

1. Творчі звіти вчителів, що атестуються 

2. Про роботу гуртків і спортивних секцій 

 

3. Про участь учнів в олімпіадах та 

конкурсах. 

4. Про організацію ДПА 4,9, 11 класах у 

2018-2019 навчальному році. 

5. Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з предметів 

художньо-естетичного циклу. 

 

 

Чуб Г.М. 

Керівники 

гуртків і секцій 

Чуб Г.М. 

 

Іванченко О.П. 

 

Іванченко О.П., 

Чуб Г.М. 

5 травень 

2019 р. 

1. Про порядок закінчення навчального 

року та проведення ДПА (ЗНО). 

2. Про стан роботи школи з питань 

запобігання дитячого травматизму за ІІ 

семестр 2018-2019 навчального року. 

3. Організація  роботи пришкільного 

оздоровчого табору «Веселка». 

4. Підсумки індивідуального та 

інклюзивного навчання. 

5. Нагородження учнів школи 

Похвальними листами. 

6. Про реалізацію проектів Програми 

розвитку школи у 2018-2019 

навчального року. 

7. Про затвердження мережі школи. 

8. Про виконання рішень попередніх 

педрад. 

 

Іванченко О.П. 

 

Чуб Г.М. 

 

Барбі М.В. 

Чуб Г.М. 

 

Чуб Г.М. 

Іванченко О.П. 

 

Іванченко О.П. 

 

 

Іванченко О.П. 

Іванченко О.П. 

6 червень 

2019 р. 

1. Про підсумки ДПА в 9-ому та 11-х класах. 

1.Перевід і випуск учнів школи ІІ і ІІІ ступеня. 

2. Про обговорення і погодження річного 

плану роботи  школи  на 2019-2020 

навчальний рік. 

3.Про підсумки методичної роботи  

4.Виконання рішень попередньої педради. 

5.Нагородження похвальними грамотами і 

медалями. 

Чуб Г.М. 

Іванченко О.П. 

Іванченко О.П. 

 

 

Чуб Г.М. 

 

Іванченко О.П. 
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5.3. Тематика нарад при директору та заступнику з НВР 

 
місяць Зміст Доповідачі Відміт. 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

1. Про організований початок навчального року.  

 

2. Забезпечення учнів підручниками. 

 

3. Про дотримання правил техніки безпеки під 

час навчально-виховного процесу. 

4. Організація індивідуального та інклюзивного 

навчання. 

5. Про організацію чергування. 

6. Підвіз дітей до школи. 

7. Організація харчування дітей пільгових 

категорій. 

8. Організація методичної роботи школи. 

9. Результати медичного огляду учнів. 

10. Про проведення заходів до Дня визволення 

Полтавщини від німецько-фашистських 

загарбників. 

11.   Про стан ведення особових справ учнів і 

класних журналів      

Іванченко О.П. 

Барбі М.В. 

Дерев’янко А.А. 

Гармаш М.С. 

 

Чуб Г.М. 

 

Барбі М.В. 

Іванченко О.П. 

Іванченко В.І. 

 

Чуб Г.М. 

Онищенко С.В. 

Барбі М.В. 

Чишкала А.Є. 

 

Іванченко О.П. 

Чуб Г.М. 

 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

1.  Підготовка та проведення свят та заходів, 

присвячених Дню вчителя, Дню захисника 

України.  

2. Організація і зміст роботи гуртків, спортивних 

секцій. 

3. Стан ведення щоденників. 

4. Підсумки контролю за відвідуванням учнями 

школи. 

5. Організація та проведення внутрішкільних 

предметних олімпіад, підготовка до районних.  

6. Підготовка до районного семінару учителів 

початкових класів. 

7. Про роботу з сім’ями, що потребують 

соціально-педагогічного супроводу. 

8. Про проведення тижня математики 

Барбі М.В. 

 

 

Іванченко О.П. 

 

Адміністрація 

Чуб Г.М. 

 

Чуб Г.М. 

 

Іванченко О.П. 

 

Тюпка А.Я. 

