
 
 



 
ОСВІТНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

СИСТЕМА 

ОЦІНЮВАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  

УПРАВЛІНСЬКІ 

ПРОЦЕСИ   

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

1 2 3 4 5 

С Е Р П Е Н Ь 

16-20.08 

Коригування списку   

телефонів і адрес 

працівників закладу 

(список) 

Каленчук М.І. 

Забезпечення медикамен-

тами медичного пункту 

школи (облік) 

        Душко Л.Ф. 

Аналіз наявності у 

бібліотеці нових підручни-

ків, навчальних посібників 

(аналітична записка) 

   Тростенюк А.І. 

Аналіз роботи з профілак-

тики правопорушень та 

травматизму за літній 

період (довідка) 

          Бахаєва І.О. 

          Пехоцька Ю.П. 

Оновлення сторінок на  

сайті школи 

Домбровська О.А.  

Бойко Б.О. 

 

 

Коригування Освітньої 

програми школи на 2021-

2022 навчальний рік 

(освітня програма) 

Заступники директора 

 

Доведення до відома 

батьків методичних 

рекомендацій оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів в НУШ 

(консультації) 

класні керівники  

 

Проведення роз’ясню-

вальної роботи серед 

працівників  з питань 

дотримання окремих 

положень Закону України 

«Про засади запобігання і 

протидії корупції» 

(інструктивна нарада) 

Шадурська О.Ю. 

Збори батьків майбутніх 

першокласників 

(протокол) 

Заболотна Т.В. 

 

 

Аналіз витрат коштів на 

ремонт школи, на 

виконання Санітарного 

регламенту (кошторис) 

       Шадурська О.Ю. 

      Коркушко І.В. 

Аналіз  руху  учнів за 

2020-2021 н.р. (аналітична 

записка) 

          Каленчук М.І. 

Контроль за проходжен-

ням медичного огляду 

працівниками школи 

(наказ) 

          Шадурська О.Ю. 

Душко Л.Ф. 

Організація медико-

педагогічного контролю на 

уроках фізкультури в 1-11 

класах в 2021-2022 н. р. 

(нарада) 

Заступники директора 

Нарада при директорі 

(протокол): 

1. Про дотримання 

 

Нарада класних керівників 

з питання організованого 

проведення свята Першого 

дзвоника та першого уроку 

«Моя Україна – єдина та 

вільна» (інформація) 

Бахаєва І.О. 
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Проведення ревізії 

опалювальної системи; 

системи водопостачання; 

каналізації; електромережі. 

на предмет якісної 

підготовки їх до 

навчального року (акти) 

Резнік С.І. 

  педагогами правил і норм 

професійної етики, 

академічної доброчесності 

2. Про дотримання норм 

безпеки в умовах COVID-

19. 

Шадурська О.Ю. 

 

Видати накази: 

1. Про організацію охорони праці  в 2021-2022 навчальному році 

2. Про призначення відповідальних за ТБ, ОП, пожежну безпеку під час проведення освітнього процесу 

3. Про призначення відповідального за електрогосподарство школи 

4. Про невикористання в освітньому процесі небезпечних речовин та реактивів 

5. Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи 

6. Про організацію виховної роботи в 2021-2022 навчальному році 

7. Про створення ради профілактики 

23-27.08 

Організація педагогічного 

патронажу та 

інклюзивного навчання 

(наказ) 

        Шадурська О.Ю. 

Організація та проведення 

профілактичної роботи 

щодо попередження 

випадків булінгу серед 

учасників освітнього 

процесу (інформація на 

сайт) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Пехоцька Ю.П. 

 

Оформлення класних 

журналів  

1-11 класів та особових 

справ  учнів 1-х класів 

        Класні керівники 

Оновлення інформації 

щодо критеріїв 

оцінювання здобувачів 

освіти на шкільному сайті 

Домбровська О.А. 

Бойко Б.О. 

 

 

Інструктаж педагогчних 

працівників, класних 

керівників з питань 

чергування по школі 

(інструктивна нарада) 

Бахаєва І.О. 

Засідання педагогічної 

ради (протокол, наказ): 

1.Вибір секретаря 

педагогічної ради. 

2. Виконання освітньої 

програми за 2020-2021 н.р. 

та визначення пріоритет-

них напрямків діяльності 

закладу на сучасному 

 

Засідання тарифікаційної 

комісії (протокол) 

Заболотна Т.В. 

Підготовка для погоджен-

ня в ЦБ ДО ЖМР тарифі-

каційної документації 

(штатний розпис, тижневе 

навантаження, розрахунок 

кількості годин) 

Шадурська О.Ю. 

Коркушко І.В. 

Складання та затверджен-

ня розкладу уроків 

розкладу, індивідуально-

групових занять, розкладу 

 

Засідання МК класних 

керівників (протокол): 

1. Підсумки роботи МК за 

2020-2021 н.р. 

2. Стртатегічні напрямки 

виховання у вимірах 

сьогодення 

3. Організація та 

проведення профілак-

тичної роботи щодо 

попередження випадків 

булінгу серед учасників 

освітнього процесу. 

Бахаєва І.О. 
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Організація роботи 

бібліотеки щодо 

забезпечення учнів школи 

підручниками (акт 

передачі) 

           Тростенюк А.І. 

Ознайомлення класних 

керівників з нормативною 

документацією щодо 

організації харчування 

учнів у школі 

(інструктивна нарада) 

   Заболотна Т.В. 

Складання графіка 

зайнятості кабінетів 

інформатики на 

навчальний рік (графік) 

Бойко Б.О. 

Оформлення 

інформаційного куточку 

для батьків та здобувачів 

освіти щодо організації 

харчування  (куточок) 

Заболотна Т.В. 

Підкаура В.В. 

Інструктаж працівників 

школи з питань ОП та ТБ,  

ознайомлення з планом 

евакуації (інструктивна 

нарада, журнали 

інструктажів) 
Школьнік С.О. 

 етапі. 

3.Затвердження Освітньої 

програми закладу на 2021-

2022 н.р. 

4.Організаційний початок  

навчального року: 

-затвердження плану  

 роботи школи на 2021- 

 2022 н.р.  

-погодження: режиму  

 роботи школи; плану  

 роботи бібліотеки; плану 

 роботи ПС 

Шадурська О.Ю. 

Засідання методичної ради 

(протокол): 

1. Аналіз роботи 

методичної ради за 2020-

2021 н.р. та затвердження 

плану роботи на 2021-2022 

н.р. 

2. Про створення системи 

роботи педагогічного 

колективу на ІІ етапі 

проблемної теми 

3. Комплексний підхід як 

метод управління освітнім 

процесом, спрямований на 

досягнення особистісного 

успіху здобувача освіти. 

4. Про погодження планів 

роботи МК, творчих груп, 

гуртків та спортивних 

секцій на навчальний рік  

(розклад) 

Заступник директора 

Складання графіку роботи 

технічного персоналу 

школи (графік) 

Резнік С.І. 

Закріплення класних 

приміщень і кабінетів за 

класами (інформація) 

      Шадурська О.Ю. 

Складання графіку 

чергувань педагогічних 

працівнкиів та учнів по 

школі (графік) 

       Бахаєва І.О. 

Контроль щодо 

подальшого навчання 

випускників 9-х та 11-х 

класів (наказ) 

     Бахаєва І.О. 
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Перевірка локальної 

мережі в комп’ютерних 

класах (інформація) 

        Бойко Б.О. 

 ШМВ 

Шадурська О.Ю. 

Засідання циклічних 

методичних комісій 

(протокол): 

1. Підсумки роботи МК за 

2020-2021 н.р. та 

завтердження плану 

роботи на 2021-2022 н.р. 

2. «Чарівна валіза» сучас-

них методик та технологій 

для практичного викорис-

тання в роботі з дітьми з 

ООП 

Голови МК 

Консультування батьків та 

осіб, які їх замінюють з 

питань соціального 

захисту дітей у 

багатодітних, 

малозабезпечених родинах 

(протокол) 

   Антонян-Шевчук Б.Л. 

  

Видати накази: 

1. Про організацію роботи батьківського всеобучу. 

2. Про режим роботи школи. 

3. Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя. 

4. Про організацію харчування учнів. 

5. Про створення комісії громадського контролю за якістю харчування учнів у школі. 

6. Про розподіл педагогічного навантаження. 

7. Про здійснення доплат педагогічним та технічним працівнкиам 

8. Про призначення класних керівників. 
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В Е Р Е С Е Н Ь 

30.08-03.09 

Аналіз проходження 

медичного огляду 

здобувачами освіти 1-11 

класів (інформація) 

Заболотна Т.В. 

Ознайомлення здобувачів 

освіти з планом евакуації 

(бесіда) 

Класні керівники 

Аналіз потреб 

забезпечення дітей з ООП 

матеріалами та технічними 

засобами (звіт) 

Шадурська О.Ю. 

Пехоцька Ю.П. 

Налагодження співпраці з 

ВБО «АСЕТ», «Місія в 

Україну», ЖОМГО 

«Паритет» (графік) 

Пехоцька Ю.П. 

Укладання договорів на 

проведення корекційно-

розвиткових занять 

(договір) 

Шадурська О.Ю. 

Складання розкладу 

проведення корекційно-

розвиткових занять 

(розклад) 

Пехоцька Ю.П. 

 

Ознайомлення з норма-

тивними документами 

педагогічних працівників, 

які викладають в 1-4 

класах, щодо організації 

оцінювання в НУШ 

(нарада) 

Заболотна Т.В. 

Опрацювання методичних 

рекомендацій щодо 

організацій освітнього 

процесу у 2021-2022 н.р. в 

5-11 класах (нарада)  

Домбровська О.А. 

