
 



 
Організація 

освітнього процесу 

Організація виховної 

роботи з розвитку 

здібностей і талантів 

учнів; охорона життя і 

здоров’я учнів 

 

Робота з педагогічними 

кадрами 

Співробітництво з 

родиною, 

позашкільними 

закладами і 

громадськими 

організаціями 

Економічна і 

фінансово-

господарська 

діяльність з розвитку 

матеріально-технічної  

бази 

Координація 

внутрішкільного 

контролю 

С Е Р П Е Н Ь 

17-21.08 
Коригування списку  

телефонів і адрес 

працівників закладу 

Каленчук М.І. 
 

Оновлення сторінок 

на сайті школи 
Созикіна О.М.,  

Бойко Б.О. 
 

Розподіл майбутніх 

першокласників за 

класами.  

Шадурська О.Ю. 
 

Аналіз наявності у 

бібліотеці нових 

підручників, навчаль-

них посібників.  

   Созикіна О.М.. 

 

Аналіз роботи з 

профілактики 

правопорушень та 

травматизму за літній 

період. 

          Чайковська І.В. 

          Подорожня Ю.П. 
 

Організація медико-

педагогічного 

контролю на уроках 

фізкультури в 1-11 

класах в 2020-2021 н. р. 

Заступники директора 
 

Оформлення 

тематичної виставки  

«Незалежна Україна – 

слава нині і навік» 

Тростенюк А.І. 

 

 

 

 

 

Проведення 

роз’яснювальної роботи 

серед працівників  з 

питань дотримання 

окремих положень 

Закону України «Про 

засади запобігання і 

протидії корупції»  

Шадурська О.Ю. 
 

Нарада вчителів. 

1. Про стан готовності  

закладу освіти з питань 

охорони праці до нового 

2020/2021 навчального 

року 
2. Про організоване 

проведення свята Першого 

дзвоника 

3. Про дотримання 

педагогами правил і норм 

професійної етики, 

академічної доброчесності 

4. Про посилення 

пропускного режиму в 

школі 

Шадурська О.Ю. 
 

Засідання тарифікаційної 

 
Збори батьків майбутніх 

першокласників 

Заболотна Т.В. 

 

 

 

Складання графіка 

зайнятості кабінетів 

інформатики на 

навчальний рік      

Інжен.-електр., 

Заболотна Т.В., 

Созикіна О.М. 
 

Завершення 

комплектування закладу 

освіти педагогічними 

працівниками та 

технічним персоналом 

Шадурська О.Ю. 
 

Забезпечення 

медикаментами 

медичного пункту 

        Душко Л.Ф. 
 

Аналіз витрат коштів 

на ремонт школи, на 

виконання санітарно-

гігієнічного режиму 

       Шадурська О.Ю. 

      Коркушко І.В. 

        

Контроль за проход-

женням медичного 

огляду працівниками 

школи 

          Шадурська О.Ю. 
 

Аналіз руху учнів за  

2019-2020 навчальний 

рік 

          Шадурська О.Ю. 
 

Видати накази: 

1. Про організацію ОП в 

2020-2021 н.р. 

2. Про призначення 

відповідальних за ТБ, 

ОП, пожежну безпеку 

під час проведення осві-

тнього процесу. 

3.Про призначення 

відповідального за 

електрогосподарство 

школи 

4. Про розподіл функціо-

нальних обов’язків між 

адміністрацією школи. 

5. Про розподіл учнів   

1-х класів. 



комісії 

Созикіна О.М. 
 

Засідання МК класних 

керівників: 

1. Підсумки роботи МК 

за 2019-2020 н.р. та 

визначення основних 

напрямків виховної  

роботи на 2020-2021 н.р. 

2. Затвердження 

проблемної теми 

виховної роботи школи 

на 2020-2025 роки 

Чайковська І.В. 

6..Про розподіл педаго-

гічного навантаження. 

7.Про призначення 

класних керівників. 

8. Про організацію 

виховної роботи в 2020-

2021 н.р. 

9. Про невикористання в 

НВП небезпечних 

речовин та реактивів. 

10. Про створення ради 

профілактики. 

25-28 
Складання та затверд-

ження розкладу 

уроків на навчальний 

рік, розкладу гуртків 

та спортивних секцій 

Заступник  

директора 
 

Організація педагогіч-

ного патронажу та 

інклюзивного 

навчання  

        Шадурська О.Ю. 
 

Оформлення класних 

журналів 1-11 кл. та 

особових справ. учнів 

1-х класів. 

        Класні керівники 
 

Організація роботи 

бібліотеки щодо 

 

Контроль щодо подаль-

шого навчання випуск-

ників 9-х та 11-х класів 

     Чайковська І.В. 
 

Ознайомлення класних 

керівників з норматив-

ною документацією 

щодо організації 

харчування учнів у 

школі. 

   Заболотна Т.В. 
 

Складання графіку 

чергувань по школі  

       Чайковська І.В. 
 

Інструктаж вчителів, 

класних керівників з 

питань чергування по 

школі  

     Чайковська І.В. 

 

Інструктаж працівників 

школи з питань ОП та 

ТБ 

  Заступники  

директора  
 

Участь педагогічних 

працівників  в міській 

серпневій конференції 

педагогів 

Созикіна О.М. 
 

Засідання педагогічної 

ради «Особливості 

організації освітнього 

процесу в сучасній 

школі» 

1. Вибір секретаря 

педагогічної ради. 

2. Виконання освітньої 

програми за 2019-2020 

н.р. та визначення 

 

Консультування 

батьків та осіб, які їх 

замінюють з питань 

соціального захисту 

дітей у багатодітних, 

малозабезпечених 

родинах. 

   Подорожня Ю.П. 

 

 

Підготовка тарифіка-

ційної документації 

    Шадурська О.Ю. 
 

Розподіл площі 

приміщень школи між 

прибиральницями. 

Складання графіку 

роботи технічного 

персоналу школи. 

              Жданова О.І. 
 

Закріплення класних 

приміщень і кабінетів 

за класами. 

      Адміністрація 
 

Перевірка, збережен-

ня, поповнення й 

використання бібліо-

течного фонду. 

      Шадурська О.Ю. 
 

 

Контроль за забезпечені-

стю учнів підручниками 

     Заступник директора 
 

Контроль за проход-

женням медичного 

огляду учнями школи 

Заболотна Т.В., 

Созикіна О.М. 
 

Видати накази: 

1. Про організацію 

роботи батьківського 

всеобучу. 

2. Про режим роботи 

школи. 

3. Про призначення 

громадського інспектора 

з охорони дитинства. 

4.Про заборону 

тютюнопаління та 

пропаганду здорового 



забезпечення учнів 

школи підручниками.  

           Тростенюк А.І. 

пріоритетних напрямків 

діяльності закладу на 

сучасному етапі. 

3.Затвердження освіт-

ньої програми закладу на 

2020-2021 н.р. 

4. Затвердження 

проблемної теми школи 

на 2020-2025 роки 

5.Організаційний 

початок  навчального 

року: 

-затвердження плану  

 роботи школи на 2020- 

 2021 н.р.  

-погодження режиму  

 роботи школи: 

-погодження плану робо- 

 ти бібліотеки;  

-погодження плану  

 роботи ПС 

Шадурська О.Ю. 
 

Засідання методичної 

ради: 

1. Аналіз роботи 

методичної ради за 2019-

2020 н.р. та 

затвердження плану 

роботи на 2020-2021 н.р. 

2. Про створення 

системи роботи 

педагогічного колективу 

на І етапі проблемної 

теми. 

3. Про погодження 

планів роботи МК, 

Перевірка локальної 

мережі в 

комп’ютерних класах 

        Інжен.-електр.. 
 

Ознайомлення всього 

колективу школи з 

планом евакуації 
Созикіна О.М., 

Жданова О.І. 
 

Затвердження  у 

департаменті  освіти 

штатного розпису на 

2020-2021 навчальний 

рік  

Шадурська О.Ю., 

Коркушко І.В. 

способу життя. 

5. Про організацію 

харчування учнів. 

6.Про створення комісії 

громадського контролю 

за якістю харчування 

учнів у школі. 

7.Про створення та 

дотримання питного 

режиму в школі. 

 



творчих груп, ШМВ. 

4. Педагогічні технології 

розвитку особистості 

учнів з ООП. 

Шадурська О.Ю. 
 

Засідання циклічних 

методичних комісій: 

1. Підсумки роботи МК 

за 2019-2020 н.р. та 

завтердження плану 

роботи на 2020-2021 н.р. 

2. Тьютерська позиція 

вчителя як інноваційний 

ресурс НУШ 

3.Особливості мотивації 

навчання учнів з ООП 

Голови МК 

В Е Р Е С Е Н Ь 

31.08-04.09 
Внесення змін про рух 

учнів до алфавітної 

книги 

Каленчук М.І. 
 

Організація діяльності 

та комплектування 

ГПД 

Заболотна Т.В. 
 

Оформлення звіту 

ЗНЗ -1 

     Заболотна Т.В. 
 

Проведення діагнос-

тичних контрольних 

та самостійних робіт з 

метою виявлення 

 

Тиждень  знань  (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 
 

Поновлення банку 

даних учнів пільгових 

категорій. 

       Заболотна Т.В. 

      Подорожня Ю.П. 
 

Організація питного 

режиму  

      ФОП Підкаура В.В., 

      класні керівники 
 

Аналіз проведення 

літнього відпочинку 

дітей пільгових 

 

Інструктивно-методична 

нарада педагогічних 

працівників щодо 

ведення ділової 

документації 

Шадурська О.Ю. 
 

Консультування 

педагогічних праців-

ників  «Формування 

рефлексивної компетент-

ності вчителя» 

ПС 
 

«Особливості складання 

соціальних паспортів. 

Соціальний захист 

учнів» 

 

Налагодження 

співпраці з ВБО 

«АСЕТ», «Місія в 

Україну» 

        Подорожня Ю.П. 
 

Оформлення 

інформаційного 

куточку для батьків та 

учнів щодо організації 

харчування дітей. 

        Заболотна Т.В. 
 

Засідання Ради 

профілактики (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 

Проведення роботи з 

 

Оновлення інформації 

на стендах у вестибулі 

школи для батьків та 

учнів 

 Заступники 

директора 
 

Аналіз поповнення 

шкільної бібліотеки 

методичною 

літературою 

Тростенюк А.І. 
 

Надання звітів про 

використання 

електроенергії, води 

Жданова О.І. 
Ознайомлення всього 

 

Погодження календарно-

тематичних планів, 

планів виховної роботи, 

роботи гуртків, 

спортивних секцій, 

розвитку кабінетів, 

майстерень, спортивної 

зали. 

         Адміністрація 
 

Оглядовий контроль. 

Організація зарахування 

учнів до груп продовже-

ного дня та результа-

тивність співпраці 

вчителя та вихователя  

Шадурська О.Ю., 



прогалин у вивченні 

навчального матеріалу 

учнями при  викори-

станні дистанційних 

технологій навчання у 

березні-травні 

2020року (02-11.09) 

Вчителі- 

предметники 
 

 

категорій 

        Подорожня Ю.П. 
 

Свято першого 

дзвоника. Проведення 

першого уроку  

Класні керівники 
 

Ознайомлення учнів з 

планом евакуації 

Класні кервники 
 

Психологічне 

спостереження за 

учнями, які навчаються 

на інклюзивній формі 

навчання  

                    Драга І.С. 

       Класні керівники 
 

Нарада при директорові: 

1. По підсумки медич-

ного огляду учнів школи 

2.Організація соціаль-

ного захисту учнів у 

2020-2021 н. р. 

3. Про посилення роботи 

щодо попередження 

протиправних дій, 

проявів жорстокості та 

насильства в учнівсько-

му середовищі 

4. Про стан роботи  зі 

зверненнями громадян 

Шадурська О.Ю. 

батьками  та учнями з 

метою організації 

гарячого харчування. 