 

Іванченко О.П. 
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Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

 1.  Організація і проведення Місячника 

пропаганди правових знань. 

2.  Про проведення Тижня української мови 

3. Про підготовку до обласного семінару 

представників ГАШ 

4. Про роботу з обдарованими та участь учнів у 

ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

конкурсів. 

5. Про відвідування учнями навчальних занять  

6. Науково-дослідницька робота в школі 

7. Робота з профілактики підліткової 

злочинності та правопорушень. 

8. Про підготовку до загальношкільних 

батьківських зборів. 

Барбі М.В. 

 

Іванченко О.П. 

 

Барбі М.В. 

Чуб Г.М. 

 

 

Барбі М.В. 

 

 

 

 

Іванченко О.П. 

 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

1. Підведення підсумків місячника правової 

освіти школярів. 

2. Про проведення зрізів знань з української 

мови та математики. 

3.Про перевірку учнівських зошитів з 

української мови. 

 

4. Про проведення інструктажів з техніки 

безпеки під час проведення новорічних свят. 

5. Про підсумки участі учнів школи у  районних 

учнівських предметних олімпіадах та конкурсі 

науково-дослідницьких робіт в рамках МАН. 

6.  Про організацію шкільних новорічних свят та 

Різдвяних канікул. 

7. Підсумки контролю за проведенням 

індивідуальної роботи з Ємцем А. та про 

підсумки інклюзивного навчання. 

8. Про хід виконання планів роботи практичного 

психолога і соціального педагога 

9.Про хід реалізації проектів Програми розвитку 

школи на 2016-2020 р.р.  

10. Про проведення тижня «Молодь обирає 

здоров’я» 

 

Барбі М.В. 

Бакаєнко О.В. 

Іванченко О.П. 

Чуб Г.М. 

Іванченко О.П. 

Чуб Г.М.,  

Храпко Л.М. 

Барбі М.В. 

Чуб Г.М. 

 

 

Іванченко О.П. 

 

 

 

Чуб Г.М. 

 

Тюпка А.Я. 

Якименко Ю.В. 

Чуб Г.М. 

Іванченко О.П. 

Тюпка  А.Я. 

Якименко Ю.В. 
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С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

1. Підсумки проведення зрізів знань з 

математики та української мов 

2. Охорона праці в школі.  

3. Виконання плану роботи школи за І семестр 

та рішень, прийнятих педколективом на нарадах 

при директору. 

4. Про виконання навчальних планів і програм 

та інструкції з ведення класних журналів. 

5. Підсумки проведення новорічних свят та 

зимових канікул. 

6. Виконання планів роботи класними 

керівниками за І семестр. 

7. Результати навчання учнів 1 класів НУШ за І 

семестр 

8. Про виконання планів роботи ШМО. 

9. Результативність навчання учнів у 

профільних класах 

 

Іванченко О.П. 

 

Гармаш М.С. 

Іванченко О.П. 

 

 

Чуб Г.М. 

 

Барбі М.В. 

 

Барбі М.В. 

 

Чуб Г.М. 

 

Чуб Г.М. 

Чуб Г.М. 

 

Л
Ю

Т
И

Й
 

1. Дотримання інструкції з ведення ділової 

документації. 

2. Про результативність участі учнів школи у 

районній Спартакіаді. 

3. Звіт про роботу шкільної медсестри. 

4.Ознайомлення учнів 11-х класів з умовами 

проведення реєстрації до незалежного 

зовнішнього оцінювання 2019 року. 

5. Стан підготовки до районного огляду-  

конкурсу учнівської художньої самодіяльності  

«Веселка». 

 

Іванченко О.П. 

 

Комлєв Ю.В. 

 

Онищенко С.В 

Пісковий В.І. 

 

Іванченко О.П. 

 

Барбі М.В. 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

1. Про проведення тижня предметів художньо-

естетичного циклу. 

2. Культура ведення щоденників. 

3.Екологічне виховання в школі. 

4.Стан підготовки до творчого звіту вчителів, 

що атестуються  

5. Робота класних керівників по обліку 

пропусків уроків учнями. 

Іванченко О.П. 

 

Адміністрація. 