 

 

Проведення роз’яснюваль-

ної роботи з батьками  

учнів 1-4 класів з метою 

організації гарячого 

харчування (заява) 

    Заболотна Т.В.,  

класні керівники 

Консультування батьків 

«Як допомогти 

першокласнику успішно 

адаптуватися до школи» 

(протокол) 

                    Драга І.С. 

Оновлення інформації на 

стендах у вестибулі школи 

для батьків та учнів 

(графіки, розклади) 

 Заступники директора 

Організація роботи 

батьківської ради школи. 

Підготовка до батьківсь-

ких конференцій (план) 

Бахаєва І.О. 

Консультування 

педагогічних працівників 

«Співпраця класного 

керівника та спеціалістів 

психологічної служби для 

забезпечення найкращих 

інтересів дитини» 

 

Організація діяльності та 

комплектування ГПД 

(наказ) 

Заболотна Т.В. 

Аналіз проведення 

літнього відпочинку дітей 

пільгових категорій 

(інформація) 

        Пехоцька Ю.П. 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Нарада при директорові 

(протокол): 

1. Організація соціального 

захисту  учнів  у  2021-

2022 н.р. 

2. Про стан забезпечення 

підручниками здобувачів  

освіти на 2021-2022 н.р. 

3. Про потреби 

забезпечення дітей з ООП 

матеріалами та технічними 

засобами для навчання та 

проведення КРЗ 

Шадурська О.Ю 

 

Декада «Увага! Діти на 

дорозі!» (інформація на 

сайт школи) 

- виставка у бібліотеці «Я 

пішохід»; 

Шегеда Н.М. 

- перегляд мультфільма 

«Азбука дорожньої 

безпеки» (1-4 класи); 

Класні керівники 

- виставка малюнків «Наш 

друг – дорожній рух» (5-7 

класи); 

Тимощук В.О. 

- проєкт «Безпечний  

машрут до школи» (8-9 

класи) 

Класні керівники 

Рекламна  акція шкільних 

гуртків та секцій «Кожен 

учень хоче знати, де свої 

таланти показати» (буклет) 

Керівники гуртків 
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Оформлення  ЗНЗ -1 (звіт)   

                  Заболотна Т.В. 

Оформлення особових 

справ здобувачів освіти  

1-х класів (аналіз)  

Класні керівники 

 (протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Складання соціальних 

паспортів класів, списків 

учнів по пільговим 

категоріям (соціальний 

паспорт) 

       Класні керівники 

  

Видати накази: 

1.   Про організацію методичної роботи 

2.   Про вимого до педагогічного колективу щодо дотримання єдиного орфографічного режиму в школі 

3.   Про початок навчального року з предмету «Захист України» 

4.   Про комплектування груп продовженого дня 

5.   Про організацію інклюзивного навчання 

6.   Про створення команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП 

7.   Про  організацію  роботи шкільної бібліотеки в 2021-2022 навчальному році  

8.   Про проведення нарад при директорові 

9.   Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 на 2021-2022 н.р. 

10. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів  

      школи в2021-2022 н.р. 

11. Про результати медичного огляду учнів школи у 2021-2022 н.р. 

12. Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства. 

06-10.09  
Ознайомлення учнів з 

правилами поведінки в 

разі нещасного випадку чи 

раптового погіршення їх 

стану здоров’я (бесіда) 

          Класні керівники 

Оновлення та коригування 

списків дітей пільгових 

категорій, дітей з 

 

Оновлення банку даних 

обдарованих дітей 

Домбровська О.А. 

ПС 

Проведення діагностичних 

робіт з метою виявлення  

прогалин у вивченні 

навчального матеріалу 

учнями при  використанні 

 

Погодження календарно-

тематичних планів, планів 

виховної роботи, роботи 

гуртків, секцій (довідка) 

      Заступники директора 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Аналіз роботи ради 

профілактики за 2020-2021 

 

Поновлення банку даних 

учнів пільгових категорій 

(списки) 

       Заболотна Т.В. 

      ПС 

Оглядовий контроль. 

Організація зарахування 

учнів до ГПД та результа- 

тивність співпраці вчителя 

 

Всеукраїнський рейд 

«Урок» (інформація до ДО 

ЖМР) 

 Бахаєва І.О. 

Оновлення інформацій-

ного банку даних про 

зайнятість учнів в 

позаурочий час (списки) 

Класні керівники 
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девіантною поведінкою та 

інших категорій (списки) 

Класні керівники 

ПС 

Оформлення Листків 

здоров’я (класні журнали) 

Душко Л.Ф.  

класні керівники 

Профілактичні бесіди 

щодо протидії булінгу в 

освітньому просторі 

(бесіда) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Проведення профілактич-

них занять для учнів 7-10-

х класів в межах проекту 

«Університет здорової 

молоді» (графік) 

Пехоцька Ю.П. 

Забезпечення наявності 

куточків з техніки безпеки 

та охорони праці у 

навчальних приміщеннях 

(інформаційні куточки) 

Класні керівники 

Пам’ятка «Зупинимо 

булінг разом» (пам’ятка на 

сайт школи) 

Пехоцька Ю.П. 

Підготовка системи 

теплопостачання до 

гідравлічного випробу-  

дистанційних технологій 

навчання у 2021 року 

(контрольні та самостійні 

роботи) 

Вчителі-предметники 

Підготовка до проведення 

КУК (13-24.09) (план): 

- 1 кл. «Рівень готовності 

дітей до школи та 

створення психолого-

педагогічних умов 

навчання першокласників 

в НУШ»; 

- 5 кл. «Адаптація учнів до 

основної школи – 

передумова успішного 

навчання школярів» 

- 8 кл. «Самоорганізація 

навчальної діяльності 

учнів»  

Заступники  директора 

н.р. 

2. Затвердження плану 

роботи на 2021-2022 н.р. 

3. Діяльність гуртків та 

секцій на базі ЗОШ № 14 у 

2021-2022 н.р. 

Бахаєва І.О 

Коригування плану 

атестації педпрацівнкиів 

на 2022 рік (список) 

         Домбровська О.А. 

Консультпункт для 

педагогів «Враховування 

індивідуальних особли-

востей при створенні ІПР» 

(протокол)        

ПС 

Консультування батьків та 

осіб які їх замінюють з 

питань соціального захис-

ту дітей у багатодітних, 

малозабезпечених родинах 

(протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Пехоцька Ю.П. 

Конференція батьківської 

громадськості школи 

«Взаємодія школи та 

родини – запорука 

успішного навчання та 

виховання» (протокол) 

Бахаєва І.О.      

та вихователя (інформація) 

Шадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 

Перевірка оформлення 

класних журналів, журна-

лів ГПД, особових справ 

учнів, журналів гуртків, 

секцій (наказ) 

Заступники директора 

 

«У рай книжок і слова» 

(екскурсія до бібліотеки 

першокласників) 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М.. 

класні керівники 

Всеукраїнський 

Олімпійський урок 

Вчителі фізкультури 
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вання представниками 

«Теплокомуненерго» (акт) 

Резнік С.І. 

Контроль показників 

водомірного лічильника, 

тепломірного лічильника, 

електролічильника. 

Дотримання лімітів по 

енергоносіях (акти) 

Резнік С.І. 

 Ознайомлення педагогіч-

них працівників з норма-

тивно-правовими докумен-

тами щодо виявлення 

ознак булінгу, іншого 

насильства та запобігання 

йому (пам’ятка) 

ПС                                                                

 

 

 

 

Накази: 

1. Про проведення атестації в 2021-2022 н.р. 

2. Про створення атестаційної комісії. 

3. Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

13-17.09 

Анкета «Інтереси та 

дозвілля здобувачів 

освіти» (протокол) 

ПС 

Заняття для лідерів 

учнівського самовряду-

вання  «Ні – насиллю!» 

Пехоцька Ю.П.  

Об’єктове тренування 

Домбровська О.А. 

Резнік С.І. 

Стан організації харчуван-

ня та якості готової 

продукції в шкільній 

їдальні (акт) 

Комісія громадського 

контролю 

 

Коригування календарно-

тематичних планів з 

урахуванням результатів 

діагностичних робіт 

(плани) 

Вчителі-предметники 

Проведення  І етапу 

предметних олімпіад 

(наказ) 

Вчителі-предметники 

 

 

Оновлення інформаційних 

матеріалів атестації 

педагогічних працівників 

школи  (інформація, 

шкільний куточок) 

Домбровська О.А. 

Інформаційна компетен-

тність педагога як складо-

ва його педагогічної 

майстерності (анкетуван-

ня) 

Голови МК 

Проведення батьківських 

зборів (1-11 класи)  

(протокол) «Будуємо 

майбутнє разом» 

Голови БК класу 

 

КУК в 1,5,8-х класах (13-

24.09; за окремим планом) 

Заступники директора 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, прибут-

тя здобувачів освіти школи 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

Аналіз соціальних 

паспортів класів 

(інформація до ДО ЖМР) 

Пехоцька Ю.П.  

         Антонян-Шевчук Б.Л. 

Контроль за оформленням 

відповідних інструктажів 

класними керівниками,  

вчителями-предметниками 

 

Тиждень демократії 

(план): 

- вікторина «Що ми знаємо 

про Європу» (2-4 класи); 

Ковальчук О.О. 

- гра-вікторина «Місцева 

демократія: розбудова 

довіри» (5-6 класи); 

Класні керівники 

- диспут «Твої права» (8-11 

класи); 

Класні керівники 

- конференція лідерів 

учнівського самовряду-

вання (7-11 класси) 

Ковальчук О.О. 

- години - бесіда «Діяль- 
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Перевірка дотримання 

світлового та повітряного 
режиму в класних 

аудиторіях (інформація) 

Душко Л.Ф. 

Перевірка системи 

електромережі та 

водопостачання  

(інформація) 

Резнік С.І 

 

 
Використання інформа-

ційно-комунікативних 

технологій при вивченні 

предметів інваріантної та 

варіативної складових 

навчального плану 

(опитування) 

Вчителі-предметники 

(інформація) 

Шадурська О.Ю 

ність та структура Ради 

Європи» (9-11 класи) 

Антонян-Шевчук Б.Л.  