    Заболотна Т.В.,  

класні керівники 
 

Консультування 

батьків «Як допомог-

ти першокласнику 

успішно адаптуватися 

до школи» 

                    Драга І.С. 

 

 

. 

колективу школи з 

планом евакуації 

Созикіна О.М. 

Жданова О.І. 

 

Заболотна Т.В. 
 

Видати накази: 

1. Про організацію 

методичної роботи. 

2. Про вимого до 

педагогічного колективу 

щодо дотримання 

єдиного орфографічного 

режиму в школі. 

3.Про початок навчаль-

ного року з предмету 

«Захист України». 

4. Про комплектування 

груп продовженого дня.  

 

07-11 
Всеукраїнський рейд 

«Урок»  

Чайковська І.В. 
 

Підготовка плану 

проведення КУК (14-

25.09)  

- 1 кл. «Рівень 

готовності дітей до 

школи та створення 

психолого-педагогіч-

них умов навчання 

першокласників в 

умовах НУШ»; 

- 5 кл. «Адаптація 

учнів до основної 

школи – передумова 

успішного навчання 

школярів»; 

 

Тиждень демократії (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 
 

Оновлення та 

коригування списків 

дітей пільгових 

категорій, дітей з 

девіантною поведінкою 

та інших категорій 

Класні керівники 
 

Операція «Зайнятість» 

      Класні керівники 
 

Оновлення банку даних 

обдарованих дітей 

          Созикіна О.М. 
 

Всеукраїнський 

Олімпійський урок. 

 

Коригування плану 

атестації педагогічних 

працівників на 

навчальний рік 

         Созикіна О.М. 
 

Консультпункт 

«Особливості роботи з 

дітьми з ООП. 

Створення ІПР» 

               Заболотна Т.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

Консультпункт 

«Готовність дитини до 

школи: складові 

успішного навчання» 

Драга І.С. 

                                  

 

 

Засідання шкільного 

батьківського 

комітету. 

Чайковська І.В. 
 

Складання соціальних 

паспортів класів, 

списків учнів по 

пільговим категоріям 

Класні керівники 
 

 

Консультування 

батьків «Труднощі 

адаптації першоклас-

иків до навчання в 

школі» 

   Драга І.С. 
 

Анкетування батьків 

«Обізнаність батьків 

 

Забезпечення 

наявності куточків з 

техніки безпеки та 

охорони праці у 

навчальних 

приміщеннях. 

Класні керівники 
 

Підготовка 

тепломережі до 

роботи в осінньо-

зимових умовах 

Жданова О.І. 

 

Перевірка оформлення 

класних журналів, 

журналів ГПД, особових 

справ учнів, журналів 

гуртків, спортивних 

секцій 

Заступники директора 
 

Контроль за  станом 

особових справ. 

            Шадурська О.Ю. 
 

Оглядовий контроль за 

засвоєнням учнями 

навчального матеріалу в 

умовах застосування 

дистанційних технологій 

навчання 

Адміністарція 

Контроль за організа-



- 8 кл. «Самоорганіза-

ція начвальної 

діяльності учнів» 

     Заступники 

директора 

 

Вчителі фізкультури 
 

Оформлення Листків 

здоров’я  

Душко Л.Ф.,  

класні керівники 
 

Ознайомлення учнів з 

правилами поведінки в 

разі нещасного випадку 

чи раптового 

погіршення їх стану 

здоров’я.  

          Класні керівники 

 про формування 

ключових компетен-

тностей учнів» 

Класні керівники 

 

цією питного режиму в 

шкільній їдальні  та 

класних кімнатах  

              Душко Л.Ф. 
 

Видати накази: 

1.Про проведення 

атестації в 2020-2021 

навчальному році. 

2.Про створення 

атестаційної комісії. 

3. Про організацію 

проведення І етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

14-18 
Коригування кален-

дарно-тематичних 

планів з урахуванням 

результатів діагно-

стичних робіт 

Вчителі 
 

Проведення  І етапу 

предметних олімпіад 

Вчителі-предметники 
 

КУК в 1-х та 5-х 

класах (14-25.09) (за 

окремим планом) 

Адміністрація 
 

Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 

 

Тиждень миру та 

дружби (за окремим 

планом) 

Чайковська І.В. 
 

Аналіз соціальних 

паспортів класів 

Подорожня Ю.П. 
 

Об’єктове тренування 

Созикіна О.М.,  

Резнік С.І. 
 

Участь у Всеукраїнсь-

кій дитячо-юнацькій 

військово-патриотичній 

грі «Сокіл» («Джура») 
 

Екскурсія до бібліотеки 

першокласників «У рай 

книжок і слова» 

Тростенюк А.І. 

 

Оновлення матеріалів 

шкільного куточка 

атестації педагогічних 

працівників школи  

Созикіна О.М. 
 

Анкетування  педагогіч-

працівників «Готовність 

педагога щодо форму-

вання самоосвітньої 

компетентності учнів на 

базі моніторингових 

досліджень» 

Созикіна О.М. 

 

 

Складання графіку 

проведення занять для 

учнів 7-10-х класів в 

межах проекту «Уні-

верситет здорової 

молоді» 

Подорожня Ю.П. 
 

Проведення 

батьківських зборів: 

2-4 кл.: Виховання 

самостійності, 

відповідальності в 

процесі організації 

навчання молодшого 

школяра 

5-7 кл.: Взаємодія 

школи та сім’ї у 

вихованні особистості 

8-11 кл.: Роль сім’ї у 

формуванні ціннісних 

 

Перевірка дотримання 

світлового та 

повітряного режиму в 

класних аудиторіях 

Чайковська І.В., 

Душко Л.Ф. 
 

Перевірка системи 

електромережі та 

водопостачання  

Жданова О.І. 

 

 

Дотримання вимог щодо 

складання плану 

навчально-виховної 

роботи груп 

продовженого дня 

Заболотна Т.В. 
 

Оглядовий контроль. 

Забезпечення наявності в 

учнів робочого одягу на 

уроках технологій та 

спортивної форми на 

уроках фізичної 

культури 

Заступники директора 
 

Контроль за оформлен-

ням відповідних 

інструктажів класними 

керівниками, вчителями-

предметниками в 

класних журналах. 



орієнтацій дорослого 

життя 

журналах інструктажів 

Шадурська О.Ю., 

Созикіна О.М. 

21-25 
Анкетування учнів 

«Рівень самоосвітньої 

компетентності учнів» 

Драга І.С. 
 

КУК в 1-х та 5-х 

класах (14-25.09) (за 

окремим планом) 

Адміністрація 
 

Підготовка плану 

проведення КУК   

(05-16.10): 

- 2 кл. «Створення 

ситуації успіху в 

освітньому процесі»; 

- 6 кл. «Створення 

освітнього 

середовища що 

сприяє самореалізації 

кожного учня»; 

- 10 кл. «Інноваційно-

творчий пошук як 

підґрунтя успішності 

учня в умовах 

безперервної освіти» 

         Заступники          

        директора 
 

Інформаційно-

аналітичний звіт до 

ДО ЖМР про 

проведену роботи з 

питань подолання 

 

Тиждень учнівської 

ініціативи (за окремим 

планом) 

Чайковська І.В., 

Іваненко Л.Л. 
 

Створення банку даних 

про зайнятість учнів 

пільгових категорій в 

позаурочний час  

Подорожня Ю.П. 
 

День гігієни (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В.,  

Душко Л.Ф. 
 

До дня партизанської 

слави України: книж-

кова розкладка 

«Шляхами 

партизанської слави» 

Тростенюк А.І. 
 

До дня народження 

В.Сухомлинського 

година доброти «Лікар 

дитячої душі» 

Тростенюк А.І. 

 

Розширена нарада при 

директорові: 

1. Умови реалізації  

компетентнісно-орієнто- 

ваної освіти в сучасному 

інклюзивному закладі 

2. Адаптація дітей з 

ООП в умовах реалізації 

компетентнісного 

підходу 

3. Соціалізація дитини з  

ООП шляхом формуван-

ня її життєвої компетен-

тності в умовах інклю-

зивного закладу 

 Шадурська О.Ю. 
 

Випуск методичного 

бюлетеня «Алгоритм 

формування компетент-

ностей учнів засобами 

навчальних предметів» 

МК  гуманітарного 

циклу 
 

Підгтовка до засідання 

педагогічної ради 

«Проект реалізації 

створення єдиного 

освітнього простору 

школи для формування 

навчально-пізнавальних 

та виховних компетен-

 

Обстеження матері-

ально-побутових умов 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Класні керівники, 

Подорожня Ю.П 
 

Обстеження 

матеріально-

побутових умов дітей 

з особливими 

освітніми потребами 

Класні керівники, 

Подорожня Ю.П. 
 

Консультування 

батьків «Як розмов-

ляти з дитиною, щоб 

вона вас почула» 

 Драга І.С 

 

Підготовка шкільних 

приміщень до 

осінньо-зимового 

періоду 

Жданова О.І. 
 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр. 

 

Контроль за 

проведенням ранкових 

зустрічей в 1-3 класах 

Шадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 
 

Оглядовий контроль за 

організацією харчування 

учнів 1-11 класів 

Заболотна Т.В. 
 

Контроль за 

дотриманням графіку 

чергування педагогічних 

працівників та учнів  по 

школі  

Чайковська І.В. 



правопорушень серед 

неповнолітніх 

Чайковська І.В. 

Подорожня Ю.П. 
 

Формувальне оціню-

вання результатів 

навчання у першому, 

другому класах, 

заповнення Свідоцтва 

досягнень 

Вчителі початкової 

школи 

тностей учнів» 

Созикіна О.М. 

Ж О В Т Е Н Ь 

28.09-02.10 
Підготовка аналітич-

них матеріалів за 

результатами КУК в 

1,5 класах 

             Заступники 

директора, 

            ПС 
 

Підготовка учнів до ІІ 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Вчителі- 

предметники 

 

 

Тиждень творчості (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В., 

Іваненко Л.Л. 
 

Створення банку даних 

про зайнятість учнів в 

позаурочний час. 

            Чайковська І.В., 

            класні керівники 
 

Профілактична бесіда з 

учнями 7-8 класів 

«Ознайомлення з 

міжнародним правовим 

актом «Конвенція ООН 

про права дитини» 

Подорожня Ю.П. 
 

Театралізована вистава 

для першокласників 

«Лісова пригода» 

Тростенюк  А.І. 

 

Інструктивно-методична 

нарада педагогічних 

працівників 

        Шадурська О.Ю. 
 

Консультаційний пункт 

для педагогічних 

працівників «Як 

правильно спілкуватися 

з учнями які стали 

свідками, або жертвами 

насилля»  

ПС 
 

Психологічний супровід 

новоприйнятих педаго-

гічних працівників. 

                                   ПС 
 

Розширена нарада при 

директорові: 

1. Підсумки КУК в 1,5-х 

класах. 

 

Батьківський всеобуч 

«Здорова моральна 

атмосфера родини - 

необхідна умова 

правильного 

виховання дитини» 

Подорожня Ю.П. 
 

Психологічна просвіта 

«Поради батькам, які 

виховують обдаро-

вану дитину» 

                 Драга І.С 

 

Розробка плану та 

графіка проведення 

занять з охорони 

праці:  

-з технічним 

персоналом;  

-з педагогічними 

працівниками;  

-з учнями.  

Шадурська О.Ю. 
 

Підготовка до 

проведення 

інвентаризації  

майнового фонду 

школи 

Коркушко І.В., 

Жданова О.І.  

 

 

І етап вивчення стану 

викладання: 

- української мови та  

  літератури  (1-11кл.); 

- англійської мови   

  (1-11 кл.); 

- природознавства  

  (4-5 кл.); 

- основ здоров’я (4-9 кл). 

Адміністарція 

  

Оглядовий контроль: 

«Медико-педагогічний 

контроль на уроках 

фізичної культури в 1-11 

класах» 

Адміністарція 
 

Контроль за роботою 

гуртків та секцій. 