Чуб Г.М. 

Чуб Г.М. 

 

Барбі М., Чуб Г.М. 
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К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

1. Про організацію та проведення місячника з 

охорони праці. 

2. Підсумки проведення тижня дитячої та 

юнацької книги. 

3. Проведення зрізів знань з української та 

математики. 

4. Підсумки проведення тижня ОБЖ. 

5. Охорона праці та дотримання правил техніки 

безпеки. Підсумки проведення місячника з 

охорони праці. 

6. Виконання плану роботи  вихователя ГПД 

7. Підсумки атестації педпрацівників. 

8. Підготовка та проведення весняного  Тижня 

добрих справ. 

9. Про проведення двомісячника  чистоти і 

благоустрою. 

Гармаш М.С. 

 

Дерев’янко А.А. 

 

Іванченко О.П. 

Чуб Г.М. 

Гармаш М.В.,Барбі 

М.В. 

Іванченко О.П. 

 

Макогон В.В. 

Чуб Г.М. 

Іванченко О.П. 

Барбі М.В. 

Барбі М.В. 

 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

1. Виконання навчальних планів і програм за ІІ 

семестр. 

2. Підготовка до проведення навчально-

польових зборів учнів 11-го класу. 

3. Стан підготовки та проведення ДПА. 

4. Про проведення  заходів, присвячених Дню 

Європи в школі. 

5. Про організоване закінчення навчального 

року, організацію навчальної практики учнів 

перевідних класів. 

6. Про організацію пришкільного оздоровчого 

табору та мовного загону. 

7. Про ремонт школи. 

8. Стан збереження шкільних меблів 

9. Стан збереження підручників 

Адміністрація 

 

Іванченко О.П. 

 

Чуб Г.М. 

Барбі М.В. 

 

Іванченко О.П. 

Адміністрація 

школи 

 

Барбі М.В. 

Чуб Г.М. 

Іванченко О.П. 

Іванченко О.П. 

Дерев’янко А.А. 

 

 

5.4. Питання на засідання ради школи 
Зміст Дата Відповідал. Відміт. 

Засідання 1. 

1. Затвердження плану роботи школи та 

погодження навчальних планів на 2018 – 2019 

н.р. 

2. Затвердження режиму роботи школи на 

навчальний рік. 

3. Про створення на базі 10-х класів 

профільних класів. 

4. Про здобуття обов’язкової середньої освіти 

випускниками 9-го класу 2019 року. 

Засідання 2 

1. Підготовка до проведення загальношкільної 

батьківської конференції. 

2. Стан харчування учнів у школі. 

3. Підготовка до новорічних канікул та 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

Комлєва С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванченко В.І. 
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організація учнівського дозвілля. 

Засідання 3. 

1. Виконання Статутних вимог щодо 

зарахування учнів до 1-го та 10-х класів. 

Засідання 4. 

1. Підготовка до ремонту школи. 

2. Розгляд проекту річного плану. 

 

 

Лютий 

 

 

червень 

 

 

   

 

Іванченко В.І. 

 

 

Іванченко В.І. 

 

 

5.5. План роботи батьківського комітету 
№ 

з/п 

Зміст Дата Відповідал. Відміт. 

1 Звіт про  роботу батьківського комітету 

та його голови. Звіт про підготовку 

школи до 2018-2019 навчального року 

Вересень  Білокінь В.Г.  

2 Забезпечення учнів підручниками. Вересень  Дерев’янко 

А.А. 

 

3 Організація харчування  учнів 5-11 

класів та дітей пільгових категорій.                            

Жовтень  Поставна Т.П.  

4 Організація відпочинку дітей під час 

зимових та різдвяних свят. Робота по 

залученню спонсорських коштів для 

придбання подарунків дітям. 

Грудень  Іванченко-

Гадючко Н.О. 

 

5 Рейд «Дозвілля учнів в позаурочний 

час». 

Січень  Білокінь В.Г.  

6 Забезпечення громадського контролю 

за харчуванням  дітей у шкільній 

їдальні. 

Березень  Мельникова 

І.В. 