- круглий стіл з питань 

євроінтеграції, співробіт-

ництва між Україною та 

Європейським Союзом 

(10-11 класи) 

Цибульська О.В. 

Участь у Всеукраїнській 

дитячо-юнацькій 

військово-патриотичній грі 

«Сокіл» («Джура») 

Бахаєва І.О. 

Резнік С.І. 

20-24.09 

Психологічне спостере-

ження за учнями, які 

навчаються на інклюзив-

ній формі навчання 

(протокол) 

Драга І.С. 

Створення банку даних 

про зайнятість учнів 

пільгових категорій в 

позаурочний час  (списки) 

ПС 

Підготовка шкільних 

приміщень до осінньо-

зимового періоду (акт) 

Резнік С.І. 

 

 

Підготовка до проведення 

КУК (план) (04-15.10.21):  

- 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 

здобувача освіти в умовах 

безперервної світи» 

Заступники директора 

 

 

Підготовка до засідання 

педагогічної ради: 

«Оптимальний простір 

життєвотворчості 

особистості в умовах 

нових стандартів освіти» 

(наказ) 

Бахаєва І.О.  

Випуск методичного 

бюлетню «Від нових форм 

– до нового змісту освіт-

ньої роботи» (презентація) 

МК гуманітарного циклу 

Обстеження матеріально-

побутових умов дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених 

 

КУК в 1-х, 5-х, 8-х класах 

(13-24.09) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 

Інформаційно-аналітичний 

звіт до ДО ЖМР про 

проведену роботи з питань 

подолання правопорушень 

серед неповнолітніх (звіт) 

ПС 

Бахаєва І.О. 

Оглядовий контроль за 

дотриманням графіку 

чергування педагогічних 

працівників та учнів  по 

 

День гігієни (план) 

Бахаєва І.О., Душко Л.Ф. 

Тиждень миру та дружби: 

(план): 

- конкурс малюнків «Я 

малюю МИР» (1-4 класи) 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

- перегляд тематичних 

відеоматеріалів «Хай буде 

мир у всьому світі» (ГПД) 

Вихователі ГПД 

- Міжнародний день миру 

«Формуємо світ разом» (1-

4 класи) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 
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Інформаційне забезпечен-

ня сайту школи 

(інформація) 

Бойко Б.О. 

 батьківського піклування 

(акт) 

ПС 

Класні керівники 

Як розмовляти з дитиною 

щоб вона вас почула 

(пам’ятка для батьків) 

Драга І.С. 

Обстеження матеріально-

побутових умов дітей з 

особливими освітніми 

потребами (акт) 

ПС, класні керівники 

 

Затвердження ІПР (нарада) 

Команда супроводу 

батьки учнів з ООП 

 

школі (інформація)  

Бахаєва І.О. 

Контроль за проведенням 

ранкових зустрічей в 1-4 

класів (інформація) 

Заболотна Т.В. 

Оглядовий контроль за 

організацією харчування 

учнів 1-11 класів (довідка) 

Заболотна Т.В. 

Нарада при директорі 

(протокол): 

1. Підсумки проведення 

Всеукраїнського рейду 

«Урок» 

2. Про результати 

зайнятості здобувачів 2. 

Про результати зайнятості 

здобувачів освіти 

пільгових категорій у 

гуртках і секціях. 

3. Організація пільгового 

харчування здобувачів 

освіти. 

4. Про організацію 

педагогічного патронажу 

та інклюзивного навчання. 

Шадурська О.Ю. 

 

 

 

 

- виховний захід «Вчимося 

дружити» (1 класи) 

Класні керівники 

Асистенти вчителів 

- Всеукраїнська кампанія 

«Голуб миру» (2-4 класи) 

Класні керівники 

- виховна година 

«Вчимося жити у мирі і 

злагоді» (5-7 класи) 

класні керівники 

- години спілкування 

«Мир на землі – радість у 

родині» (8-11 класи) 

класні керівники 

- заняття з елементами 

тренінгу « Вчимося бути 

добрими людьми» (1-4)  

Драга І.С. 

- благодійна акція «Діти – 

військовим» (1-11 класи) 

Ковальчук О.О., 

учнівське самоврядування 
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Ж О В Т Е Н Ь 

27.09-01.10 

Година відвертого 

спілкування за участю 

представників ювінальної 

поліції «Не допускай 

проявів булінгу над собою. 

Допоможи другу» (5-10 

класи) 

Пехоцька Ю.П. 

Розробка плану та графіка 

проведення занять з 

охорони праці з технічним 

персоналом (інформація): 

Школьнік С.О.. 

Підготовка до проведення 

інвентаризації  майнового 

фонду школи (акт) 

Коркушко І.В., 

Резнік С.І. 

Попередній контроль. 

Дотримання санітарно-

гігієнічних норм у 

шкільних приміщеннях 

(акт)  

Бахаєва І.О. 

Душко Л.Ф. 

  
 

 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

КУК в 1,5,8 класах 

(довідки) 

  Заступники директора, 

            ПС 

Підготовка учнів до ІІ 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

(консультації) 

Вчителі-предметники 

І етап вивчення стану 

викладання: 

- математики  (1-11кл.); 

- польської мови (5-9 кл.); 

- Я досліджую світ/Всесвіт  

  (1-4 кл.); 

- біології (6-11 кл); 

- Захист України (хлопці, 

дівчата) (10-11 кл.) 

Адміністрація 

 

 

Інструктивно-методична 

нарада педагогічних 

працівників (інформація) 

        Шадурська О.Ю. 

Психологічний супровід 

новоприйнятих 

педагогічних працівників 

(консультація) 

ПС 

Всеобуч для батьків 1-4 

класів «Співпраця 

соціального педагога та 

батьків для прийняття 

рішень в інтересах дітей» 

(інформація на сайт) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Всеобуч для батьків 5-11 

класів «Віртуальні  

розваги: небезпечно чи ні.  

Особливості впливу. 

ігрового та мультипліка-

ційного контенту на 

сучасних підлітків» 

(інформація на сайт) 

Пехоцька Ю.П. 

Опитування педагогічних 

працівників з метою 

виявлення дітей «групи 

ризику» (протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л.. 

 

Оглядовий контроль за 

обліком, звітністю по 

харчуванню учнів 

(інформація) 

Заболотна Т.В. 

Контроль за роботою 

гуртків та секцій 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

 

Оглядовий контроль 

«Медико-педагогічний 

контроль на уроках 

фізичної культури в 1-11 

класах» (інформація) 

Адміністрація 

 

Тиждень англійської мови: 

- відкриття декади «Вша-

новуємо Європейський 

день мов» (1-4 класи); 

- флешмоб-лінійка 

(руханка з англійською 

пісенькою); 

- мовознавча афіша - 

створення постерів про під 

гаслом «З рідним словом 

міцніє держава» (1-11 

класи); 

- фото-зона «Are you an 

Englishman?» (1-11 класи); 

- English rhymes` party (3-5 

класи); 

- Quiz « Day of English» (6 

класи); 

- Project Work « The biggest 

- cities of the English 

speaking world» (5- 9 

класи); 

- Брейн-ринг «English 

speaking countries»  (10 

класи) 

-  Інтелект-шоу «Цікава 

англійська» (9 класи); 

- Конкурс «Найкращий 

перекладач з англійської 

мови» (10-11 класи)     
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  Пехоцька Ю.П. 

Створення сприятливих 

психолого-педагогічних 

умов навчання 

першокласників в умовах 

НУШ (пам’ятка) 

Драга І.С. 

Консультування батьків 

«Труднощі адаптації 

першокласників до 

навчання в школі» 

(протокол) 

                             Драга І.С. 

 Вчителів  

англійської мови 

Святковий концерт для 

вчителів «Спасибі Вам, що 

сієте добро» 

Бахаєва О.І. 

Ковальчук О.О. 

Шиманська В.М.                                                                                                                                                                                            

04-08.10 

Тематичне коло з лідерами 

шкільного самоврядування 

«Для мене лідер – це…» 

Драга І.С. 

 

 

КУК в 2,6,10-х класах 

(04-15.10) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 

Оформлення замовлення 

на виготовлення свідоцтв 

для учнів 9,11-х класів 

Домбровська О.А.  

Класні керівники 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Про підсумки 

проведення рейду «Урок» 

2. Соціальний паспорт 

школи. 

3. Виконання правил 

поведінки для учнів та 

дотримання учнями 

Статуту школи 

Бахаєва І.О. 

Оформлення просвітниць-

кого стенду до Дня 

психічного здоров’я «Як 

розпізнати та долати 

професійне вигорання» 

(стенд) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

 

Контроль за обліком та 

якістю проведення 

корекційно-розвиткових 

занять (довідка) 

Шадурська О.Ю. 

Пехоцька Ю.П. 

Контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять 

Бахаєва І.О. 

 

Тиждень соціальної 

підтримки «Свідоме 

теперішнє – щасливе 

майбутнє»: 

- години спілкування  

«Товариські відносини та 

дружба» (1-11 класи)       

                 Класні керівники 

- година спілкування 

«Мати Тереза як взірець 

доброчинності і 

милосердя» (6-7 класи) 

Пехоцька Ю.П. 

- написання творів есе «Я 

хочу щоб у нашій школі» 

(5-11 класи); 

Вчителі 

 української мови 



1 2 3 4 5 

  Відвідування сімей, які 

потребують соціального 

захисту 

Класні керівники 

 - виставка колажів 

«Подаруй усмішку світу» 

(8-9 класи)  

Класні керівники 

- конкурс малюнків 

«Щастя – це…» (3-7 класи) 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

11-15.10 

Тематичне коло для 

здобувачів 5-х класів 

«Коло інтересів» (бесіда) 

Пехоцька Ю.П. 