              Чайковська І.В. 

 



Тематичне коло з 

лідерами шкільнрго 

самоврядування «Лідер 

це…» 

Драга І.С. 

 

 

 

Контроль за обліком, 

звітністю по харчуванню 

учнів 

Шадурська О.Ю. 

 

05-09 
КУК в 2,6,10-х класах 

(05-16.10) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 
 

Оформлення 

замовлення на 

виготовлення свідоцтв 

для учнів 9,11-х класів 

Созикіна О.М.,  

класні керівники 

 

Тиждень соціальної 

підтримки «Свідоме 

теперішнє – щасливе 

майбутнє» (за окремим 

планом) 

Подорожня Ю.П. 
 

Міжнародний місячник 

шкільних бібліотек (за 

окремим планом) 

Тростенюк А.І.,  

Шегеда Н.М. 

 

Дискусійне коло роботи 

НУШ – це школа до якої 

приємно ходити учням:  

- очікування батьків; 

- вподобання дітей; 

- байдужість до навчання 

– проблема дитини чи 

дорослих 

Заболотна Т.В.,  

вчителі початкових 

класів 
 

Оновлення матеріалів 

шкільного куточка 

атестації педагогічних 

працівників школи  
Созикіна О.М. 

  

 

Засідання Ради 

профілактики (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 
 

Відвідування сімей, 

які потребують 

соціального захисту 

Класні керівники, 

Подорожня Ю.П. 

 

Огляд шкільної 

території по  дотри-

манню протипожеж-

ного режиму 

              Жданова О.І. 
 

Контроль за станом 

збереження шкільного 

майна. 

            Жданова О.І. 

 

 

Попереджувальний 

контроль. Перевірка 

дотримання санітарно-

гігієнічних норм під час 

організації освітнього 

процесу 

             Чайковська І.В. 

              Душко Л.Ф. 
 

Контроль за якістю 

проведення корекційно-

розвиткових занять 

Шадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 
 

Контроль за 

відвідуванням учнями 

навчальних занять 

Чайковська І.В. 

12-16 
КУК в 2,6,10-х класах 

(05-16.10) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 
 

Анкетування учнів 

«Internet-шахрайство 

та Internet-етика» 

ПС, вчителі 

інформатики 
 

 

Тиждень національного 

виховання (за окремим 

планом) 

Чайковська І.В., 

Резнік С.І.. 
 

Тематичне коло для 

учнів 5-класів «Коло 

інтересів» 

Подорожня Ю.П. 
 

 

Засідання атестаційної 

комісії 

Шадурська О.Ю. 
 

Нарада із вчителям, які 

атестуються. 

                   Созикіна О.М. 
 

Консультпункт. 

Особливості інтелекту 

дітей з спектром 

 

Батьківський всеобуч. 

Роль сім’ї в розвитку 

культурного рівня 

дитини. Безпека в 

Інтернеті 

Чайковська І.В. 
 

Співбесіди з батьками 

учнів 10-х класів 

щодо адаптації в 

профільній школі. 

 

Підготовка проєкту  

кошторису на 2021 рік 

Шадурська О.Ю. 
 

Перевірка стану 

вимикачів та розеток 

у школі 

                Жданова О.І.    

 

 

Тематичний контроль. 

Розвиток творчих 

здібностей школярів під 

час самопідготовки в 

ГПД 

Заболотна Т.В. 
 

Видати накази: 

1. Підсумки контролю за 

адаптацією 

першокласників. 



Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 

 

Заняття з елементами 

тренінгу «Мій клас» (5 

клас) 

Драга І.С. 

аутистичних порушень 

ПС, голова МК 

асистентів вчителів 

      Юрчук Л.П., 

      Подорожня Ю.П. 

 

 

2. Про   підсумки   І 

(шкільного) етапу 

Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад  з 

навчальних предметів 

19-23 
Спостереження. 

Формування психо-

лого-фізіологічної 

стійкості та 

профілактика стресів, 

розумових, емоційних 

перевантажень учнів 

3-Д класу 

Заболотна Т.В.,  

ПС 

Підготовка аналітич-

них матеріалів за 

результатами КУК в 

2,6,10-х класах 

Адміністрація 

 

Тиждень бібліотеки (за 

окремим планом) 

Тростенюк А.І. 
 

Запровадження 

соціально-педагогіч-

ного проєкту «Безпека 

там, де є любов» 

Подорожня Ю.П. 
 

Психологічне 

спостереження за 

учнями, які навчаються 

на інклюзивній формі 

навчання  

                    Драга І.С. 
 

Дні безпеки життєді-

яльності напередодні 

осінніх канікул  

«Будьте обережні!»  

Класні керівники 

 

 

Опитування вчителів з 

метою виявлення дітей 

«групи ризику» 

Подорожня Ю.П. 
 

Інформаційне повідом-

лення «Емоційний 

інтелект»  

Драга І.С 
 

Нарада при директорові: 

1. Про атестацію 

педагогічних кадрів в 

2020-2021 навчальному 

році.  

2. Булінг в освітньому 

закладі. Шляхи його 

виявлення та поперед- 

ження. 

3. Про стан харчування 

учнів.  

5. Про спільну роботу 

вчителів і батьків з 

контролю за відвідуван-

ням учнями занять.  

6. Корекційна діяльність 

педагогів школи як шлях 

до виховання та 

розвитку учнів з ООП 

Шадурська О.Ю. 

 

Розробка 

рекомендацій 

«Виховний клімат 

сім’ї – основний 

чинник формування 

особистості» 

Подорожня Ю.П. 
 

Консультування 

батьків за 

результатами 

діагностик учнів 1-х 

класів 

   Драга І.С. 

 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр. 

Генеральне 

прибирання шкільних 

приміщень 

Технічні працівники 

 

Координація 

зайнятості технічних 

працівників під час 

канікул 

Жданова О.І. 

 

Оглядовий контроль. 

Робота вчителя-логопеда 

в інклюзивних класах 

Заболотна Т.В. 

Контроль за веденням 

книги обліку 

відвідування учнями 

навчальних занять 

Чайковська І.В. 
 

Контроль за роботою 

вчителя-логопеда 

Заболотна Т.В. 
 

Видати накази: 

1. Про участь учнів 

школи у ІІ етапі 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  з 

навчальних предметів у 

2020-2021 навчальному 

році 

2. Про план роботи на 

осінні канікули 



26-30 
Осінні канікули (за окремим планом) 

 

 

Засідання педагогічної 

ради 

Шадурська О.Ю. 
 

Засідання методичної 

ради школи: 

1. Єдиний освітній 

простір як засіб 

підвищення ефективної 

діяльності сучасного 

навчального закладу 

2.Освітній процес у 1-3 

класах в умовах НУШ. 

3.Результати анкетувань 

«Рівень самоосвітньої 

компетентності учнів», 

«Готовність педагога 

щодо формування 

самоосвітньої 

компетентності учнів на 

базі моніторингових 

досліджень» 

Шадурська О.Ю. 
 

Засідання методичних 

комісій «Освітній 

простір як місце розгор-

тання педагогічних 

відносин» 

Голови МК 
 

Семінар практикум 

«Стрес як ресурс» 

ПС 
 

Круглий стіл.  Співпраця 

школи з ІРЦ для 

 

Опитування батьків 

щодо здійснення 

педагогічного 

патронажу 

Заболотна Т.В., 

Созикіна О.М. 
 

Відвідування сімей 

учнів з девіантною 

поведінкою та учнів, 

які навчаються на 

початковому рівні 

  Класні керівники 

 

Контроль за станом 

збереження шкільного 

майна 

          Жданова О.І. 
 

Генеральне 

прибирання шкільних 

приміщень 

          Техперсонал 
 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр 

 

Контроль за веденням 

класних журналів, 

журналів  факультатив-

них, індивідуальних, 

інклюзивних занять, 

гуртків та секцій. 

         Заступники 

         директора 
 

Контроль за відпрацю-

ванням робочого часу 

працівниками.     

             Адміністрація 
 

Моніторинг захворювань 

учнів школи 

Душко Л.Ф. 
 

Видати наказ 

1. Про недоліки ведення 

класних журналів 



забезпечення якісної 

форми індивідуальної та 

інклюзивної форми 

навчання 

Шадурська О.Ю. 

Л И С Т О П А Д 

02-06 
Моніторинг повернен-

ня на навчання учнів 

після осінніх канікул 

Чайковська І.В. 
 

Підготовка плану 

проведення КУК (09-

20.11)  

- 3 кл. «Формування в 

учнів дослідницьких 

умінь»; 

- 7 кл. «Формування в 

школярів навичок 

самоорганізації нав-

чальної діяльності»; 

- 11 кл. «Компетентне 

використання іннова-

ційних технологій та 

їх практичне втілення 

в освітній процес» 

     Заступники 

директора 
 

Підготовка учнів до ІІ 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Вчителі 

 

Тиждень початкової 

школи (за окремим 

планом) 

Заболотна Т.В. 
 

 

Проведення ігор-руха-

нок з метою діагности-

ки булінгу 1-3 кл. 

                    Драга І.С 

 

Інструктивно-методична 

нарада педагогічних 

працівників 

Шадурська О.Ю. 
 

Випуск методичного 

бюлетеня «Алгоритм 

формування компетент-

ностей учнів засобами 

навчальних предметів» 

МК  вчителів 

початкових класів та 

вихователів ГПД 
 

Поновлення інформацій-

ного соціально-психоло-

гічного стенду на 

«Держава гарантує» 

(соціальний захист) 

Подорожня Ю.П. 
 

Нарада при директорові 

1. Підсумки проведення 

КУК в 2,6-10-х класах. 

Шадурська О.Ю. 

 

Психологічна 

просвіти «Вплив 

стресу на організм 

дитини. Чим можуть 

допомогти батьки» 

Драга І.С. 
 

Консультування 

батьків щодо захисту 

прав та інтересів дітей 
Подорожня Ю.П.  

 

Тематична виставка 

«Запрошуємо на 

сімейну раду: Батькам 

про Нову українську 

школу» 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М. 

 

Перевірка школи на 

стан протипожежної 

безпеки 

               Жданова О.І. 
 

Експертиза 

санітарно-гігієнічних 

норм у кабінетах 

інформатики 

Шадурська О.Ю., 

Душко Л.Ф. 

 

Рейд «Шкільна перерва» 

Чаковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

Контроль за виконанням 

індивідуального 

навчального плану учнів, 

які знаходяться на 

педагогічному патронажі 

Заступники  

директора 
 

Оглядовий контроль. 

Робота класного 

керівника з формування 

в учнів відповідального 

ставлення до навчання 

Чайковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 

09-13 
КУК в 3,7, 11-х класах 

(09-20.11) (за окремим 

 

Тиждень словесності 

(за окремим планом) 

 

Психологічні зустрічі: 

консультування вчителів 

 

Анкетування 

учасників освітнього 

 

Профілактичний 

огляд і заміна 

 

Фронтальний контроль. 

Дотримання режиму 



планом) 

Адміністрація 
 

Забезпечення операти-

вного інформування 

учнів 11-А класу  та їх 

батьків з питань 

організації, підготов-

ки та проведення 

зовнішнього незале-

жного оцінювання 

Созикіна О.М. 

 

МК гуманітарного 

циклу 
 

Проведення діагностич-

ного дослідження в 3,7 

класах                     

Драга І.С 
 

 

 

з професійних проблем. 

                          Драга І.С. 
 

Нарада при директорові: 

1. Соціально-активна 

діяльність класного 

керівника (2,6 класи). 

2. Про  роботу з дітьми 

девіантної поведінки 

Шадурська О.Ю. 

процесу «Стан 

харчування в школі та 

гігієнічна обізнаність 

школярів» 

Заболотна Т.В. 
 

Психологічна просвіта 

батьків «Як впливає 

стиль батьківського 

виховання на само-

оцінку дитини»             

        Драга І.С. 

 

електроламп. 

                Жданова О.І. 