 

7 Підготовка до ремонту школи  Квітень Білокінь В.Г.  

8. Оздоровлення дітей влітку. Травень Іванченко- 

Гадючко Н.О 

 

 

5.6. Графік проведення предметних тижнів 

 
1 Олімпійський тиждень—вересень 

2 Тиждень математики – жовтень  

3 Тиждень української мови і літератури – листопад 

4 Місячник правознавства – листопад-грудень 

5 Тиждень «Молодь обирає здоров’я»--листопад-грудень 

6 Тиждень безпеки руху - листопад 

7 Тиждень предметів художньо-естетичного  циклу — березень 

8 Тиждень дитячої та юнацької книги – березень 

9 Тиждень ОБЖ – квітень  

10 Двомісячник чистоти, благоустрою і порядку—квітень-травень 
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5.7. Внутрішкільний контроль 

5.7.1. Контроль за веденням класних журналів 
Місяць Що перевіряється Хто 

перевіряє 

Де 

обговорюється 

Вересень Культура оформлення журналу. 

Своєчасність заповнення. Наявність 

відомостей про учнів та їхніх батьків, 

наявність аркуша здоров’я. Мета 

перевірки: контроль за дотриманням 

учителями інструкції з ведення класних 

журналів. 

Чуб Г.М. Інструктивна 

нарада 

Жовтень Контроль за відвідуванням занять і 

проведенням класними керівниками 

бесід по запобіганню нещасних 

випадків серед дітей.  

Чуб Г.М. Доповідна 

записка 

Листопад Система виставлення оцінок за 

письмові, контрольні та практичні 

роботи. Своєчасність і правильність 

оформлення записів у журналі про 

пройдений на уроці матеріал. 

Мета перевірки: оцінити систему 

перевірки знань учнів учителями-

предметниками. 

Чуб Г.М. Нарада при 

директору  

Грудень Виконання державних програм і 

навчальних планів. 

Мета перевірки: відповідність записів 

календарним планам. 

Іванченко 

О.П., 

Чуб Г.М. 

Проект наказу 

Січень Контроль за відвідуванням учнями 

школи. 

Мета: оперативність контролю. 

Барбі М.В., 

ТюпкаА.Я. 

Співбесіди з 

учителями 

Проект наказу 

Квітень Контроль за проведенням класними 

керівниками бесід по збереженню 

життя і здоров’я дітей. 

Мета перевірки: наявність записів про 

проведення бесід з учнями. 

Чуб Г.М. Нарада при 

директору 

Травень Виконання державних програм.  

Повторення матеріалу, підготовка до 

ДПА 

Чуб Г.М. 

 

Проект наказу 

Нарада при 

директору 

 

5.7.2. Контроль за виконанням навчальних програм 
№ 

п/п 
Що контролюється 

 

Термін Хто 

контролює 

Де 

обговорюєт. 

1 Виконання графіка контрольних 

робіт,  практичних та лабораторних 

робіт, проведення уроків розвитку 

мовлення 

2 рази на 

семестр 

Чуб Г.М. Співбесіда з  

учителями 

2 Відповідність навчальних планів і 

програм.  

2 рази на 

рік 

Чуб Г.М. Нарада при 

директорові 
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3. Проведення рейду «Поурочний 

план» 

2 рази на 

рік 

Адміністрац

ія 

Нарада при 

директору 

4. Проведення вчителями тематичного 

оцінювання з предметів. 

2 рази на 

семестр 

Чуб Г.М. Співбесіди з 

учителями 

5. Проведення контрольних зрізів  2 рази на 

рік 

Чуб Г.М. Наради при 

директору 

6. Проведення вчителями-філологами 

всіх видів контролю 

1 раз на 

семестр 

Чуб .М. Співбесіда з 

учителями 

7. Облік пропущених уроків, заміна 

уроків 

Один раз 

на семестр 

Чуб Г.М. Нарада при 

директорові 

8.  Перевірка відповідності змісту 

програм календарним планам 

наприкінці 

кожної 

частини 

робочого 

семестру 

Чуб Г.М. Нарада при 

директорові 

9. Перевірка виконання навчальних 

програм вчителями, що атестуються 

Березень Чуб Г.М. Нарада при 

директору 

10. Відповідність  записів у класних 

журналах календарним планам і 

програмам 

Постійно Чуб Г.М. Нарада при 

директору 

 

5.7.3. Контроль за станом викладання предметів 
№ 

п/п 
Що контролюється 

 

Термін Хто 

контролює 

Де 

обговорюєт. 