Виявлення дітей з 

ускладненою поведінкою 

методом бесід і 

спостережень (інформація) 

Драга І.С. 

Сформувати в учасників 

освітнього процесу  

розуміння необхідності 

дотримуватися певних 

правил поведінки в 

Інтернеті (бесіда) 

Класні керівники 

Вчителі інформатики 

Підготовка проєкту  

кошторису на 2022 рік 

(проєкт) 

Шадурська О.Ю. 

 

 

КУК в 2,6,10-х класах 

(04-15.10) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 

 

 

Засідання атестаційної 

комісії (протокол) 

Шадурська О.Ю. 

Нарада із вчителям, які 

атестуються (інформація) 

               Домбровська О.А. 

«Щоб не допустити біди» 

(пам’ятка для педагогів та 

батьків) 

Пехоцька Ю.П. 

«Емоційне вигорання 

батьків» (пам’ятна на сайт) 

Антонян-Шевчук Б.Л.. 

Консультування батьків 

«Адаптація учнів 5-х 

класів до навчання в 

середній ланці школи» 

(протокол) 

                             Драга І.С. 

 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття учнів школи 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

Тематичний контроль. 

Розвиток творчих 

здібностей школярів під 

час самопідготовки в ГПД 

(довідка) 

Заболотна Т.В. 

 

 

Тиждень національного 

виховання: 

- проекту «Козацький край 

– моя земля» (1-11 класи) 

Вчителі історії 

- інтегрований спортивно-

історичний захід «Козаки-

захисники» (3-4 класи) 

Вчителі фізичного 

виховання 

- караоке козацьких  та 

повстанських пісень (5-9 

класи)    

                 Шиманська В.М. 

- віртуальна екскурсія 

«Невідома Україна»,  

«Обличчя української 

історії» (8-9 класи) 

Вчителі історії 

- творча майстерня. 

Виготовлення ангела-

охоронця України, оберіг  
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Перевірка стану вимикачів 

та розеток у школі (акт) 

                Резнік С.І. 

 

   «Молитва за Україну» (5-

11 класи)          

                         Дьоміна Т.В. 

- година класного 

керівника «Шляхами 

козацької слави» (1-11 

класи) 

                  Класні керівники 

Видати накази: 

1. Підсумки контролю за адаптацією першокласників. 

2. Про   підсумки   І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад  з навчальних предметів 

18-22.10 

Формування психолого-

фізіологічної стійкості та 

профілактика стресів, 

розумових, емоційних 

перевантажень учнів 2Г, 4-

Д класу (спостереження, 

протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

ПС 

Заняття з елементами 

тренінгу «Цінність сім’ї та 

кохання» (9-11 класи) 

Пехоцька Ю.П. 

Тематичне коло для 

здобувачів 6-х класів  

«Страшна хвороба – 

людська байдужість» 

(бесіда) 

Пехоцька Ю.П. 

 

 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

КУК в 2,6,10-х класах 

(довідки) 

                    Адміністрація 

 

Виховний клімат сім’ї – 

основний чинник 

формування особистості 

(пам’ятка на сайт) 

Пехоцька Ю.П. 

Рекомендації для батьків 

«5 мов любові» (пам’ятка 

на сайт) 

                             Драга І.С. 

 

Рекомендації для батьків 

«5 мов любові» (пам’ятка 

на сайт) 

Драга І.С 

Оглядовий контроль. 

Робота вчителя-логопеда 

та практичного психолога 

в інклюзивних класах 

(довідка) 

Пехоцька Ю.П. 

Нарада при директорі 

(протокол): 

1. Підсумки проведення 

КУК в 1,5, 8-х класах. 

2. Про атестацію 

педагогічних кадрів в 

2021-2022 навчальному 

році. 

3. Шляхи  виявлення та 

попередження булінгу 

 

Тиждень протидії булінгу: 

- анкетування «Булінг в 

учнівському середовищі» 

(5-9 класи) 

ПС 

- година психолога «Про-

тидія булінгу в дитячому 

середовищі» (8 класи) 

Драга І.С. 

- перегляд відеороликів 

«Жорстокість, що 

зашкалює» (9 клас)  

Пехоцька Ю.П. 

- соціальна реклама 

«СТОП булінгу» (5-6 

класи) 

Класні керівники 

- квест «Подорож світом 

без булінгу»  

Драга І.С. 
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Запровадження соціально-

педагогічного проєкту 

«Безпека здобувачів освіти 

в мережі Інтернет»  

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Аналіз ведення документа-

ції, що стосується стану 

здоров’я працівників 

харчоблоку, бракеражу 

продуктів, дотримання 

санітарно-гігієнічних 

вимог та протиепідеміч-

ного режиму, технології 

приготування страв, 

правил миття та обробки 

посуду (акт) 

Комісія з громадського 

харчування 

Координація зайнятості 

технічних працівників під 

час канікул (інформація) 

Резнік С.І. 

  4. Про роботу шкільного 

сайту. 

5. Залучення дітей з ООП 

до позакласної та 

позашкільної роботи. 

6. Про спільну роботу 

вчителів і батьків з 

контролю за відвідування 

учнями занять. 

7. Готовність ЗЗСО до 

осінньо-зимового періоду. 

Шадурська О.Ю. 

- година спілкування: 

«Досить цькувати, давай 

товаришувати» (1-4) 

Класні керівники 

- година спілкування: «Мій 

світ без булінгу» (5-7 

класи)  

Класні керівники 

- інформаційна година: 

«Кібербулінг та засоби 

його подолання» (8-11 

класи) 

Класні керівники   

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 

25-29.10 

Генеральне прибирання 

шкільних приміщень 

Технічні працівники 

Контроль за станом 

збереження шкільного 

майна  (акт)        Резнік С.І. 

 

Формувальне оцінювання 

результатів навчання в 1-4 

класів заповнення 

Свідоцтва досягнень 

(свідоцтва) 

Вчителі  

 

Засідання педагогічної 

ради «Оптимальний 

простір життєвотворчості 

особистості в умовах 

нових стандартів освіти» 

(протокол) 

 

Контроль за веденням 

класних журналів, 

журналів  факультативних, 

індивідуальних, 

інклюзивних занять, 

гуртків та секцій (наказ)         

 

Засідання методичної 

комісії класних керівників: 

«Створення сучасного 

виховного середовища для 

формування життєвих 

компетентностей  
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 початкових класів 

Моніторинг захворювань 

учнів школи (інформація) 

Душко Л.Ф. 

 

 

Шадурська О.Ю. 

Засідання методичної ради 

школи (протокол): 

1. Стан науково-

методичного супроводу 

розвитку професійної 

компетентності вчителів 

школи, його вплив на 

якість освітнього процесу. 

2. Освітній процес у 4-х 

класах в НУШ. 

3. Класні і позакласні 

заходи як засіб підтримки 

освітніх запитів дітей. 

4. Результати анкетування 

«Інформаційна 

компетентність педагога 

як складова його  

педагогічної 

майстерності» 

Шадурська О.Ю. 

Засідання методичних 

комісій: «Особливості 

організації освітнього 

процесу в умовах 

використання сучасних 

цифрових технологій» 

(протокол) 

Голови МК 

Семінар «Подолання 

психологічних бар’єрів 

учнів під час організації 

Заступники 

         директора 

Контроль за відпрацюван-

ням робочого часу 

працівниками (інформація)     

                    Адміністрація 

 

здобувачів освіти на всіх 

етапах становлення 

особистості» (протокол) 

Барвенко О.О. 

Мачульська І.В. 

Семінар-практикум 

«Розвиток емоційного 

інтелекту класного 

керівника» 

ПС  
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  освітнього процесу» 

ПС 

«Як мотивувати здобувачів 

освіти до навчання» 

(інформаційне 

повідомлення на сайт) 

Драга І.С. 

  

Видати наказ 

1. Про недоліки ведення класних журналів 

Л И С Т О П А Д 

01-05.11 

Моніторинг відвідування 

навчання 1-11 класів 

здобувачами освіти 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

Класні керівники 

Перевірка школи на стан 

протипожежної безпеки 

(інформація) 

               Резнік С.І. 

Експертиза санітарно-

гігієнічних норм у  

кабінетах інформатики 

(інформація 

 Шадурська О.Ю., 

Душко Л.Ф 

Дотримання санітарно-

гігієнічних вимог щодо 

питного режиму у їдальні 

(акт) 

Комісія громадського 

 

Підготовка до проведення 

КУК (08-19.11) (план): 

- 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 

(консультації) 

Вчителі-предметники 

 

Інструктивно-методична 

нарада педагогічних 

працівників (інформація) 

Шадурська О.Ю. 

Випуск методичного 

бюлетеня «Від нових форм 

– до нового змісту  

освітньої роботи» 

(презентація) 

МК  вчителів початкових 

класів та вихователів ГПД 

Консультпункт 

«Профілактика конфліктів 

у шкільному середовищі» 

(протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

Відвідування учнів, які 

пропускають уроки, бесіда 

з батьками, щодо пропус-

ків занять у школі (акти) 

Пехоцька Ю.П. 

 

Рейд «Шкільна перерва» 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Контроль за виконанням 

індивідуального  

навчального плану учнів, 

які знаходяться на 

педагогічному патронажі 

(журнал) 

Заступники  

директора 

Оглядовий контроль. 

Робота класного керівника 

з формування в учнів 

відповідального ставлення 

до навчання (інформація) 

Бахаєва І.О. 

Пехоцька Ю.П. 

 

Тиждень початкової 

школи: 

- День дружби (понеділок) 

- День ерудитів (вівторок) 

- День моєї країни (середа) 

- День здоров’я та спорту  

   (четвер) 

-  День талантів (п’ятниця) 

МК вчителів  

початкових класів 
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контролю  

Тематичне коло для 

здобувачів 8-х класів  

«Страшна хвороба – 

людська байдужість» 

(бесіда) 

Пехоцька Ю.П. 