 

Рейд  з перевірки  

участі працівників  і  

учнів  у заходах з 

енергозбереження. 

Шадурська О.Ю. 

роботи груп 

продовженого дня 

Шадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 
 

Перевірка стану 

збереження хімічних 

реактивів. 

            Шадурська О.Ю. 
 

Виконання правил  

внутрішньошкільного  

розпорядку 

Шадурська О.Ю., 

16-20 
КУК в 3,7,11-х класах 

(09-20.11) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 
 

Анкетування учнів -

учасників олімпіад, з 

метою оцінки роботи 

вчителів щодо 

підготовки учнів до 

предметних олімпіад 

Созикіна О.М. 
 

Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 

 

Тиждень толерантності 

(за окремим планом) 

Чайковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

Заняття з елементами 

тренінгу «Подорожуй 

інтернетом безпечно» 

(4-5 класи)                    

     Драга І.С.  
 

До Всесвітнього дня 

дитини  

 - літературне свято 

«Чарівний світ 

дитинства»  

- літературна подорож 

«Письменники світу – 

дітям» 

Тростенюк А.І. 

 

Підготовка та відбір 

матеріалів для участі у 

міській педагогічній 

виставці «Сучасна освіта 

Житомирщини – 2020» 

                    МР школи 
 

 

Консультаційний пункт: 

«Взаємодія у навчаль-

ному процесі: налашто-

вуємось на позитив» 
Подорожня Ю.П. 

 

Анкетування педагогів 

щодо визначення їх 

ставлення до системи 

роботи з обдарованими 

учнями, яка існує у 

школі 

Созикіна О.М. 

 

Засідання Ради 

профілактики 

Чайковська І.В. 
 

Розміщення 

інформації  про 

місцеві, регіональні, 

всеукраїнські 

телефони довіри в 

закладі освіти 

Подорожня Ю.П. 

 

Перевірка достатньої 

кількості засобів, 

необхідних у випадку 

снігових заметів, 

ожеледиці. 

                Жданова О.І. 

 

 

Контроль за навчанням і 

вихованням дітей, які 

потребують соціального 

захисту й схильні до 

пропусків навчальних 

занять 

Чайковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

Вивчення досвіду роботи 

вчителів, які атестуються 

на вищу категорію, 

педагогічне звання. 

             Адміністрація 

 

Видати наказ 

1. Стан харчування учнів 

в школі 

 

23-27 
Підготовка аналітич-

них матеріалів за 

 

Тиждень  проти 

гендерного насильства 

 

Консультпункт «Основні 

напрямки роботи з 

 

Психологічна просвіта 

батьків «Як 

 

Рейд -перевірка 

збереження 

 

Контроль за формува-

нням мовленнєвої 



результатами КУК в 

3,7,11-х класах 

Адміністрація 
 

Підготовка плану 

проведення КУК 

(30.11-11.12)  

- 4 кл. «Організація 

спільної навчальної 

діяльності в освітнь-

ому процесі як засіб 

розвитку соціальної 

сфери молодшого 

школяра»; 

- 9кл. «Формування в 

учнів свідомого засво-

єння знань, умінь і 

навичок на засадах 

компетентісного нав- 

чання й виховання 

через інтеграцію 

інформаційних та 

комунікаційних тех-

нологій в освітньому 

процесі» 

Заступники 

диреткора 

(за окремим планом) 

Чайковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

Виставка дитячих 

малюнків «Світ моїх 

мрій» (1-5 класи) 

                    Драга І.С 
 

До Дня пам’яті жертв 

голодомору та 

політичних репресії 

- книжкова виставка 

«Замовчуваний злочин» 

- виховна година «Від 

колоска до духмяного 

короваю» 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М. 

важковиховуваними 

учнями під час уроку в 

умовах НУШ» 

                    ПС 
 

Підготовка до засідання 

педагогічної ради 

«Створення сучасного 

виховного середовища 

для формування 

життєвих компетентно-

стей школярів на всіх 

етепах становлення 

особистості» 

Чайковська І.В. 
 

Нарада при директорові 

«Ціннісні орієнтації 

педагогічного супроводу 

обдарованих дітей  в 

освітньому середовищі. 

Творчий внесок педаго-

гів у результативне 

вирішення даного 

питання» 

Шадурська О.Ю. 

виховувати дитину 

без покарань» 

                    Драга І.С. 
 

Відвідування учнів, 

які пропускають 

уроки, бесіда з батька-

ми щодо пропуску 

занять у школі 

Подорожня Ю.П. 

підручників 1-11 

класів 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М. 
 

Співбесіда з чергови-

ми, сторожами з 

питання виконання 

ними інструкції з ОП. 

Жданова О.І. 
 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр 

компетентності 

молодших школярів на 

уроках української мови 

Заболотна Т.В. 
 

Поточний контроль з 

перевірки виконання 

навчальних програм з 

метою недопушення 

відставання з предметів 

Заступники  

Директора 
 

Перевірка ведення 

журналів заміни уроків 

та стан їх запису у 

класних журналах 

         Шадурська  О.Ю. 
 

Тематичний контроль. 

Забезпечення дотрима-

ння санітарно-гігієніч-

них умов у шкільній 

їдальні, на харчоблоці 

Шадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 
 

 

Г Р У Д Е Н Ь 

30.11-04.12 
Вивчення стану орга-

нізації позакласної 

роботи з предметів 

         Заступники  

         директора 
 

КУК в 4,9-х класах 

(30.11-11.12) (за 

 

Тиждень польської 

мови (за окремим 

планом) 

Шумлянська В.В., 

Шумлянська Н.В. 
 

Всесвітній день бороть-

би зі СНІДом (за окре-

 

Інструктивно-методична 

нарада педагогічних 

працівників 

Шадурська О.Ю. 
 

Консультпункт. Методи 

стимулювання учнів з 

метою попередження 

 

Консультпункт 

«Вплив телебачення 

та  Інтернету на 

психіку дитини»     

                Драга І.С. 
 

Консультування 

батьків з питань 

 

Перевірка стану 

температурного 

режиму школи 

              Жданова О.І. 

              Душко Л.Ф. 
 

Оновлення інформа-

ційного стенду з 

 

Контроль за 

відвідуванням учнями 

ГПД 

          Шадурська О.Ю. 

           Заболотна Т.В. 
 

Видати накази: 

1. Про організацію та 



окремим планом) 

Адміністрація 

мим планом) 

Подорожня Ю.П. 
 

Міжнародний день 

людей з інвалідністю 

(за окремим планом) 

Подорожня Ю.П. 
 

Заняття з елементами  

Тренінгу «Мій дружній  

клас» (6-7 класи) 

                    Драга І.С. 

 

їхнього відставання та 

неуспішності. 

Созикіна О.М. 
 

Діагностика «Аналіз 

вчителем особливостей 

індивідуального стилю 

педагогічної діяльності» 

(опитувальник А.Марко-

вої, А.Ніканової) 

ПС 

соціальних пільг і 

гарантій 

Подорожня Ю.П. 

профорієнтації 

ПС 

 

 

проведення новорічних 

свят 

2. Про призначення 

відповідальних за 

пожежну безпеку під час 

проведення новорічних 

свят. 

07-11 
Розпорядження про 

закінчення І-го 

семестру 2020-2021 

навчального року 

         Шадурська О.Ю. 
 

КУК в 4,9-х класах 

(30.11-11.12) (за 

окремим планом) 

Адміністрація 
 

Підготовка матеріалів 

для проведення моні-

торингу навчальних 

досягнень учнів за І-й 

семестр. 

           Созикіна О.М., 

          Заболотна Т.В. 

 

Тиждень правових 

знань (за окремим 

планом) 

Чайковські І.В. 
 

Заняття-подорож 

«Подорож світом без 

булінгу» (3-4 класи) 

   Драга І.С. 
 

Гра тренінг «Знаємо та 

реалізовуємо свої 

права» (7-8 класи) 

Драга І.С. 
 

Свято «Екватор» для 6 

класів 

Тростенюк А.І. 

Шегеда Н.М. 

 

Оперативні наради з 

вчителями з питань 

виконання навчальних 

програм за І-й семестр 

            Созикіна О.М. 

            Заболотна Т.В. 
 

Психологічна просвіта 

«Як боротись зі стресом 

на робочому місці?» 

                    Драга І.С. 
 

Нарада при директорові: 

1. Соціально-активна 

діяльність класного 

керівника (3,7 класи). 

2. Про стан організації 

позакласної роботи з 

предметів 

Щадурська О.Ю 

. 

 

Поновлення інфор-

маційного соціально-

психологічного 

стенду «Правила і 

норми в суспільстві» 

Подорожня Ю.П. 
 

Батьківський всеобуч. 

Проблеми сучасного 

виховання та 

навчання дітей 

Чайковська І.В. 

 

Усунення зледеніння 

доріжок, сходинок та 

бурульок  

               Жданова О.І. 
 

Складання графіку 

відпусток за заявами 

працівників на 2021 

рік 

         Шадурська О.Ю. 

 

 

Тематичний контроль. 

Організація  освітнього 

процесу учнів з розу-

мовою відсталістю та 

затримкою психічного 

розвитку 

Шалурська О.Ю. 

Заболотна Т.В. 
 

Контроль за веденням 

документації  МК, 

ШМВ, творчих груп.       

             Созикіна О.М. 
 

Контроль за проведен-

ням виховних годин 

Чайковська І.В. 

14-18 
Підготовка аналітич-

них матеріалів за 

 

Дні безпеки життєді-

яльності напередодні 

 

Консультпункт. Органі-

зація роботи з учнями, 

 

Засідання Ради 

профілактики 

 

Підготовка до 

проведення 

 

Оглядовий контроль. 

Стан проведення 



результатами КУК в 

4,9-х класах 

Адміністрація 

Опитування випуск-

ників 9, 11 класів 

щодо їх професійного 

самовизначення 

Класні керівники, 

Подорожня Ю.П. 
 

Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 

зимових канікул та 

новорічних свят 

«Будьте обережні!»  

Класні керівники 
 

Заняття з теми «Ти і 

комп’ютер» (6-7 класи) 

Подорожня Ю.П. 
 

Тренінгове заняття для 

учнів 10-х класів  

«Психологія людських 

взаємовідносин» 

Драга І.С. 

які мають низьку 

мотивацію до навчально-

пізнавальної діяльності.  

Заболотна Т.В., 

Созикіна О.М. 

ПС 
 

Визначення педагогіч-

ними працівниками 

установ для проходжен-

ня курсової перепідго-

товки у 2021 році 

Педагогічні працівники 
 

Нарада при директорові: 

1. Підсумки КУК в 4,9-х 

класах 

Чайковська І.В. 
 

Проведення індивіду-

альних консультацій з 

учнями та їх батьками 

з питань вирішення 

нагальних життєвих 

ситуацій, зняття 

стресів, виховання в 

сім’ї 

Подорожня Ю.П. 

 

Консультування 

батьків за резуль-

татами діагностик 

учнів     

Драга І.С. 

новорічних, різдвяних 

свят. Дотримання 

протипожежної 

безпеки. 

          Чайковська І.В. 

           Жданова О.І. 
 

Придбання миючих 

засобів 

Жданова О.І. 

 

індивідуально групових 

занять в початковій 

школі  

Заболотна Т.В. 
 

Контроль за 

харчуванням учнів 

пільгових категорій 

Заболотна Т.В. 
 

Аналіз стану роботи 

класних керівників із 

дітьми пільгових 

категорій  

Чайковська І.В. 

Подорожня Ю.П. 

 

21-24 
Моніторинг рівня 

навчальних досягнень 

учнів 11-А класу з 

предметів ЗНО 

           Созикіна О.М. 
 

Підготовка звітів по 

виконанню навчаль-

них планів та 

програм,  навчальних 

досягнень учнів 4-11 

класів за І семестр 

Педагогічні 

працівники 
 

Інформаційно-аналі-

тичний звіт до ДО 

ЖМР про проведену 

роботи з питань подо-

лання правопорушень 

 

Рольова гра «Мета-

морфози природи» (3-4 

класи) 

Подорожня Ю.П. 
 