1 Стан викладання математики жовтень Чуб Г.М. педрада 

2 Стан викладння української мови і 

літератури 

листопад Іванченко 

О.П. 

Чуб Г.М. 

педрада 

3. Проведення контрольних зрізів 

знань 

Грудень, 

травень 

Адміністрац

ія 

Нарада при 

директору 

4. Стан викладання предметів 

художньо-естетичного циклу 

лютий Іванченко 

О.П. 

Чуб Г.М. 

Нарада при 

директору 

5. Проведення предметних тижнів Протягом 

року 

Чуб Г.М. Наради при 

директору 

6. Участь учнів школи у предметних 

олімпіадах і конкурсах 

Протягом 

року 

Чуб .М. Наради при 

директору 

7. Перевірка класних журналів Протягом 

року 

Чуб Г.М. Нарада при 

директорові 

8.  Відповідність проведених 

контрольних робіт графіку 

Протягом 

року 

Чуб Г.М. Нарада при 

директорові 

9. Своєчасність перевірки письмових 

робіт і виставлення оцінок у 

класний журнал 

Протягом 

року 

Чуб Г.М. Нарада при 

директору 

10. Об’єктивність тематичного та 

семестрового оцінювання. 

Протягом 

року 

Чуб Г.М. Нарада при 

директору 
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5.7.4. Контроль за веденням щоденників 
Місяць Зміст роботи Відповідальні Підбиття 

підсумків 

Жовтень Перевірка стану ведення учнями 

щоденників. Робота вчителів із 

щоденниками 

Чуб Г.М. 

Барбі М.В. 

Нарада при 

директорові 

Листопад Перевірка щоденників у 

важковиховуваних дітей. 

Виставлення оцінок учителями. 

Фіксація домашніх завдань з усіх 

предметів 

Барбі М.В. Нарада при 

заступникові 

Лютий Перевірка стану ведення учнями 

щоденників. Робота вчителів із 

щоденниками. Виконання 

рекомендацій і зауважень щодо 

ведення щоденників. 

Чуб Г.М. 

Барбі М.В. 

Нарада при 

директорові 

Березень Облік пропусків уроків. Культура 

ведення щоденників. Робота 

батьків із щоденниками 

Чуб Г.М. 

Барбі М.В. 

Нарада при 

директору 

 

VІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата Відповідал. Відміт. 

1. Продовження роботи над методичною 

проблемою: «Створення комфортних 

умов для самовдосконалення, 

самореалізації особистості та 

забезпечення освітньої діяльності 

кожного учасника навчально-

виховного процесу». 

Протягом 

року 

Чуб Г.М.  

2 Системна робота МО учителів 

природничо-математичного циклу, 

початкових класів,    учителів суспільно-

гуманітарного циклу, класних керівників, 

учителів фізичної культури, основ 

здоров’я,  трудового навчання та захисту 

Вітчизни.                                                                                                  

Протягом 

року. 

Голови МО, 

 Чуб Г.М. 

 

3 Проведення відкритих уроків та 

позакласних заходів за графіком.                                                                                                        

Протягом 

року. 

Заступники, 

голови МО. 

 

4 1. Проведення семінарів, семінарів-

практикумів, майстер-класів: 

 Семінар-практикум «Гуманна 

педагогіка – шлях до душі дитини» 

 

 

 Постійно діючий семінар-

практикум «ІКТ в роботі 

педагогічного працівника» 

 

Протягом 

року 

Жовтень 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

Чуб Г.М. 

 

Іванченко 

О.П., 

Чуб Г.М.. 