Проведення ігор-руха-нок 

з метою діагности-ки 

булінгу 1-3 кл. 

                    Драга І.С 

Урок-знайомство із 

Європейською Конвенцією 

ООН з прав людини 

(бесіда) 

 Класні керівники  

Психологічна просвіта 

«Вплив ЗМІ на 

формування агресиної 

поведінки» (пам’ятка) 

Драга І.С. 

Поновлення інформацій-

ного соціально-психоло-

гічного стенду  «Держава 

гарантує» (соціальний 

захист) (інформація на 

сайт) 

ПС 

Консультування батьків 

щодо захисту прав та 

інтересів дітей (протокол) 

ПС 

  

08-12.11 

Формування у здобувачів 

освіти відповідального 

ставлення до результатів 

навчання шляхом 

використання прийому 

самооцінювання та 

взаємооцінювання під час 

перевірки знань учнів 

Вчителі-предметники  

Профілактичний огляд і 

заміна електроламп 

(інформація) 

                Резнік С.І. 

 

 

КУК в 3,7, 11-х класах (08-

19.11) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 

Забезпечення оперативно-

го інформування здобува-

чів освіти 11-А класу  та їх 

батьків з питань організа-

ції, підготовки та прове-

дення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

(нарада) 

Домбровська О.А.. 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Аналіз відвідування 

здобувачами освіти 

закладу загальної 

середньої освіти, пропуски 

уроків без поважних 

причин. 

2. Аналіз роботи класних 

керівників та визначення 

завдань у роботі з учнями, 

схильними до девіантної 

поведінки.   

Бахаєва І.О . 

 

Фронтальний контроль. 

Дотримання режиму 

роботи груп продовженого 

дня (довідка) 

Шадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 

Перевірка стану 

збереження хімічних 

реактивів (інформація) 

            Шадурська О.Ю. 

Виконання правил  

внутрішньошкільного  

розпорядку (інформація) 

Шадурська О.Ю. 

 

Тиждень писемності: 

- відеолекторій  «Історія 

української писемності» 

(1-11 класи); 

- мовознавча афіша: ство-

рення постерів про укра-

їнську мову під гаслом «З 

рідним словом иіцніє 

держава» (1-11 класи);  

- участь у Всеукраїн-

ському  радіодиктанті 

національної єдності (9-11 

класи);  

- І етап ХІХ Міжнародного 
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Рейд  з перевірки  участі 

працівників  і  учнів  у 

заходах з енергозбережен-

ня (інформація) 

Шадурська О.Ю. 

Діагностична робота серед 

здобувачів освіти та їх 

батьків «Дотримання 

етичних норм у освітньому 

закладі» (анкета) 

Класні керівники 

 «Стан харчування в школі 

та гігієнічна обізнаність 

школярів» (анкетування) 

Заболотна Т.В. 

 Визначення стилю 

батьківського виховання 

(анкетування) 

Пехоцька Ю.П. 

Консультування класних 

керівників за результатами 

проведених опитувань 

(протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л 

 

Аналіз діяльності команди 

психолого-педагічного 

супроводу (довідка) 

Пехоцька Ю.П. 

конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика (1-

11 класи) 

- лекторські групи в 1-4  

касах з цікавинками та 

мультиком про мову; 

- тематична виставка -

конкурс творчих робіт на 

тему «У рідному слові 

велика сила»; 

- інтелектуальні ігри-

конкурси: «Мово українсь-

ка, мово солов’їна!», «З 

витоків української 

писемності» (5-6 класи); 

- усний журнал «Мова – це 

талісман людини й нації» 

(1-11 класи); 

- літературно – музична 

вітальня « Українське 

слово крізь сучасну 

музику». Поетичні 

дебати (5-11 класи); 

- книжкове дефіле «Нове 

життя нового прагне 

слова» (1-11 класи) 

Вчителі української  мови 

та літератури  

Ковальчук О.О. 

Тростенюк А.І.  

Шегеда Н.М.  
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15-19.11 

Оцінка роботи вчителів 

щодо підготовки учнів до 

предметних олімпіад 

(анкетування) 

Домбровська О.А. 

Заняття «Життя-картинка, 

ти – її творець» (профілак-

тика суїцидальності серед 

дітей) 

Пехоцька Ю.П. 

Заняття до Міжнародного 

дня мігрантів «Світ – мій 

дім» 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Заняття з елементами 

тренінгу з учнями 4-5 кла-

су «Подорожуй інтернетом 

безпечно» (заняття) 

Драга І.С. 

Проведення психодіагнос-

тичного мінімуму щодо 

виявлення талановитих та 

обдарованих дітей 

(протокол)  

ПС 

Перевірка достатньої 

кількості засобів, 

необхідних у випадку 

снігових заметів, 

ожеледиці (інформація) 

Резнік С.І. 

 

КУК в 3,7,11-х класах  

(08-19.11) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 

 

 

 

Підготовка та відбір 

матеріалів для участі у 

міській педагогічній 

виставці «Сучасна освіта 

Житомирщини – 2021» 

                    МР школи 

Консультації з батьками 

щодо вирішення нагальних 

життєвих ситуацій, зняття 

стресів, виховання в сім’ї 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Пехоцька Ю.П. 

«Шкільний булінг. Якщо 

Ваша дитина стала його 

жертвою» (рекомендації) 

Пехоцька Ю.П. 

«Робота з важковиховува-

ними учнями в НУШ» 

(буклет) 

Драга І.С. 

 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття здобувачів освіти 

школи (інформація) 

Бахаєва І.О. 

Контроль за навчанням і 

вихованням дітей, які 

потребують соціального 

захисту й схильні до 

пропусків навчальних 

занять (довідка) 

Бахаєва І.О. 

Пехоцька Ю.П. 

Вивчення системи уроків, 

досвіду роботи вчителів, 

які атестуються 

(відвідування уроків) 

             Атестаційна 

комісія 

Адмінстрація 

Контроль за роботою 

класних керівників щодо 

профілактики дитячого 

травматизму 

Бахаєва І.О. 

Школьнік С.О. 

 

Тиждень толерантності: 

- акції для учнів «Паркан 

відвертості: я хотів би 

сказати…» 

Учнівське самоврядування 

- заняття з елементами 

тренінгу «Протидія різним 

формам дискримінації»  

ПС 

- підготовка та презентація 

проектів «Толерантність 

до природи»; «Толеран-

тність до тварин» 

Класні керівники 1-4 кл 

- година спілкування: 

«Стежиною добра»;  «Що 

значить бути толера-

нтним?» 

Класні керівники 5-9 кл 

- хвилинка позитиву 

«Комплімент кожному» 

Учнівське самоврядування 

- акція для вчителів 

«Аптечка для душі» 

Учнівське самоврядування 
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Видати наказ 

1. Стан харчування учнів в школі 

22-26.11 

Акція «Подорож до країни 

дитячих мрій» (1-5 класи) 

Драга І.С. 

Додержання дітьми правил 

особистої гігієні та 

вживанні готових страв, 

буфетної продукції (акт) 

Контроль громадської 

комісії 

Рейд -перевірка збереже-

ння підручників 1-11 

класів (інформація) 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М. 

Інформаційне забезпе-

чення сайту школи 

Бойко Б.О. 

Співбесіда з черговими, 

сторожами з питання 

виконання ними інструкції 

з ОП (інформація) 

Резнік С.І. 

Школьнік С.О. 

 

 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

КУК в 3,7,11-х класах 

(довідки) 

Адміністрація 

 

Підготовка до проведення 

КУК (29.11-10.12) (план) 

- 4 кл. «Організація 

спільної навчальної 

діяльності в освітньому 

процесі як засіб розвитку 

соціальної сфери 

молодшого школяра»; 

- 9кл. «Формування в учнів 

свідомого засвоєння знань, 

умінь і навичок на засадах 

компетентісного навчання 

й виховання через інтегра -

цію інформаційних та 

комунікаційних технологій 

в освітньому процесі» 

Заступники директора 

 

Підготовка до засідання 

педагогічної ради 

«Комунікативні здібності 

вчителя як елемент 

педагогічної компетент-

ності, інноваційних 

методів формування 

освітнього процесу» 

(наказ) 

Заболотна Т.В. 

Розміщення інформації 

про місцеві, регіональні, 

всеукраїнські телефони 

довіри в закладі освіти 

(інформація на сайт) 

ПС 

 

Контроль за виконанням 

нормативно-правових 

документів з питань 

профілактики правопору-

шень та утвердження 

здорового способу життя 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

Контроль за організацією 

медичного обслуговування 

учнів  

Шадурська О.Ю. 

Перевірка роботи шкільної 

бібліотеки щодо забезпе-

чення учнів навчальною 

літературою  

Заступник директора 

Тематичний контроль 

«Якість та ефективність 

методичної роботи» 

Домбровська О.А. 

Контроль за дотриманням 

вимог щодо виконання 

мовленнєвих робіт з 

української мови в 2-11 

класах (довідка) 

Заболотна Т.В. 

Домбровська О.А. 

 

Всеукраїнська акція «16 

днів проти гендерного 

насилля»: 

- виставка малюнків «Світ 

без насильства очима 

дітей» (5-7 класи) 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

- перегляд вечірнього кіно з 

теми: «Будь обачним – 

захисти себе» (9-11 класи) 

ПС 

- виставка літератури 

«Зупини насильство – 

захисти себе» (1-11 класи)  

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М. 

- розміщення інформації 

про акцію «16 днів проти 

насилля» в інформаційних 

куточках психологічної 

служби, класних куточках 

(1-11 класи) 

ПС 

- настільна просвітницько-

профілактична гра 

«Галопом по Європах!» (7-

8 класи) 

ПС 
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   Нарада при директорі 

(протокол): 

1. Підсумки проведення 

КУК в 2,6, 10-х класах. 