Новорічні ранки  

(за окремим планом) 

               Іваненко Л.Л. 

 

Психологічна просвіта 

«Що таке емоційний 

інтелект і як його 

розвивати у ваших 

учнів» 

                    Драга І.С. 

 

Нарада при директорові: 

1. Соціально-активна 

діяльність класного 

керівника (1,10,11 

класи). 

2.Результати контролю 

за веденням докумен-

тації МК, ШМВ, творчих 

груп. 

2. Про режим роботи 

школи під час зимових 

канікул.  

 

Індивідуальні бесіди з 

батьками учнів «групи 

ризику» з метою 

попередження 

правопорушень під 

час зимових канікул 

Подорожня Ю.П. 
 

Консультації з 

батьками з питань 

безпеки життєді-

яльності дітей в 

період перебування 

вдома під час канікул 

        Класні керівники 

 

Списання матеріаль-

них цінностей, не 

придатних для 

використання. 

                Жданова О.І 

 

Здійснення контролю 

за використанням 

енергоносіїв та 

дотримання лімітів їх 

споживання. 

Шадурська О.Ю. 

 

Співбесіди з класними 

керівниками з питання 

виконання планів 

виховної роботи. 

            Чайковська  І.В. 
 

Контроль за якістю 

заміни уроків 

Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за станом 

роботи ком’ютерної та 

мультимедійної техніки. 

           Шадурська О.Ю. 

          Інжен.-електр. 
 

Контроль ведення 

класних журналів з 

питань виконання 

навчальних планів та 



серед неповнолітніх 

Чайковська І.В. 

Подорожня Ю.П. 
 

Розробка графіку 

індивідуальних занять 

з учнями, які виявили 

початковий рівень 

досягнень за результа-

тами контрольних 

робіт 

Вчителі-предметники 

Шадурська О.Ю. програм  

Заступники директора 

28-31 
Проведення зимових  канікул (за окремим 

планом) 

 

Засідання методичної 

ради школи «Вдоскона-

лення методичного 

простору школи як 

умова потенційних 

здібностей учнів та 

творчої реалізації 

професійної майстер-

ності педагогів» 

Шадурська О.Ю. 
 

Засідання методичної 

комісії класних керівни-

ків «Створення безпеч-

ного освітнього середо-

вища, формування в 

дітей та учнівської 

молоді ціннісних 

життєвих навичок» 

Голова МК класних 

керівників 

 

Аналіз результатів 

роботи з батьками у І 

семестрі та завдання 

на ІІ семестр 

Чайковська І.В. 

 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр 
 

Генеральне 

прибирання класних 

кімнат. 

          Класні керівники 
 

Складання річного 

звіту про фінансово-

господарську 

діяльність 

            Коркушко І.В. 

 

 

Контроль за виконанням 

річного плану роботи 

школи за І-й семестр 

             Шадурська  О.Ю. 
 

Аналіз дитячого 

травматизму за І семестр  

Созикіна О.М. 
 

Аналіз звернень 

громадян у І семестрі 

2020-2021 н.р. 

Шадурська О.Ю. 
 

Видати накази: 

1. Про виконання нав-

чальних планів та прог-

рам у І семестрі  2020-

2021 н.р. 

2. Про підсумки органі-

зації харчування за І-й 

семестр. 

3. Про стан виховної 

роботи у І семестрі 2020-

2021 н.р. 



С І Ч Е Н Ь 

04-08 
Проведення зимових  канікул (за окремим 

планом) 

 

Засідання педагогічної 

ради 

Чайковська І.В. 
 

Засідання циклічних 

методичних комісій 

«Взаємозв’язок: само-

освіта – якість 

викладання – рівень 

ЗУН» 

Голови МК 
 

Круглий стіл «Освітній 

простір для дітей з 

особливими потребами: 

реалії та перспективи» 

Заболотна Т.В. 
 

Надання рекомендацій 

класним керівникам 

щодо внесення змін до 

соціальних паспортів 

класу 

Подорожня Ю.П. 

 

Рейд в сім’ї дітей, які 

в І-му семестрі 

пропустили 

найбільшу к-сть 

уроків без поважних 

причин. 

        Класні керівники, 

Подорожня Ю.П. 

 

 
Затвердження  у 

департаменті  освіти 

змін штатного розпису 

на 2020-2021 

навчальний рік  

Шадурська О.Ю., 

Коркушко І.В. 
 

Проведення 

профілактичного 

огляду спортивного, 

технічного, 

електричного 

обладнання. 

              Жданова О.І. 
 

Забезпечення прове-

дення повторного 

інструктажу всіх 

працівників школи. 

Шадурська О.Ю, 

 

 

Аналіз руху учнів  

за І-й семестр. 

     Шадурська О.Ю. 
 

Перевірка та 

затвердження 

календарних, виховних  

планів на ІІ-й семестр 

               Адміністрація 
 

Контроль за станом 

особових справ учнів. 

                   Заступники  

                   директора 
 

Видати накази: 

1. Про підсумки 

освітнього  процесу за  

І-й семестр 2020-2021 

н.р. 

2. Про недоліки ведення 

журналів. 

3. Про затвердження 

графіка відпусток на 

поточний рік 

11-15 
Моніторинг повер-

нення на навчання 

учнів після зимових  

канікул 

Чайковська І.В. 
 

Організація інформу-

вання учнів про 

реєстрацію та підго-

товку до ЗНО 

 
Тиждень психології (за 

окремим планом) 

Драга І.С. 
 

Проведення групових 

та індивідуальних бесід 

про збереження книг.  

Тростенюк А.І. 

 

Поновлення інформац-

ійного соціально-

психологічного стенду 

«Спілкуємось без 

конфліктів» 

Подорожня Ю.П. 
 

Випуск методичного 

бюлетеня «Алгоритм 

формування компетент-

 

Засідання Ради 

профілактики 

Чайковська І.В. 
 

Психологічна просвіта 

батьків «Кілька порад 

батькам із формуван-

ня в дітей адекватної 

самооцінки»                   

Драга І.С. 

 

Оновлення інструкцій 

з охорони праці та 

пожежної безпеки 

Шадурська О.Ю, 
 

Аналіз використання 

енергоносіїв за 2020 

рік 

Шадурська О.Ю. 

 

 

ІІ-й етап вивчення стану 

викладання предметів та 

системи роботи вчителів, 

що атестуються. 

               Адміністрація 
 

Перевірка заповнення 

алфавітної книги, 

особових справ учнів 

Шадурська О.Ю. 
  



             Созикіна О.М. 

             Юхимчук А.В.  
 

Внесення змін до 

документів про освіту 

випускників 9,11 

класів  

            Созикіна О.М., 

класні  керівники 
 

Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 

ностей учнів засобами 

навчальних предметів» 

МК природничо-

математичного  

циклу 

Перевірка пожежних 

рукавів та кранів 

            Жданова О.І. 
 

Поновлення куточка 

«Цивільний захист» 

для учнів та 

працівників 

              Созикіна О.М. 

              Резнік С.І. 

 

Видати накази: 

1. Про організацію 

навчання з ЦЗ 

2. Про відповідального 

за електрогосподарство 

18-22 
Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК  

в 1,2, 5,6, 8,10-х 

класах (18.01-05.02) 

Адміністрація 
 

Поповнення банку 

даних обдарованих 

учнів 

           Созикіна О.М., 

Подорожня Ю.П. 

 
Декада пам’яті (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 
 

Заняття з теми 

«Груповий тиск. Етапи 

прийняття рішення» (8 

класи) 

Подорожня Ю.П. 
 

Заняття з елементими 

тренінгу «Кубербулінг. 

Безпека в соціальній 

мережі.» (4-5 класи) 

Драга І.С. 

 

Засідання педагогічної 

ради  щоо затвердження 

плану курсової 

перепідготовки на 2021 

рік 

Шадурська О.Ю. 
 

Надання індивідуальних 

консультацій педагогіч-

ним працівникам що 

реалізують інклюзивне 

навчання 

Заболотна Т.В. 
 

Підготовка плану 

проведення  місячника 

пед-майстерності. 

                  МР школи      

 

Виступ на батьківсь-

ких зборах «Негативні 

залежності»  

Подорожня Ю.П. 
 

Проведення 

батьківських зборів: 

1-4 кл. Що заважає і 

що допомагає дитині 

вчитися 

5-7 кл. Дитина і сім’я. 

Стосунки між 

дорослими і дітьми 

8-11 кл. Спільне 

дозвілля батьків та 

дітей  важливий 

фактор виховання 

Класні керівники 

 

Профілактичний 

огляд водозабірних 

кранів санвузлів 

              Жданова О.І. 

 

Укладання договорів 

на придбання 

будівельних та 

господарських 

матеріалів 

Жданова О.І. 

 

 

 

Тематичний контроль 

(18-29.01). Формування 

мовної та мовленнєвої 

компетентностей на 

уроках української мови 

та літератури як 

важливої складової 

якісної підготовки до 

ДПА та ЗНО 

Созикіна О.М. 
 

Контроль. Використання 

Інтернет-простору у 

виховній роботі  

Чайковська І.В. 

25-29 
Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК  

 
Декада пам’яті (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 

 

Актуальний діалог. 

Партнерські взаємини 

вчителя з корекційними 

 

Рекомендації для 

класних керівників та 

батьків щодо профі-

 

Інформаційне забезпе-

чення сайту школи 

Інженр.-електр 

 

Контроль за оцінюван-

ням навчальних 

досягнень учнів з ООП 



в 1,2, 5,6, 8,10-х 

класах (18.01-05.02) 

Адміністрація 
 

Формування 

попередньої мережі 

класів на 2021-2022 

н.р.  

        Шадурська О.Ю 

 

Створення та реалізація 

проєкту «Твій вибір» 

Подорожня Ю.П. 
 

Квест «Булінг – прояв 

агресії чи слабкості?» 

(6-8 класи) 

 Драга І.С 

педагогами 

Заболотна Т.В., 

ПС 
 

Нарада при директорові: 

1. Соціально-активна 

діяльність класного 

керівника (4,5 класи). 

2.Роль психологічного 

супроводу в період 

освітніх змін 

3. Аналіз результатів 

контролю ведення всіх 

видів шкільної 

документації.  

4. Про дотримання 

санітарно-епідеміологіч-

ного режиму в школі 

Шадурська О.Ю. 

лактики суїцидальної 

поведінки учнівської 

молоді 

Подорожня Ю.П., 

Драга І.С. 
 

Консультпункт 

«Поради для батьків 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

Драга І.С 

Укладання договорів 

на придбання 

деззасобів 

Жданова О.І. 

 

Заболотна Т.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

Контроль за журналами 

реєстрації інструктажу 

учнів у кабінетах фізики, 

хімії, біології, інформат-

ики, майстернях, спортз-

алі. 

Шадурська О.Ю. 

Л Ю Т И Й 

01-05 
Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК  

в 1,2, 5,6, 8,10-х 

класах (18.01-05.02) 

Адміністрація 
 

Організація участі 

учнів 11-х класів в 

пробному ЗНО. 

           Созикіна О.М. 
 

Індивідуальні кон-

сультації учнів щодо 

підготовки до ЗНО. 

 Вчителі-       

 
Тиждень «Можливості –

обмежені, здібності – 

безмежні» (за окремим 

планом) 

Заболотна Т.В. 
 

Поновлення інформа-

ційного соціально-

психологічного стенду 

«Я сам обираю своє 

майбутнє» 

Подорожня Ю.П. 
 

Заняття з елементами 

тренінгу «Світ емоцій» 

(5-6 класи) 

                    Драга І.С. 

 
Інструктивно-методична 

нарада  

        Шадурська О.Ю. 
 

Місячник педагогічної 

майстерності (за 

окремим планом) 

Созикіна О.М. 
 