класоводи 

 

Пісковий В.І. 
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 Психолого-педагогічний семінар 

«Види конфліктів та шляхи їх 

розв’язання» 

 

 Майстер-клас «Я крокую до 

майстерності»  

 

 Круглий стіл «Розбудова 

особистісно зорієнтованого 

освітнього простору навчального 

закладу» 

 

Березень 

 

 

Березень 

 

 

 

 

Квітень 

Чуб Г.М., 

Якименко 

Ю.В. 

 

Іванченко 

О.П. 

Чуб Г.М., 

 

 

Чуб Г.М. 

5 Участь учителів школи у районних  та 

обласних  методичних заходах. 

Протягом 

року 

Чуб Г.М., 

керівники МО                                                        

 

6 

 

Самоосвіта вчителів 

 

Протягом 

року 

Чуб Г.М., 

голови МО                                                              

 

7 Індивідуальні бесіди і консультації з 

педагогічними працівниками 

Протягом 

року 

Іванченко 

О.П.,  

Чуб Г.М. 

 

8 Проходження педпрацівниками курсів 

підвищення кваліфікації: 

1. Іванченко В.І. – російська мова, 

зарубіжна література; 

2. Бакаєнко О.В. – з історії та 

суспільних дисциплін; 

3. Бабенко В.Б. –початкові класи; 

4. Макогон В.В. –вихователь ГПД; 

5. Сухар В.А. – керівник гуртка 

(шкільного),  

6. Пісковий В.І. – інформатика 

7. Степаненко Т.К. – початкові класи; 

8. Костенко Т.Г. – образотворче 

мистецтво і мистецтво 

9. Гординська А.Т. – фізика і 

математика 

Протягом 

року 

Чуб Г.М.  

9 Робота Школи Гуманної педагогіки Вересень-

жовтень 

Іванченко О.П 

Чуб Г.М. 

 

10 Проведення нарад при директору Протягом 

року 

Іванченко 

О.П. 

 

11 Проведення нарад при заступниках 

директора 

Протягом 

року 

Заступники 

директора 

 

12 Проведення методичних оперативних 

нарад. 

Протягом 

року 

Чуб Г.М.  

13 Вивчення і узагальнення досвіду        

Храпко Л.М., учителя української мови і 

літератури 

Протягом 

року 

Чуб Г.М.  

14 Проведення творчого звіту вчителів, що 

атестуються 

Березень Чуб Г.М.  
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VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА БАЗА 
1. Розширення діяльності, спрямованої на формування позабюджетних коштів 

школи. 

                                                              Протягом року 

2. Ремонт теплогенераторних. 

                                                               Жовтень 2018 р. 

3. Забезпечення необхідним інвентарем, миючими засобами . 

                                                               Червень-серпень 2018 р. 

4. Підготовка школи до нового навчального року. 

                                                              Червень-серпень 2019 р. 

5. Інвентаризація, списання непридатного устаткування.  

                                                              Жовтень 2018 р. 

6. Обладнання приміщень 1-х класів 

                                              Серпень  2019 р. 

7. Ремонт порогу приміщення основної школи 

                                              Жовтень  2018 року 

8. Забезпечення шкільних автобусів запчастинами, придбання нових коліс  

для автобуса «Богдан»  

                                                                Протягом року  

9.Проведення косметичного ремонту початкової, основної школи, 

спорткомплексу, їдальні до нового навчального року 

                                               Червень-серпень 2019 р  

     10.Заміна вікон першого поверху у приміщенні початкової школи  

       Червень-серпень 2019 

           11. Ремонт спортзалу 

                                                                Червень-серпень 2019 

12. Ремонт фасаду приміщення початкової школи  

           Серпень 2019 

13. Встановлення огорожі  приміщення початкової школи 

     Травень – серпень 2019  

14.  Поновлення  ігрового майданчика  початкової  школи 

    Червень-серпень 2019  

 

                                                                

 

VІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

вик. 

Відповід. Відмі

тка 

СЕРПЕНЬ 

1 Перевірка проходження медпрацівниками, 

обслуговуючим персоналом  та учнями 

медичного огляду 

До 28.08 Онищенко С.В.  