2. Особливості роботии з 

батькам в умовах 

інклюзивного закладу. 

3. Про роботі з дітьми, які 

знаходяться на 

внутрішкільному обліку. 

4. Підсумки проходження 

курсової перепідготовки 

педагогами за 2021 р.  

5. Результати контролю 

педагогічного патронажу. 

6. Про роботу класних 

керівників по попереджен-

ню дитячого травматизму. 

Шадурська О.Ю. 

- усний журнал «Маніпу-

ляції у соціальному 

середовищі» (5-8 класи) 

                                       ПС 

- профілактична загально-

шкільна акція «Синя 

стрічка – проти 

насильства» (3-11 класи) 

Учнівське  

самоврядування 

- виховні години: «Права 

та обов’язки членів сім’ї» 

(1-4 класи); «Насилля в 

сім’ї, як соціальна 

проблема» (5-8 класи); 

«Психологічні наслідки 

насильства, його подолан-

ня у сім’ї» (9-11 класи) 

Класні керівники 

Г Р У Д Е Н Ь 

29.11-03.12 

Перевірка стану 

температурного режиму 

школи (інформація) 

                          Резнік С.І.. 

                         Душко Л.Ф. 

Оновлення 

інформаційного стенду з 

профорієнтації (стенд) 

ПС 

Квест для здобувачів 

освіти 8 класів 

 

КУК в 4,9-х класах (29.11-

10.12) (за окремим 

планом) 

                    Адміністрація 

 

Інструктивно-методична 

нарада педагогічних 

працівників (нарада) 

Шадурська О.Ю. 

«Чому дитина говорить 

неправду? Як допомогти 

дитині не брехати» 

(пам’ятка) 

Пехоцька Ю.П. 

 

 

Контроль за відвідуванням 

учнями ГПД (довідка) 

          Шадурська О.Ю. 

           Заболотна Т.В. 

Поточний контроль з 

перевірки виконання 

навчальних програм з 

метою недопушення 

відставання з предметів 

Заступники  

                         директора 

 
Всесвітній день боротьби 

зі СНІДом (за окремим 

планом) 

ПС 

Міжнародний день людей 

з інвалідністю: 

- пам’ятка «Відповідаль-

ність батьків щодо нав- 

чання дитини з особливи-

ми освітніми потребами» 
ПС 



1 2 3 4 5 

 «Антибулінг»  

Пехоцька Ю.П. 

Тематичне коло для 

здобувачів освіти 6-7 

класів «Мій дружній клас» 

Драга І.С. 

Заходи щодо профілактики 

ГРИПу, ГРВІ, СОVID -19 

(заходи) 

Душко Л.Ф. 

  Консультування батьків з 

питань соціальних пільг і 

гарантій 

ПС 

 Формування медіагра-

мотністі педагога 

(методичний діалог) 

Методична рада 

 

 

Перевірка ведення 

журналів заміни уроків та 

стан їх запису у класних 

журналах (інформація) 

         Шадурська  О.Ю. 

Тематичний контроль 

Забезпечення дотримання 

санітарно-гігієнічних умов 

у шкільній їдальні, на 

харчоблоці 

Шадурська О.Ю., 

Заболотна Т.В. 

Аналіз роботи класних 

керівників щодо обліку 

пропуску уроків учнями 

класних журналах 

(довідка) 

Бахаєва І.О. 

- фотовиставка 

«Можливості – обмежені, 

здібності - безмежні» про 

видатних людей з обмеже-

ними можливостями 
- тренінг «Відкриймо 

серце для добра»; 

-  година спілкування 
«Толерантність і доброта», 
«Зрозуміти іншого»; 
- проєкт «Нам все під 

силу» 
Асистенти вчителів 

Класні керівники 
- акція милосердя «Пода-

руй дитині можливість 

бачити світ» 
- конкурс малюнків «Ми – 

разом» 
Учнівське  

самоврядування 

Видати накази: 

1. Про організацію та проведення новорічних свят 

2. Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час проведення новорічних свят. 

06-10.12 

Розпорядження про 

закінчення І-го семестру 

2021-2022 навчального 

року 

         Шадурська О.Ю. 

 

 

КУК в 4,9-х класах (29.11-

09.12) (за окремим 

планом) 

Адміністрація 

Підготовка матеріалів для 

проведення моніторингу 

. 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Про роботу з учнями 

«групи ризику». 

2. Про спільну роботу 

школи, ювінальної поліції, 

ССД та благодійних  

 

Контроль за рівнем 

надання психолого-

педагогічної допомоги 

здобувачам освіти під 

освітнього процесу 

(інформація) 

Адміністрація 

 

Тиждень бібліотеки: 

-день відкритих дверей.  

- бібліотечний урок «У 

гості до шкільної 

бібліотеки» 
Бібліотекар 

Класні керівники  
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«Шкільному булінгу 

скажемо Ні» (4-7 класів) 

(Конкурс-виставка 

плакатів) 

Пехоцька Ю.П. 

Аналіз меню та якості 

готової продукції у 

шкільній їдальні (акт) 

комісія громадського 

контролю 

Усунення зледеніння 

доріжок, сходинок та 

бурульок  

               Резнік С.І. 

навчальних досягнень 

учнів за І-й семестр 

(графіки, табоиці) 

           Домбровська О.А. 

          Заболотна Т.В. 

Моніторинг організації 

навчання учнів з ООП 

(інформація) 

Пехоцька Ю.П.. 

організацій з профілактики 

правопорушень. 

Бахаєва І.О. 

Консультування «Права 

людини = правда дитини. 

Альтернатива фізичним 

покаранням» (протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

«Академічна доброчес- 

ність: вимоги сумління чи 

законодавства» (проблем-

ний педагогічний діалог) 

Методична рада 

5 способів знайти час для 

самоосвіти» (пам’ятка для 

педагогів) 

Пехоцька Ю.П. 

«Як боротися зі стресом на 

робочому місці» 

(пам’ятка) 

Драга І.С. 

«Застосування методу 

ненасильницького 

спілкування в освітньому 

просторі» (просвітницькі 

матеріали) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Складання графіку 

відпусток  на 2022 рік  

         Шадурська О.Ю. 

 

 

Персональний контроль за 

роботою вчителів, які 

здійснюють педагогічний 

патронаж (інформація) 

Заступники директор 

Тематичний контроль. 

Організація  освітнього 

процесу учнів з  порушен-

ням інтелекту та 

затримкою психічного 

розвитку (довідка) 

Шалурська О.Ю. 

Пехоцька Ю.П. 

Контроль за веденням 

документації  МК, ШМВ, 

творчих груп (інформація)     

             Домбровська О.А. 

Контроль за проведенням 

виховних годин 

Бахаєва І.О. 

- акція «Подаруй книгу 

бібліотеці» 
Учнівське самоврядування 

- фестиваль майстрів 

художнього слова «Відчуй 

радісне читання» 1-11 кл. 

бібліотекар 
- гра - подорож «Мандрівка 

у чарівний світ українських 

казок» 1-4 кл. 
Шегеда Н.М. 

- бліц-опитування «Твій 

вибір читачу» 7-10 кл. 
Тростенюк А.І. 

- віртуальна презентація 

«Бібліотеки світу» 8-9 кл. 
Шегеда Н.М. 

Тростенюк А.І. 

- година цікавих 

повідомлень «Всесвіт 

книжковий» 

Класні керівники  
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13-17.12 

Опитування учасників 

освітнього процесу щодо 

безпечності і психологіч-

ної комфортності закладу 

(протокол) 

ПС 

Опитування випускників 

9, 11 класів щодо їх 

професійного самовизна-

чення 

Класні керівники 

Пехоцька Ю.П. 

Підготовка до проведення 

новорічних, різдвяних 

свят. Дотримання 

протипожежної безпеки. 

          Бахаєва І.О. 

Резнік С.І 

«Віртуальний терор: 

тролінг і кібербулінг» (10-

11 клас) (заняття) 

Пехоцька Ю.П. 

Тематичне коло для учнів 

7-х класів «Образи у 

житті» 

Пехоцька Ю.П. 

«Психологія людських 

взаємовідносин» для 

здобувачів 10 класах 

(тренінгове заняття) 

Драга І.С. 

 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

КУК в 4,9-х класах 

Адміністрація 

 

 

Проведення індивіду-

альних консультацій з 

учнями та їх батьками з 

питань вирішення 

нагальних життєвих 

ситуацій, зняття стресів, 

виховання в сім’ї 

ПС 

Консультування батьків за 

результатами діагности-

чних методик (протокол) 

Драга І.С. 

 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття здобувачів освіти 

школи 

Бахаєва І.О. 

Оглядовий контроль. Стан 

проведення 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  

Бахаєва І.О. 

Пехоцька Ю.П. 

 

Тиждень творчості: 

- майстер-класи з шахів, 

тенісу, паперу «Дитячі 

фантазії», драматичного 

(1-11 класи) 

Керівники гуртків 

- виставка малюнків «Світ 

навколо мене» (1-7 класи) 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

- виставка учнівських 

робіт «Дитячі руки творять 

чудеса» (1-11 класи) 

Керівники гуртків 

- заняття з елементами арт-

терапії «Країна фарб» (2-3 

класи) 

Драга І.С. 

- виставка- конкурс 

дитячої творчості «Зроби 

світ яскравим»  (1-9 класи)  

асистенти вчителів 

- майстер клас з паперу 

«Чарівна шкатулка 

спогадів» (1-11 класи)  

Керівники гуртків 

Конкурс «Новорічна 

іграшка» 1-11 класи 

Класні керівники 
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20-24.12 

Контроль за якістю та 

безпекою дотримання 

термінів, умов зберігання 

та реалізації продуктів, за 

поставкою продуктів 

харчування безпосередньо 

від товаровиробників з 

наявністю сертифікатів 

відповідності, посвідчень 

про якість (акт) 

Комісія громадського 

контролю 

 Ставлення здобувачів 

освіти  до школи та класу  

(5-10 класи) (анкетування) 

Пехоцька Ю.П. 