Дослідження діяльності 

педагогів у межах 

роботи шкільної 

атестаційної комісії 

      Атестаційна 

      комісія  
       

 

 
Конференція для 

батьків «Успіхи 

народжують таланти». 

Оформлення 

панорами «Цього нас 

навчили в школі» 

Чайковська І.В. 
 

Інформування батьків 

про можливі причини 

зниження успішності 

та пізнавального 

інтересу школярів 

                 Драга І.С  
 

Ознайомлення батьків 

 
Моніторинг 

показників з тепло-, 

електро- та 

водолічильників. 

                Жданова О.І. 
 

Коригування кошто-

рису на проведення 

ремонтних робіт у 

школі. 

        Шадурська О.Ю., 

Коркушко І.В. 

 

 
Стан   медико-педагогіч-

ного  контролю за урок-

ами фізичної культури   

сестрою медичною. 

          Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за 

організацією спортивної 

години та дотримання 

вимог її тривалості на 

ГПД 

Заболотна Т.В. 
 

Фронт контроль за 

відвідуванням учнями 

індивідуальних занять, 



предметники  

 

 

 

Зустріч з випускниками  

школи «Країна 

дитинства скликає 

друзів»  

          Іваненко Л.Л., 

         Шиманська В.М. 

учнів 11-А класу з 

нормативними 

документами по 

проведенню  ЗНО 

          Созикіна О.М., 

           Юхимчук А.В. 

якість проведення 

вчителями  

               Заболотна Т.В., 

Созикіна О.М. 

08-12 
Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК  

в 3,4, 7, 9,11-х класах 

(08-26) 

Адміністрація 
 

Попередня комплек-

тація класних керівни-

ків та вчителів-

предметників для 

роботи в 1,5, 10-х 

класах. 

        Адміністрація 

 

Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 

 
Тиждень профорієнта-

ційної роботи  (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

День безпечного 

інтернету (за окремим 

планом) 

Подорожня Ю.П. 
 

Профорієнтаційний 

квест «На порозі 

професійного вибору» 

(9,11 класи) 

Драга І.С. 
 

До дня святого 

Валентина година 

спілкування «Що таке 

любов?» за книгою 

В.О.Сухомлинського 

«Як виховати 

справжню людину» 

Тростенюк А.І. 

 
Підготовка характе-

ристик педагогічної 

діяльності педпраців-

ників у міжатестаційний 

період. 

        Шадурська О.Ю. 
 

Підготовка рекомендацій 

для вчителів «Особли-

вості роботи з учнями з 

підвищеною руховою 

активністю та підвище-

ною втомленістю» 

                    Драга І.С. 

 
Пам’ятка для батьків 

«Як протидіяти 

домашньому 

насильству» 

Подорожня Ю.П. 
 

Психологічна просвіта 

«Особливості 

організації учбової 

діяльності 

десятикласників, 

роль батьків у 

цьому процесі» 

Драга І.С 

 
Тиждень дарування 

книг. Акція. 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М. 
 

Проведення 

профілактичного 

огляду водогону, 

санвузлів,тепломереж.   

               Жданова О.І. 
 

Перевірка 

інвентарних книг 

бібліотечного фонду  

          Шадурська О.Ю 

 
Контроль за проведен-

ням динамічних пауз як 

один із ефективних 

методів забезпечення 

оптимізації рухової 

активності школяра та 

попередження втоми  

(1-5 класи) 

Щадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 
 

Контроль за 

взаємовідвідуванням 

класними керівниками 

уроків вчителів-

предметників.    

              Созикіна О.М.                     

 

15-19 
Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК  

в 3,4, 7, 9,11-х класах 

 
Тиждень  патріотично-

го виховання (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В., 

 
Надання рекомендацій 

педагогічним працівни-

ками з формування 

учбової поведінки у 

 
Засідання Ради 

профілактики  

Чайковська І.В. 
 

 
Підготовка школи до 

переходу на весняно-

літній період. 

Жданова О.І. 

 
Вивчення стану навчан-

ня учнів, які знаходяться 

на педагогічному 

патронажі 



(08-26) 

Адміністрація 
 

Забезпечення 

реєстрації учнів 11-А 

класу на ЗНО 

Созикіна О.М. 

Бойко Б.О. 
 

Моніторинг 

результативності 

участі учнів школи у 

конкурсах 

Созикіна О.М. 

Резнік С.І. 
 

Заняття «Позитивна 

самооцінка» (7-8 класи)           

                      Драга І.С. 

Аналіз залучення учнів 

пільгових категорій до 

гурткової та 

позакласної роботи 

Подорожня Ю.П., 

Іваненко Л.Л. 

дітей з ООП 

Заболотна Т.В. 
 

Дослідження «Бар’єри  в 

інноваційному зростанні 

педагога та шляхи їх 

подолання» 

Созикіна О.М., 

голови МК 

 

Консультпункт «Що 

необхідно зробити 

батькам, щоб  відно-

вити контакт з 

дитиною, яка прово-

диться багато часу за 

комп’ютером?» 
                 Драга І.С 

 

Перевірка технічного 

стану утримання 

евакуаційних виходів. 

              Жданова О.І. 
 

Адміністарція 

Контроль за дотриман-

ням безпеки життєдіяль-

ності на уроках фізичної 

культури 

Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за станом 

питного режиму в школі 

Заболотна Т.В. 
 

Аналіз роботи класних 

керівників з багатодіт-

ними сім'ями 

Чайковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 

22-26 
Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК  

в 3,4, 7, 9,11-х класах 

(08-26) 

Адміністрація 
 

Вивчення потреб 

учнів у факультатив-

них та індивідуальних 

заняттях в 2021-2022 

н.р. 

Адміністрація  

 

 
Тиждень добрих справ 

(за окремим планом) 

Подорожня Ю.П. 
 

Заняття з теми «Пізнай 

себе, знайди свій шлях»  

(9, 11 класи) 

Подорожня Ю.П. 
 

Заняття з елементами 

тренінгу «Подорож до 

країни доброти»  (1-2 

класи) 

                    Драга І.С. 

 

Підготовка до засідання 

педагогінчої ради 

«Формування освітнього 

простору, психологіч-

ного клімату на основі 

педагогики співробітни-

цтва, толерантного 

рівноправного ставлення 

до всіх учасників 

освітнього процесу, 

вільного вираження 

власних переконань, 

думок» 

Заболотна Т.В. 
 

Ознайомлення вчителів з 

атестаційними 

харктеристиками 

Шадурська О.Ю. 
 

Випуск методичного 

 

Батьківський всеобуч. 

«Ефективна взаємодія 

в освіті: тріада 

«батьки-учні-вчителі» 

– як побудувати 

спілкування» 

Подорожня Ю.П. 
 

Вивчення думки 

батьків та учнів 9-11-х 

класів із питань 

організації 

профільного навчання 

Созикіна О.М.,  

класні керівники 

 

 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр 
 

Рейд -перевірка 

збереження 

підручників  в 1-11 

класах 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М. 

 

Тематичний контроль. 

Роль учнівського 

самоврядування у 

розвитку потенціалу 

учнів 

Чайковська І.В. 
 

Контроль за стан 

формування негативного 

ставлення до шкідливих 

звичок у системі роботи 

класних керівників 

Чайковська І.В., 

Подорожня Ю.П. 
 

Видати накази: 

1. Про дотримання вимог 

з охорони праці, ведення 

документації з безпеки 

життєдіяльності 

2. Про організоване 



бюлетеня «Педагогічна 

майстерність класного 

керівника у впроваджен-

ні інноваційних форм і 

методів у виховний 

процес» 

МК класних керівників 
 

Нарада при директорові: 

1. Виконання педколек-

тивом вимог ЗУ «Про 

освіту» щодо обов’яз-

овості здобуття дітьми 

загальної середньої 

освіти 

2. Соціально-активна 

діяльність класного 

керівника (8,9 класи). 

3. Про вжиття заходів 

для профілактики 

гострих кишкових 

інфекцій та харчових 

отруєнь серед учнів 

школи 

Шадурська О.Ю. 

 

закінчення 2020-2021 

навчального року 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

01-05 
Відвідування вчителя-

ми основної школи. 

уроків у 4-х класах  

Вчителі- 

предметники 
 

Організація повторен-

ня навчального 

матеріалу при підго-

 
Декада естетичного 

виховання (за окремим 

планом) 

Созикіна О.М. 

Чайковська І.В. 
 

Міжнародний день 

боротьби з наркоманією 

(за окремим планом) 

 
Інструктивно-методична 

нарада. 

Шадурська О.Ю. 
 

Опитування педагогіч-

них працівників щодо 

потреб у методичних та 

психологічних консуль-

таціях на 2021-2022 н.р. 

 
Поновлення інформа-

ційного соціально-

психологічного 

стенду «Я сам обираю 

своє майбутнє» 

Подорожня Ю.П. 
 

Розробка рекомендації 

для  батьків  

 
Профогляд і зміна 

електроламп 

Жданова О.І. 
 

Співбесіда з 

завідуючими кабінетів 

щодо проведення 

ремонтних робіт. 

Шадурська О.Ю. 

 
Котнроль за викорис-

танням інтерактивних 

технологій у виховному 

процесі 

Чайковська І.В. 
 

Оглядовий контроль. 

Вивчення труднощів у 

навчанні обдарованих 



товці до проведення 

ДПА в 4, 5, 11 класах. 

  Класні керівники, 

вчителі-предметники 
 

Розпорядження про  

закінчення першої 

половини ІІ семестру 

Шадурська О.Ю. 

 

ПС 
 

Заняття з елементами 

тренінгу «Спілкування 

без конфлікту» 6-7 

класи 

                    Драга І.С. 
 

Фотовернісаж стіннівок 

«З класом класно!» 

ПС 

Класні керівники 

Заболотна Т.В. 

Созикіна О.М. 
 

Засідання творчої групи 

щодо підготовки проекту 

робочого плану на 2021-

2022 н.р., визначення 

основних завдань і 

проблем. 

Шадурська О.Ю. 

«Здоров’я нації – 

основа куль-тури 

спілкування» 

ПС. 

. 

 

дітей 

Созикіна О.М. 

ПС 
 

Видати накази: 

1. Про проведення 

місячника з благоустрою  

2. Про організацію 

медичного 

обслуговування учнів. 

3. Про проведення тижня 

з ОП та БЖ. 

 

09-12 
Складання графіка 

проведення 

консультацій при 

підготовці до ДПА 

Созикіна О.М. 
 

Оформлення стендів 

«ДПА», «ЗНО». 

Заболотна Т.В. 

Созикіна О.М. 

 

 
Заняття з елементами 

тренінгу «Лідер світу» 

8-9 класи 

                    Драга І.С. 
 

Заняття з теми «Жіноче 

лідерство» (9 класи) 

Подорожня Ю.П. 

 

. 

 

 

Засідання атестаційної 

комісії 

Шадурська О.Ю 

. 

Випуск методичного 

бюлетеня «Формування 

форм конструктивних 

форм поведінки учнів з 

ООП» 

МК асистентів  

вчителів 
 

Психологічна просвіта 

«Психологічний 

комплекс вправ для 

зняття стресу» 

                    Драга І.С. 

 

Поновлення інформа-

ційного соціально-

психологічного 

стенду «Скажемо 

насильству – НІ!» 

Подорожня Ю.П. 
 

Консультація для 

батьків з організації 

літнього відпочинку 

Класні керівники 

 

 
Коригування 

кошторису на 

проведення 

ремонтних робіт  

Шадурська О.Ю. 

   Жданова О.І. 
 

Організація ремонту 

комп’ютерної техніки 

Бойко Б.О. 

 
Контроль за станом 

формувального 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-3 

класів в НУШ 

Заболотан Т.В. 
 

Поточний контроль з 

перевірки виконання 

навчальних програм з 

метою недопушення 

відставання з предметів 

(09-19) 

Заступники директора 

Контроль за 

відвідуванням учнями 

навчальних занять 

Чайковська І.В. 
 