2 Обстеження харчоблоку та його готовності 

до  нового навчального року 

До 28.08 Іванченко О.П.  

3 Проведення перевірки стану готовності 

приміщень, споруд та спортивного 

інвентарю до нового навчального року 

До 01.09 Комісія   

4. Забезпечення обслуговуючого персоналу До 01.09 Адміністрація  
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засобами санітарії 

5. Придбання миючих засобів та засобів 

гігієни 

До 01.09 Адміністрація  

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Оформлення журналів  з ТБ в кабінетах 

хімії, фізики, біології, інформатики, 

спортзалі. Проведення вступного 

інструктажу з ТБ з усіма учнями школи  

02.09. Класні 

керівники 

Класоводи 

Зав. 

Кабінетами 

 

2 Проведення бесід з питань профілактики 

усіх видів дитячого травматизму та 

забезпечення умов для життя і здоров’я 

Протяг. 

Місяця 

Кл. керівники 

Онищенко С.В. 
 

3 Організація харчування дітей.  Робота з 

профілактики харчових отруєнь. 

Організація безкоштовного харчування 

дітей пільгових категорій. 

До 05.09. Барбі М.В., 

Онищенко С.В. 

Працівники 

харчоблоку 

 

4 Аналіз проходження учнями медичного 

огляду. Складання листків здоров’я 

До 12.09. Онищенко С.В.  

5 Проведення заходів у рамках тижня 

правил безпеки руху 

08-12.09. Барбі М.В.  

6 Звільнення від занять фізкультурою учнів, 

які мають довідки 

До 12.09. Педрада  

7 Проведення заходів у рамках тижня 

здоров’я і спорту 

23-27.09. Кл. керівники 

Уч.фіз-ри 
 

8 Виховні заходи, бесіди по вивченню 

правил вуличного руху, про значення 

фізкультури та спорту для фізичного 

здоров’я людини, про роль здорового 

способу життя 

Протяг. 

Місяця 

Класні 

керівники 
 

9 Складання графіка чергування вчителів по 

школі 

до 05.09 Барбі М.В.  

10 Здійснювати контроль за дотриманням 

правил поведінки учнями на уроках та 

перервах, а також відвідування учнями 

школи. 

Постійно Дирекція  

11 Здійснювати підвезення учнів, які 

проживають за 3 км від школи 

Постійно Дирекція  

12 Створення загонів ДЮП та ЮІДР До 10.09 Іванченко О.П.  

13 Проведення рейдів «Увага! Діти на дорозі» Протяг. 

Місяця 

Барбі М.В.  

14 Налагодження централізованого 

сміттєвивозу 

З 01.09 Завгосп  

ЖОВТЕНЬ 

1 Корекція системи заходів школи з 

профілактики бродяжництва, наркоманії, 

ВІЛ-інфекції, інфекційних захворювань 

серед учнів 

01-03.10. Барбі М.В., 

Муха Ж.П., 

Тюпка А.Я. 

 

2 Бесіда «Поведінка у випадках телефонних 

повідомлень про замінування приміщень.» 

06-10.10. Класоводи, 

Кл. керівники 
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3 Бесіда: «Правила поводження з 

вибухонебезпечними предметами, з 

невизначеними предметами та 

речовинами» 

20-24.10 Класні 

керівники 
 

4 Інструктажі з ТБ на осінні канікули 

«Небезпека контакту з недоглянутими та 

бродячими тваринами. Дії у випадку 

нападу та травмування» 

27-31.10 Класні 

керівники 
 

5. Бесіда «Небезпека отруєння грибами» Протяг. 

року 

Класні 

керівники 
 

6. Заготовка піску в теплогенераторних та на 

зимовий період 

До 15.10 Завгосп  

ЛИСТОПАД 

1 Перевірка стану охорони праці в шкільних 

кабінетах. 

04-07.11. Дирекція  

2 Проведення заходів у рамках тижня 

захисту дітей від жорстокості та 

насильства 

17-21.11. Класні 

керівники, 

Класоводи  

 

3 Випуск санітарного бюлетеня «Грип має 

лікувати лікар» 

20-22.11. Онищенко С.В.  