Лідер живе у кожному 

(ділова гра) 

Драга І.С. 

 

 

Здійснення моніторингу 

якості оцінювання знань 

учнів 

     Заступники  

директора 

Підготовка звітів по 

виконанню навчальних 

планів та програм,  

навчальних досягнень 

учнів 4-11 класів за І 

семестр 

Педагогічні  

працівники. 

Розробка графіку індивіду-

альних занять з учнями, 

які виявили початковий 

рівень досягнень за 

результатами контрольних 

робіт (графік) 

Вчителі-предметники 

 

 

Стратегія особистісного і 

професійного самовдоско-

налення (психологічна 

просвіта) 

Драга І.С. 

Індивідуальні бесіди з 

батьками учнів «групи 

ризику» з метою поперед-

ження правопорушень під 

час зимових канікул 

(протокол) 

Пехоцька Ю.П 

 

Звіт до ДО ЖМР про 

проведену роботи з питань 

подолання правопорушень 

серед неповнолітніх 

Бахаєва І.О. 

Пехоцька Ю.П. 

Співбесіди з класними 

керівниками з питання 

виконання планів виховної 

роботи. 

            Бахаєва І.О. 

Контроль за станом роботи 

ком’ютерної та мультиме-

дійної техніки. 

           Шадурська О.Ю.        

Контроль ведення класних 

журналів з питань 

виконання навчальних 

планів та програм  

Заступники директора 

Нарада при директорі: 

1. Підсумки КУК в 4,9-х 

класах. 

2. Система роботи класно-

го керівника і асистента 

вчителя по формування в 

учнів з ООП основних 

життєвих компетентностей 

3.  Результати контролю за 

проведенням виховних 

годин. 

 

Тиждень правових знань:  

- усний журнал «Правова 

абетка» 1-4 кл. 

- вікторина «Чи знаємо ми 

свої права та обов'язки » 5-

9 кл. 

- круглий стіл «Твоя 

правова культура» 10-11кл 

Класні керівники 

- виставка лепбуків «Права 

і обов’язки дитини»        
                      Учнівське  

самоврядування 

- Єдиний Всеукраїнський 

урок «Права людини»  

1-11 кл. 

Класні керівники 

- конкурс малюнків 

«Право очима дитини» 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

- бесіди: «Правила 

поведінки під час  зимових 

канікул» 1-11 класи 

Класні керівники 

Свято «Новорічна 

Красуня» 

Ковальчук О.О. 
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27-31.12 

Генеральне прибирання 

класних кімнат. 

          Класні керівники 

Складання річного звіту 

про фінансово-

господарську діяльність 

            Коркушко І.В 

  

Засідання методичної ради 

школи (протокол): 

1. Дистанційна освіта – 

один із напрямків розвитку 

освітнього процесу. 

Можливості та напрямки 

дистанційної освіти для 

вчителів та здобувачів 

освіти. 

2. Методики та технології 

роботи з дітьми з ООП. 

3. Самоосвіта вчителів 

школи. 

Шадурська О.Ю. 

Засідання МК (протокол): 

«Формування компетенцій 

самоосвіти та саморозвит-

ку учнів у умовах функці-

онування інноваційного 

освітнього простору 

школи» 

Голови МК 

 

Контроль за виконанням 

річного плану роботи 

школи за І-й семестр 

             Шадурська  О.Ю. 

Аналіз дитячого 

травматизму за І семестр  

Щклдьнік С.О. 

Аналіз звернень громадян 

у І семестрі 2020-2021 н.р. 

Шадурська О.Ю. 

 

 

Засідання методичної 

комісії класних керівників 

(протокол): «Виховна 

система школи як 

оптимальний простір для 

учнів» 
 

Видати накази: 

1. Про виконання навчальних планів та програм у І семестрі  2021-2022 н.р. 

2. Про підсумки організації харчування за І-й семестр. 

3. Про стан виховної роботи у І семестрі 2021-2022 н.р. 

С І Ч Е Н Ь 

03-07.01 

Затвердження  у ДО ЖМР 

змін штатного розпису на 

2021-2022 навчальний рік 

 

Аналіз руху учнів  

за І-й семестр (інформація) 

     Шадурська О.Ю. 

 

Засідання педагогічної 

ради (протокол):  

«Комунікативні здібності 

 

Перевірка та затвердження 

календарних, виховних   
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 (штатний розпис)  

Шадурська О.Ю., 

Коркушко І.В. 

Проведення профілактич-

ного огляду спортивного, 

технічного, електричного 

обладнання (акт) 

              Резнік С.І. 

Забезпечення проведення 

повторного інструктажу з 

ОП всіх працівників 

школи (нарада) 

Школьнік С,О. 

Засідання команди 

психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ООП 

(круглий стіл, протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

 

 

вчителя як елемент 

педагогічної компетент-

ності, інноваційних 

методів формування 

освітнього процесу» 

Заболотна Т.В. 

«Створення єдиної 

освітньої спільноти у 

мережі Інтернет: позитивні 

і негативні сторони 

(практичний семінар) 

МР 

Вчителі інформатики 

Надання рекомендацій 

класним керівникам щодо 

внесення змін до 

соціальних паспортів 

класу (протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

«Роль сім’ї у формуванні 

особистості дитини» 

(заняття з елементами 

тренінгу для батьків) 

Пехоцька Ю.П. 

«Профілактика професій-

ної деформації педагогів 

засобами арт-терапії» 

(семінар-практикум) 

ПС 

Рейд в сім’ї дітей, які в І-

му семестрі пропустили 

найбільшу кількість уроків 

планів на ІІ-й семестр 

                    Адміністрація 

Контроль за станом 

особових справ учнів. 

                   Заступники  

                   директора 
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  без поважних причин 

Класні керівники 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Пехоцька Ю.П 

  

Видати накази: 

1. Про підсумки освітнього  процесу за І-й семестр 2021-2022 н.р. 

2. Про недоліки ведення журналів. 

3. Про затвердження графіка відпусток на поточний рік 

10-14.01 

Аналіз використання 

енергоносіїв за 2021 рік 

(інформація) 

Шадурська О.Ю. 

Перевірка пожежних 

рукавів та кранів (акт) 

            Резнік С.І. 

Поновлення куточка 

«Цивільний захист» для 

учнів та працівників 

(куточок) 

              Домбровська О.А. 

              Резнік С.І. 

«Геть насильство над 

дітьми» (7-8 класи) 

(тренінгове заняття) 

Пехоцька Ю.П. 

«Кібербулінг. Безпека в 

соціальній мережі» 

(відеолекторій для учнів 7-

8 класи) 

Драга І.С. 

 

 

Моніторинг повернення на 

навчання учнів після 

зимових  канікул 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Про роботу з учнями, які 

потребують педагогічної 

уваги. 

2. Про зайнятість учнів в 

позаурочний час. 

3. Перегляд справ учнів, 

які знаходяться на 

внутрішньошкільному 

обліку та зняття 

здобувачів освіти з обліку.   

Бахаєва І.О. 

Конференція для батьків 

«Партнерство раді 

майбутнього» 

Бахаєва І.О. 

Співпраця педагога із 

сім’єю: секрет успіху 

(інформація) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

 

 

 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття здобувачів освти 

школи (інформація) 

Бахаєва І.О. 

ІІ-й етап вивчення стану 

викладання предметів та 

системи роботи вчителів, 

що атестуються 

(інформація) 

                    Адміністрація 

Перевірка заповнення 

алфавітної книги, 

особових справ учнів 

(інформація) 

Шадурська О.Ю. 
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Стан організації 

дієтичного харчування 

(акт) 

комісія громадського 

контролю 

Організація інформування 

учнів про реєстрацію та 

підготовку до ЗНО 

(інформація) 

Домбровська О.А. 

Юрчук Л.П. 

Внесення змін до 

документів про освіту 

випускників 9,11 класів 

(інформація) 

            Домбровська О.А. 

класні  керівники 

Проведення групових та 

індивідуальних бесід про 

збереження книг (бесіди) 

Тростенюк А.І. 

 Випуск методичного 

бюлетеня «Від нових форм 

-до нового змісту освітньої 

роботи» (презентація) 

МК природничо-

математичного циклу 

Консультпункт «Фактори, 

що впливають на 

психологічний 

дискомфорт школяра» 

(протокол) 

Драга І.С. 

 

  

Видати накази: 

1. Про організацію навчання з ЦЗ 

2. Про відповідального за електрогосподарство 

24-28.01 

Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК в 1,2, 5,6, 

8,10-х класах (17.01-04.02) 

Адміністрація 

 

 

 

Формування попередньої 

мережі класів на 2022-2023 

н.р. (інформація) 

        Шадурська О.Ю. 

 

Консультація для батьків 

«Особливості роботи з 

учнями групи ризику» 

(протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

Консультування щодо 

реагування педагогів на 

 

Контроль за оцінюванням 

навчальних досягнень 

учнів з ООП (довідка) 

Пехоцька Ю.П. 

 

 

Тиждень добрих справ: 
- акція «Скриньку добрих 

справ»; 
- оформлення інформацій-

ного куточку «Що важли-

віше – краса зовнішня чи 

краса внутрішня?» 
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З хворобою не жартуй 

(година спілкування 6-8 

класи) 

Пехоцька Ю.П. 

«Успіхи у навчанні» 

(тематичне коло 9-10 

класи) 

Пехоцька Ю.П. 

«Подорож в чарівну країну 

фарб» (арт-практикум) 

Драга І.С.Інформаційне 

забезпечення сайту школи 

Бойко Б.О. 