Видати наказ 

1. Про вивчення системи 

роботи вчителів, що 

атестуються 



15-19 
Пробне ЗНО для 

випускників 

Созикіна О.М. 

Юхимчук А.В. 
 

Створення робочої 

групи по розробці 

освітньої програми 

школи на 2021-2022 

навчальний рік 

Шадурська О.Ю 

 
Тиждень з безпеки 

життєдіяльності (за 

окремим планом) 

Созикіна О.М. 

Чайковська І.В. 
 

Заняття з елементами 

тренінгу «Надірване 

серце» 4-5 кл 

Драга І.С. 
 

Дні безпеки життєді-

яльності напередодні 

весняних канікул  

«Будьте обережні!»  

Класні керівники 

 

 

Розробка рекомендацій 

«Використання 

комунікативних технік 

для нейтралізації 

конфліктної поведінки 

учнів» 

Драга І.С. 
 

Нарада при директорові: 

1. Виконання ЗУ «Про 

державну мову» 

2. Стан формувального 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-3 

класів в НУШ 

3. Про підготовку до 

ДПА та ЗНО. 

4. Про організацію 

роботи літнього 

оздоровчого табору. 

5. Стан реалізації 

буфетної продукції в 

шкільній їдальні 

 
Рекомендації 

«Встановлення довіри 

між батьками та 

підлітками у 

кризовому стані» 

ПС 
 

Консультпункт 
«Підлітковий вік»  

Драга І.С. 
 

Анкетування батьків 

«Наскільки ми 

обізнані з проблемами 

своїх дітей?» 

Класні керівники 

 
Моніторинг 

дотримання норм 

освітлення у 

навчальних кабінетах 

Чайковська І.В. 

Душко Л.Ф. 
 

. 
 

Організація роботи 

технічних працівників 

школи на час 

весняних канікул 

Жданова О.І. 
 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр 

 

Контроль за організа-

цією профілактичної 

роботи з безпеки 

життєдіяльності в 

учнівському середовищі 

Адміністрація 
 

Контроль за навчанням 

та вихованням дітей які 

потребують соціального 

захисту й схильні до 

пропуски навчальних 

занять 

Чайковська І.В. 

Подорожня Ю.П. 

22-26 
Весняні канікули (за окремим планом) 

 

Засідання педагогічної 

ради 

Заболотна Т.В. 
 

Засідання методичної 

ради: 

1. Психолігічні секрети 

продуктивного уроку 

2. Аналіз навчально-

методичної бази 

початкових класів та 

навчальних кабінетів 

 
Пам’ятка для батьків 

«Ні виховній агресії в 

сім’ї!»  

ПС 
 

Консультпункт 

«Навички спілкування 

з дітьми» 

ПС  
 

Поновлення інформа-

ційного соціально-

психологічного 

 

Благоустрій 

пришкільної території 

Жданова О.І. 
 

Контроль за 

списанням 

матеріальних 

цінностей. 

Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за спожи-

ванням енергоносіїв 

відповідно до доведе-

 
Контроль за веденням 

класних журналів, 

журналів гуртків та 

спортивних секцій, 

асистентів вчителів. 

Заступники директора 
 

Контроль за 

організацією батьками 

дозвілля учнів «групи 

ризику» під час канікул 

Подорожня Ю.П. 
 



Шадурська О.Ю. 

Засідання методичних 

комісій «Соціальна 

компетентність у 

створенні безпечного 

освітнього середовища» 

Голови МК 
 

Психолого-педагогічний 

семінар «Система педа-

гогічних впливів для 

забезпечення психолог-

ічного комфорту в навч-

анні як умова  формуван-

ня навчально-пізнаваль-

них компетентностей» 

Созикіна О.М. 

стенду «Скажемо: 

СТОП! Наркоманії, 

тютюнопалінню та 

алкоголізму» 

Подорожня Ю.П. 

них лімітів. 

Шадурська О.Ю 

Контроль за 

організацією роботи на 

весняних канікулах 

Шадурська О.Ю. 

К В І Т Е Н Ь 

29.03-02.04 
Інформаційно-

аналітичний звіт до 

ДО ЖМР про 

проведену роботи з 

питань подолання 

правопорушень серед 

неповнолітніх 

Чайковська І.В. 

Подорожня Ю.П. 
 

Аналіз документів 

учнів з ООП для 

організації консуль-

тацій в ІРЦ 

Заболотна Т.В. 

 
Тиждень наступності 

(за окремим планом) 

Заступники директора 
 

Розвивальне заняття – 

гра «П’ятий клас чекає 

нас!» 

Драга І.С. 
 

Організація літнього 

оздоровлення учнів. 

     Заболотна Т.В. 

Подорожня Ю.П. 
 

До дня дитинства біблі- 

отечний урок «Казка з 

мого дитинства» 

Тростенюк А.І. 

Шегеда Н.М. 

 

Практичні поради щодо 

поліпшення педагогічної 

майстерності 

МР 
 

Психологічна просвіта 

«Що приховується за 

диструктивною 

поведінкою дитини?» 

Драга І.С. 

 

Батьківський всеобуч 

«Перехід  учнів 

початкової школи до 

середньої ланки» 

 Драга І.С. 
 

Співбесіда з батьками 

учнів, які часто 

пропускають заняття 

без поважних присин 

Чайковська І.В. 

ПС 

 

 

 

Технічний аналіз 

стану класних кімнат 

з метою визначення 

потреби в проведенні 

реальних ремонтних 

робіт 

Шадурська О.Ю. 

   Жданова О.І. 
 

Декада з благоустрою 

пришкільної 

території. 

Жданова О.І 
 

Моніторинг дотри-

мання пожежних 

заходів у школі 

Шадурська О.Ю. 

 
Контроль за буфетною 

продукцією в їдальні 

Заболотна Т.В. 
 

Контроль за відвіду-

ванням та кількісним 

складом ГПД 

Шаудрська О.Ю. 

Заболотна Т.В. 
 

Видати накази: 

1. Про план роботи на 

весняних канікулах 

2. Про підготовку та 

проведення Дня ЦВ. 

3. Про підсумки 

проведення атестації 

педагогів 



05-09 
Моніторинг 

повернення на 

навчання учнів після 

весняних канікул 

Чайковська І.В. 
 

Підготовка матеріалів 

до проведення ДПА в 

4-х, 9-х класах. 

Вчителі- 

предметники 

 

 
Тиждень здорового 

способу життя (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 

ПС 
 

Заняття з елементами 

тренінгу «Життя 

неоціненний дар» (9-11 

класи) 

                        Драга І.С. 

 

Надання консультацій 

всителям-предметникам 

щодо підготовки 

матеріалів до ДПА 

Голови МК 
 

Психологічна провіта 

Профілактика стресових 

перевантажень серед 

шкільної молоді                   

                          Драга І.С. 

 

Інформаційний пункт 

«Агресивна поведінка 

дитини – крик про 

допомогу» 

Подорожня Ю.П. 

 

Засідання Ради 

профілактики 

Чайковська І.В. 

 
Співбесіда з класними 

керівниками щодо 

проведення поточного 

ремонту. 

Шадурська О.Ю. 
 

Перевірка стану 

сантехнічних люків на 

території школи. 

                Жданова О.І. 

 

Контроль за організа-

цією роботи з учнями 

пільгових категорій 

Чайковська І.В. 
 

Контроль за веденням 

алфавітної книги. 

Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за документа-

цією з надання безкош-

товного харчування. 

Шадурська О.Ю. 

12-16 
Підготовка розкладу 

проведення ДПА в  

4, 9-х класах  

ЗаболотнаТ.В. 

Созикіна О.М. 
 

Приймання заяв і 

документів для 

зарахування дітей до 1 

класу 

Шадурська О.Ю. 
 

Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 

 
Тиждень науки (за 

окремим планом) 

Созикіна О.М. 
 

Заняття з елементами 

тренінгу «Тайм-

менеджмент» (11 клас) 

                       Драга І.С. 
 

Заняття з теми 

«Лихослів’я»  (7 класи) 

Подорожня Ю.П. 

 
Робота з педкадрами з 

питань моніторингового 

дослідження стану рівня  

навчальних досягнень з 

базових предметів 

              МР школи 
 

Консультпункт «Профі-

лактика професійного 

вигорання» 

Подорожня Ю.П. 

 

Консультпункт 

«Взаємодія і взаємо-

повага: уникаємо 

конфліктів» 

  Драга І.С. 
 

Прогнозування  спів-

праці  з БО «Місія в 

Україну», АСЕТ, 

АВЕНІР на 2021-2022 

н.р. 

ПС 

 

Перевірка контурів 

заземлення та 

електрообладнання  

Жданова О.І. 
 

 

Перевірка роботи 

станків в майстернях з 

обробки металу, 

деревини.  

                Жданова О.І. 

 

Контроль за організа-

цією позакласного 

читання 

Заболотна Т.В. 

Созикіна О.М. 
 

Контроль за веденням 

документації бібліотеки 

          Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за якістю 

виконання планів 

виховної роботи 

класними керівниками 

           Чайковська І.В. 

 



19-23 
Планування заходів з 

підготовки до початку 

навчального року 

Шадурська О.Ю. 
 

Проведення 

експертизи завдань, 

що добираються для 

контрольних робіт та 

ДПА. 

Заболотна Т.В. 

            Созикіна О.М. 

 
Тиждень екології (за 

окремим планом) 

Чайковська І.В. 
 

 

Ділова гра «Безлюдний 

острів» (10клас) 

Драга І.С. 
 

Заняття з теми «Рекла-

ма  «За» і «Проти» (8-9 

класи) 

Подорожня Ю.П. 

 

Навчання педагогічних 

працівників, які задіяні в 

проведенні ЗНО. 

             Созикіна О.М. 
 

Круглий стіл «Перехід 

учнів з початкової 

школи в основну: 

проблеми наступності» 
               Адміністрація, 

класні керівники 4, 5 кл., 

    вчителі-предметники 

 
Консультпункт 

«Психологічні поради. 

Як допомогти дитині 

підготуватися до 

ЗНО»                                     

Драга І.С. 
 

Організація 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

пільгових категорій 

Подорожня Ю.П 

. 

 

Налагодження 

швейних машин у 

майстерні   з обробки 

тканин          

 Жданова О.І. 

 

Контроль за медико-

педагогічним 

спостереженням уроків 

фізичної культури 

             Шадурська О.Ю. 
 

Тематичний контроль. 

Співпраця шкільного 

психолого й учителя в 

інклюзивному класі 

Шадурська О.Ю. 

Заболотна Т.В. 

26-30 
Підготовка творчого 

звіту «Добре діло» в 

рамках Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-спортивної 

гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Іваненко Л.Л. 

Резнік С.І. 
 

День Цивільного 

Захисту. 

           Созикіна О.М. 

           Резнік С.І. 

 

 
Тиждень охорони праці 

(за окремим планом) 

Созикіна О.М. 
 

Пам’ятка  «Інформа-

ційна культура і 

комп’ютерна 

грамотність» 

Вчителі- 

інформаткии 

 

 

 
Індивідуальні співбесіди 

з педагогічними 

працівниками з питань 

роботи над проблемною 

темою школи 

Заступники  

директора 
 

Нарада при директорові: 

1. Особливості органі-

зації освітнього середо-

вища – середовища, що 

належить дітям 

Шадурсьька О.Ю. 

 
Лекторій «Доброта і 

милосердя закла-

даються в сім'ї»  

ПС 
 

Консультпункт «Фор-

мування здорового 

способу життя» 

Подорожня Ю.П. 

 

Пам’ятка для батьків 

«Кібергігієна» 

ПС 

 
Проведення весняних 

робіт на пришкільній 

ділянці 

              Вчителі праці 
 

Перевірка тепло-, 

електро- та водо- 

лічильників  

Жданова О.І. 
 

Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр 

 

 
Контроль за 

збереженням 

контингенту учнів 

відповідно до минулого 

навчального року 

           Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за санітарно-

гігієнічним станом 

їдальні 

Заболотан Т.В. 
 