ГРУДЕНЬ 

1 Перевірка дотримання світлового та  

температурного режиму школи 

Постійно Дирекція  

2 Заходи, присвячені Всесвітньому Дню 

боротьби зі СНІДом (за окремим планом) 

1-5.12 Барбі М.В., 

Муха Ж.П. 
 

3 Бесіда: «Поведінка у надзвичайних 

ситуаціях» 

8-12.12 Кл. керівники  

4 Бесіда: «Поведінка на відкритих водоймах,  

на льоду» 

22-26.12 Кл. керівники  

5 Контроль за станом роботи з 

попередження дитячого травматизму 

22-26.12 Барбі М.В.  

6 Проведення інструктажів з правил 

безпечної поведінки на канікулах 

25-26.12 Класні 

керівники 
 

7 Бесіда: «Щоб свята не були затьмарені 

бідою. Небезпека при користуванні 

піротехнічними засобами» 

15-19.12 Класні 

керівники 
 

СІЧЕНЬ 

1 Перевірка реєстрації бесід з правил 

безпеки 

05.01 Іванченко О.П.  

2 Перевірка стану температурного режиму 

по класах 

12-14.01 Іванченко О.П.  

3 Бесіди,інструктажі щодо дотримання 

школярами правил безпеки на вулиці: 

«Обережно: Слизько!» 

Протяг. 

місяця 

Класні 

керівники 
 

4 «Зимові забави» - ігри на свіжому повітрі Протяг. 

місяця 

Нішкур А.В.  

5 Провести зміни робочих місць учнів з 

метою коригування зору 

12-16.01 Класні 

керівники 
 

ЛЮТИЙ 
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1 Випуск санітарного бюлетеня 03-07.02 Онищенко С.В.  

2 Бесіда: «Моя поведінка на перервах» 16.02. Класні 

керівники 
 

3 Бесіди «Бурульки – прихована загроза» 23-27.02 Класні 

керівники 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Бесіди про небезпеку передвесняного 

льоду на водоймах 

02-06.03 Класні 

керівники 
 

2 Відеолекторій для старшокласників 

«Наступна станція – життя» 

12-14.03 Тюпка А.Я.  

3 Інструктаж з ТБ на весняних канікулах 19-20.03 Класні 

керівники 
 

КВІТЕНЬ 

1 Бесіди з учнями, присвячені Всесвітньому 

Дню здоров’я 

01-03.04 Онищенко С.В.  

2 Години спілкування про сучасне уявлення 

про здоров»я, його запоруку та чинники 

14-17.04 Класні 

керівники 
 

3 Вивчення наміру батьків щодо 

оздоровлення їх дітей 

14-17.04 Класні 

керівники 
 

4 Заходи до Всесвітнього Дня охорони праці 27-30.04. Класні 

керівники 

 

 

5 Проведення місячника з охорони праці 01-30.04 Гармаш М.С.  

ТРАВЕНЬ 

1 Місячник здорового способу життя, 

фізкультури та спорту 

05-30.05 Уч. фіз.-ри  

2 Бесіди про оздоровлення дітей в літній 

період 

12-15.05 Класні 

керівники 
 

3 День ЦО. Проведення занять по евакуації 

особового складу школи 

Дата 

додатков 

Штаб ЦО  

4 Підготовка плану літнього оздоровлення 

учнів 

12-15.05 Дирекція  

5 Інструктаж учнів та працівників школи 

щодо безпеки праці при проведенні 

ремонтних робіт, проходження практики 

та літніх канікул 

До 30.05 Мелешко В.Б.  

Кл. керівники 
 

6 Бесіда: «Дія води на організм людини. Як 

правильно купатися» 

Протяг. 

місяця 

Кл. керівники 

Онищенко С.В. 
 

7 Зустріч із працівниками залізниці За 

погодже

нням 

Барбі М.В.  

ЧЕРВЕНЬ 

1 Оздоровлення дітей в шкільному таборі з 

денним перебуванням дітей 

Дата 

додатков 

Барбі М.В.  

 

 