Видати накази: 

1.Про організацію та 

проведення урочистих 

зборів з нагоди вручення 

документів про освіту 

випускниками 11 кл. 

2. Про звільнення учнів 

від державної 

підсумкової атестації 

 



Т Р А В Е Н Ь 

04-07 
Індивідуальні 

консультації учнів  

«Як здолати хвилю-

вання перед тестуван-

ням, контрольною 

роботою, державною 

підсумковою атеста-

цією?» 

Драга І.С. 
 

Збори учнів 11-го 

класу «Твої права і 

обов’язки  під час 

проходження ЗНО. 

            Созикіна  О.М. 

 
Заняття з теми «Нарко-

манія. Токсикоманія» 

(10 класи) 
Подорожня Ю.П. 

 

Поновлення інформа-

ційного соціально-

психологічного стенду  

«Торгівля людьми та її 

причини. Як себе 

захистити» 

ПС 

 

 

Інструктивно-методична 

нарада 

Шадурська О.Ю. 
 

Психологічна просвіта 

«Психофізичне і 

психічне здоров'я 

підлітка. Що йому 

загрожує»  

Драга І.С 

 

 

Індивідуальна робота 

з батьками та класни-

ми керівниками щодо 

оформлення докумен-

тації для оздоровлен-

ня в пришкільному 

таборі 

Заболотна Т.В. 
 

Пам’ятка для батьків 

«Допомога дітям 

подолати стресу при 

здачі ЗНО та ДПА» 

Подорожня Ю.П. 

 
Облаштування клумб, 

висадка розсади квітів 

                    Дьоміна Т.В. 
 

Аналіз стану роботи 

ком’пьютерної  та  

мультимедійної 

техніки. 

        Інженер- електр. 
 

Дотримання режиму 

провітрювання в 

класних кімнатах та 

навчальних кабінетах 

                  Душко Л.Ф. 

 

 

Тематичний контроль. 

Результативність роботи 

вчителя-логопеда 

Заболотна Т.В. 
 

Видати накази: 

1. Про організацію 

профілактичної роботи 

та створення безпечних 

умов під час проведення 

літньої оздоровчої 

компанії. 

2. Про оформлення та 

видачу документів про 

освіту 

11-14 
Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 
 

Перевірка та 

уточнення бази  даних 

для отримання 

свідоцтв  учнямми 

9,11-х класів 

Созикіна О.М. 
 

Підготовка бланків, 

протоколів для 

проведення ДПА в 

4,9-х класах 

Каленчук М.І. 

 
Тиждень родинного 

виховання (за окремим 

планом) 

Чайковська І.В. 

Голова МК класних 

керівників 
 

Фестиваль «Повір у 

себе» за участю дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

ПС 

Асистенти-вчителів 

 

Анкетування педаго-

гічних працівників з 

метою визначення 

ефективності методичної 

роботи у поточному році 

Созикіна О.М. 
 

Аналіз роботи педагогів-

наставників з молодими 

вчителями 

Заступники  

директора 

 

Проведення 

індивідуальних 

консультацій для 

батьків майбутніх 

першокласників 

Шадурська О.Ю. 

Заболотна Т.В. 
 

Засідання Ради 

профілактики  

Чайковська І.В. 
 

Психолого-педаго-

гічні рекомендації 

щодо гендерного 

виховання «Вихову-

ємо хлопчиків та 

виховуємо дівчаток» 

Драга І.С. 

 

Комплексне 

обстеження будівлі 

школи з метою 

визначення робіт при 

підготовці до нового 

навчального року 

              Комісія  
 

Підготовка бланків 

звітів навчальних 

досягнень учнів за рік 

              Каленчук М.І. 

 

 
Кнотроль за проведен-

ням підсумкових 

контрольних робіт 

            Заболотна Т.В.             

            Созикіна О.М. 
 

Контроль за роботою 

психологічної служби по 

співпраці зі ССД ЖМР, 

ЖМЦ СССД 

Шадурська О.Ю. 
 

Видати наказ 

1. Про призначення 

відповідальної особи з 

проведення моніторингу 

продовження навчання 

та працевлаштування 

випускників 11-х класів  



17-21 
Проведення ДПА в  

4-х класах за графіком 

        Заболотна Т.В. 
 

Попереднє замовлен-

ня документів 

(бланків документів) 

про освіту на 2022 рік 

Созикіна О.М. 

 

 

 

 
Заняття з теми «Ключі 

до особистої впевне-

ності» (9 класи) 

Подорожня Ю.П. 
 

Скринька побажань 

«Моя школа у 2021-

2022 навчальному році» 

Іваненко Л.Л. 

 

Інструктаж членів 

комісій із проведення 

ДПА 

            Шадурська О.Ю. 
 

Самоаналіз власної 

педагогічної діяльності 

Педагогічні  

працівники 
 

Адресні рекомендації 

педагогічним працівни-

кам з метою збереження 

якості навчання кожного 

вихованця 

ПС 

 
Консультація з 

батьками учнів, які 

були на педагогічному 

патронажі в 2020-2021 

н.р. та надання 

рекомендацій щодо 

подальшого навчання 

             Заступники  

              директора 
 

Консультпункт 

«Покарання та 

заохочення в родині» 

Драга І.С. 

 
Складання графіку 

здачі та отримання 

підручників у 

бібліотеці. 

Тростенюк А.І. 
 

Аналіз використання 

бюджетних коштів 

         Шадурська О.Ю.  

 

Перевірка роботи 

команди психолого-

педагогічного супроводу 

дітей з ООП 

Шадурська О.Ю. 
 

Аналіз курсової перепід-

готовки педагогічних 

працівників 

Созикіна О.М. 

24-28 
Аналіз результатів 

ДПА в 4 класах 

Заболотна Т.В. 
 

Завершальне (підсум-

кове) оцінювання 

результатів навчання 

у 1-2-х  класах, 

заповнення Свідоцтва 

досягнень 

Вчителі початкової 

школи 

 
Виховні години «Відпо-

відальна поведінка під 

час літніх канікул» 

Класні керівники 
 

Свято  «Прощавай, 

початкова школо» 

Іваненко Л.Л. 

 

Тиждень діагностування. 

Робота діагностичних 

фокус-груп.  
 

Нарада при директорові: 

1. Про роботу 

батьківського  всеобучу 

у 2020-2021 н.р. 

2. Про підсумки роботи 

із соціального захисту 

дітей пільгових 

категорій 

3.Про функціонування 

шкільного веб-сайту.  

4. Про режим роботи 

школи під час літніх 

канікул 

Шадурська О.Ю. 

 
Проведення консуль-

тацій з батьками 

учнів, які навчалися 

на інклюзивній формі 

навчання з метою 

надання рекомендацій 

для подальшого 

навчання 

Заболотна Т.В. 

Подорожня Ю.П. 

 

Практикум для 

батьків «Відпові-

дальність батьків за 

порушення прав 

дитини» 

ПС 

Класні керівникии 

 

 
Інформаційне 

забезпечення сайту 

школи 

Інженр.-електр 
 

Робота з ліквідації 

заборгованості 

підручників та 

літератури 

Класні керівники 

Тростенюк А.І 
 

Придбання та підго-

товка необхідного 

інветарю до ремонту 

школи 

Жданова О.І. 

 

 

Оперативний контроль 

за організованим 

закінченням навчального 

року. 

            Адміністрація 
 

Аналіз виконання 

заходів із запровадження 

Концепції реалізації 

державної політики у 

сфері реформування 

загальної середньої 

освіти «Нова українська 

школа» у школі у 2020-

2021 н.р. 

Заболотна Т.В, 

Голова МК вчителів 

початкових класів 

 



Ч Е Р В Е Н Ь 

31.05-04.06 
Оформлення класних 

журналів на кінець 

навчального року. 

Педагогічні 

працівники 
 

 

Проведення ДПА в  

9-х класах. 

             Созикіна О.М 

 
Свято останнього 

дзвоника. 

Чайковська І.В., 

класні керівники 

  

Початок роботи 

оздоровчої зміни 

Заболотна Т.В. 

 
Інструктивно-методична 

нарада. 

         Шадурська О.Ю. 
 

Засідання педагогічної 

ради по переведенню 

учнів до наступних 

класів 

Шадурська О.Ю. 
 

Попередній розподіл 

навантаження педаго-

гічних та технічних 

працівнкиів 

на 2021-2022 н.р. 

        Шадурська О.Ю. 
 

Засідання МР школи:  

1.Звіт голів МК про 

роботу над проблемною 

темою школи 

2.Узагальнення ППД 

вчителів, які атестува-

лися в 2020-2021 н.р. 

3.Підготовка аналітич-

них матеріалів до 

засідання педагогічної 

ради в серпні 2021 року 

4. Обмін думками та 

пропозиціями щодо 

складання річного плану 

методичної роботи на 

2021-2022 н.р.  

        Шадурська О.Ю. 

 

 

Відвідування родин 

учнів соціально 

незахищених 

категорій 

Класні керівники 

ПС 

 

Інструктаж  педагогіч-

них працівників та 

технічного персоналу 

з ОП під час виконан-

ня ремонтних робіт 

Заступники 

диреткора 

 

Аналіз стану відвіду-

вання учнями навчаль-

них занять за навчальний 

рік  

Чайковська І.В. 
 

Контроль за достовір-

ністю статистичних 

звітів класних керівни-

ків. 

 Заступники директора 
 

Видати накази: 

1. Про стан викладення 

предметів. 

2. Про стан виховної 

роботи за рік. 

3. Про  підсумки 

навчальних досягнень 

учнів 3-11 класів за 

2020-2021 н.р. 

4. Про підсумки роботи 

за індивідуальними та 

інклюзивною формами 

навчання 

 



07-11 
Проведення ДПА в  

9-х класах. 

             Созикіна О.М. 
 

Архівування 

контрольних робіт та 

аналіз їх перевірки 

вчителями школи 

Заступники 

директора 

 
Робота відпочинкової 

зміни при школі 

Заболотна Т.В. 

Іваненко Л.Л. 

 

 
Круглий стіл «Нова 

школа – новий учитель: 

все залежить від нас» 

Созикіна О.М. 
 

Засідання  МК, ШМВ, 

творчої групи  

Голови МК,  

керівники ШМВ,  

творчих груп 

 
  

 
Перевірка стану 

спортивної бази 

школи. 

              Жданова О.І. 

 

 

Аналіз виконання 

річного плану роботи 

              Шадурська О.Ю. 
 

Контроль за виконанням 

вимог  ОП при 

проведенні ремонтних 

робіт. 

           Шадурська О.Ю. 

14-18 
Аналіз виконання 

освітньої програми за 

2020-2021 н.р. 

Адміністрація 
 

Надання інформації 

до ДО ЖМР про 

вибуття, прибуття 

учнів школи 

Чайковська І.В. 
 

Аналіз результатів 

ДПА учнів  9-х класів.  

            Созикіна О.М. 
 

Оформлення 

моніторингових 

матеріалів навчально-

виховного процесу. 

            Адміністрація             

 
Робота відпочинкової 

зміни при школі 

Заболотна Т.В. 

Іваненко Л.Л. 

 

 
Підготовка проекту 

річного плану роботи 

школи на 2021-2022 н.р. 

            Адміністрація 
 

Оформлення матеріалів з 

методичної роботи за 

2020-2021 н.р. 

МР 
 

 

 

Батьківські збори 

майбутніх 

першокласників 

Заболотна Т.В. 

Класні керівники 

 
Інформаційне забезпе-

чення сайту школи 

Інженр.-електр 
 

Проведення поточних 

ремонтних робіт по 

школі. 

                Жданова О.І. 

 

 
Перевірка особових 

справ учнів                             

Заступники  

директора 
 

Видати накази: 

1. Про результати 

проведення ДПА в 4,9-х, 

класах. 

2. Підсумки організації 

харчування за рік. 

3. Про підсумки 

методичної роботи за 

2020-2021 н.р. 

 

 

 

 

   

 