Укладання договорів на 

придбання деззасобів 

Резнік С.І. 

 ознаки насилля над дітьми 

(протокол) 

Антронян-Шевчук Б.Л. 

«Обдарована дитини» 

(інформація на сайт) 

Драга І.С. 

Консультація вчителів, які 

відчувають труднощі в 

організації освітнього 

процесу НУШ (актуальний 

діалог) 

Заболотна Т.В. 

Контроль за станом роботи 

гуртків та спортивних 

секцій (інформація) 

Бахаєва І.О. 

Контроль за журналами 

реєстрації інструктажу 

учнів у кабінетах фізики, 

хімії, біології, інформати-

ки, майстернях, спортзалі. 

Шадурська О.Ю. 

Нарада при директорові 

(протокол): 

1. Про харчування пільго-

вого контингенту та на 

ГПД  

2. Про дотримання саніта-

рно-епідемілогічного 

режиму в закладі освіти. 

3. Про фінансово-еконо-

мічну діяльність школи. 

4. Про оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів з ООП. 

5. Про роботу педагогіч-

ного колективу щодо 

профілактики суїцидаль-

них намірів в здобувачів 

освіти 

Шадурська О.Ю. 

 

 

 

Драга І.С. 

- тренінгове заняття 

«Поспішай робити добро» 
ПС 

- виховні години: «Сім’я. 

Шанобливе ставлення до 

старших та інших членів 

сім’ї», «Добро починається 

з тебе», «Добре діло – роби 

сміло» 
Класні керівники 

- проєкт «Ігри, що сприя-

ють гарному настрою» 
Учнівське 

самоврядування 
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Л Ю Т И Й 

31.01-04.02 

Вивчення виконання 

рекомендацій за наслід-

ками  КУК в 1,2, 5,6, 8,10-х 

класах (17.01-04.02) 

Адміністрація 

Організація участі учнів 

11-х класів в пробному 

ЗНО. 

           Домбровська О.А.. 

Індивідуальні консультації 

учнів щодо підготовки до 

ЗНО. 

 Вчителі-предметники 

«Світ емоцій» (5-6 класи, 

заняття з елементами 

тренінгу) 

Драга І.С. 

«Слухай ти – тебе 

почують» (заняття з 

учнями 6-7 класів) 

Пехоцька Ю.П. 

Моніторинг показників з 

тепло-, електро- та 

водолічильників. 

                Резнік С.І. 

Коригування кошторису 

на проведення ремонтних 

робіт у школі. 

        Шадурська О.Ю., 

Коркушко І.В. 

 

Моніторинг щодо 

дотримання прав дітей  

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Пехоцька Ю.П. 

 

Інструктивно-методична 

нарада (нарада) 

        Шадурська О.Ю. 

Місячник педагогічної 

майстерності (за окремим 

планом) 

Домбровська О.А. 

Дослідження діяльності 

педагогів у межах роботи 

шкільної атестаційної 

комісії (інформація) 

      Атестаційна 

      комісія  

Інформування батьків про 

можливі причини знижен--

ня успішності та пізна-

вального інтересу 

школярів (інформація) 

Драга І.С. 

Консультування «Шляхи 

вирішення конфліктів у 

шкільному середовищі» 

(протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

 

«Ризики спілкування в 

Інтернеті» (пам’ятка) 

Пехоцька Ю.П. 

 

 

 

Стан   медико-педагогіч-

ного  контролю за уроками 

фізичної культури   

сестрою медичною (аналіз)  

                 Шадурська О.Ю. 

Контроль за відвідуван-

нями здобувачами освіти 

ГПД (інформація) 

Заболотна Т.В. 

Фронтальний контроль за 

відвідуванням учнями 

індивідуальних занять, 

якість їх проведення 

вчителями  (довідка) 

               Заболотна Т.В., 

Домбровська О.А. 

 

 

Тиждень профорієнтації: 

- виставка в бібліоткці 

«Ярмарка професій» 

Трорстенюк А.І. 

- профконсультація «Куди 

піти навчатись?» 8-11 кл. 

Драга І.С. 

-виставка презентацій  

«Світ професій»: 

- тип «Людина-художній 

образ» 
- тип «Людина – природа» 
- тип «Людина – людина» 
- тип «Людина – техніка» 
- тип «Людина - знакова 

система» 

Класні керівники 
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07-11.02 

Вивчення виконання 

рекомендацій за наслід-

ками  КУК  в 3,4, 7, 9,11-х 

класах (07-25.02) 

Адміністрація 

«Дві половини людства» 

(8-9 класи, години 

спілкування) 

Пехоцька Ю.П. 

Проведення акції до Дня 

спонтанного прояву 

доброти 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

«Твоє життя – твій вибір» 

(9-11 класи, заняття з 

елементами тренінгу) 

Драга І.С. 

Проведення профілакти-

чного огляду водогону, 

санвузлів,тепломереж.   

                           Резнік С.І. 

Дотримання вимог щодо 

меню, якості блюд, норми 

виходу відповідності ціни 

калькуляції (акт) 

Комісія з громадського 

контролю 

Перевірка інвентарних 

книг бібліотечного фонду  

                Шадурська О.Ю. 

  

 

Моніторинг адаптації 

учнів 4-х класів до 

навчання у школі ІІ 

ступеня 

Заболотна Т.В. 

ПС 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Робота шкільного 

психолога з дітьми 

девіантної поведінки. 

2. Контроль за 

відвідуванням навчальних 

занять. 

Бахаєва І.О. 

Підготовка характеристик 

педагогічної діяльності 

педпрацівників у 

міжатестаційний період. 

        Шадурська О.Ю. 

Роздинки партнерської 

взаємодії учасників 

освітнього процесу НУШ 

(діалог) 

Заболотна Т.В. 

Жданова О.В. 

Фестиваль педагогічних 

ідей «Від творчості 

педагога до творчості 

учня» (захист педагогічних 

ідей)  

Домбровська О.А. 

«Моя дитина і соціальні 

мережі» (пам’ятна) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

«Учні з підвищеною 

руховою активністб та. 

 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття здобувачів освіти 

школи 

Бахаєва І.О. 

Контроль за проведенням 

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.    

              Домбровська О.А.                     

 

Оглядовий контроль 

розміщення учнів у 

класних кімнатах згідно 

медичними показниками 

(інформація) 

Заступники директора 

Душко Л.Ф. 

 

День безпечного інтернету 

(за окремим планом) 

ПС 

Вчителі інформатики 

Тиждень патріотичного 

виховання: 

- рекламна презентація 

«Сокіл», «Січ», «Пласт» 

Цибульська О.В 

- виховна година 

«Пам’ятаємо героїв» 

Класні керівники1-4 кл. 

- урок пам’яті «Україна 

пишайся своїми синами» 

Класні керівники 5-9 кл. 

- акція «Від дитячого 

серця на фронт!» 

Учнівське  

самоврядування 

- урок мужності «Небесна 

сотня – то в серцях 

вогонь» 

Класні керівники 10-11кл. 

- конкурс  читців «Квітні, 

мова наша рідна» 

Вчителі української 

літератури 

- гра подорож «Країна 

рідної мови»  

Вихователі ГПД 
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  підвищеною втомленістю 

в НУШ» (буклет) 

Драга І.С. 

«В.плив батьків на 

формування позитивної 

життєвої позиції у 

підлітків» (пам’ятка на 

сайт) 

Драга І.С. 

 - інформаційний пошук 

«Мій рідний край  у творах 

зарубіжної літератури» 

Вчителі зарубіжної 

літератури 

14-18.02 

Вивчення виконання 

рекомендацій за наслід-

ками  КУК в 3,4, 7, 9,11-х 

класах (07-25.02) 

Адміністрація 

«Формуємо позитивну 

життєву позицію» (7-8 

класи, заняття) 

Драга І.С. 

Як досягти успіху: 

навчання і робота, новий 

етап у житті (11-А клас, 

тематичне коло) 

Пехоцька Ю.П 

Забезпечення реєстрації 

учнів 11-А класу на ЗНО 

Домбровська О.А. 

Бойко Б.О. 

Моніторинг залучення 

учнів пільгових категорій 

до гурткової та 

позакласної роботи. 

 

Моніторинг 

результативності участі 

учнів школи у конкурсах 

Домбровська О.А. 

. 

 

Рекомендації для батьків 

щодо підтримки свого 

ресурсного та емоційного 

стану (рекомендації на 

сайт) 

Драга І.С. 

Рекомендації для класних 

керівників та батьків щодо 

профілактики суїцидальної 

поведінки в учнівському 

колективі (інформація на 

сайт) 

Пехоцька Ю.П. 

 

 

Вивчення стану навчання 

здобувачів освіти, які 

знаходяться на педагогіч-

ному патронажі (інформа-

ція) 

Заступники  

директора 

Контроль за дотриманням 

безпеки життєдіяльності 

на уроках фізичної 

культури (довідка) 

Шадурська О.Ю. 

Школьнік С.О. 

Аналіз роботи класних 

керівників з багатодітними 

сім'ями (інформація на 

нараду) 

Бахаєва І.О. 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Пехоцька Ю.П. 

 

Тиждень здорового 

способу життя: 

- подорож до країни 

«Режиму дня»   

Класні керівники1-4 кл. 

- створення збірки загадок, 

прислів’їв, ребусів, крос-

вордів про здоров’я: 

«Здоров’я» означає 

життя!» 

Класні керівники 5-9 кл 

- активна перерва «Оздо-

ровча гімнастика та 

активний відпочинок» 

Учнівське самоврядування 

- створення колажу 

«Здоровим будеш – все 

здобудеш!» 

Класні керівники 10-11 кл 

- спортивні змагання 

«Спорт - це здоров'я, спорт 

– це життя, спорт -  це 
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Антонян-Шевчук Б.Л. 

Пехоцька Ю.П. 

Підготовка школи до 

переходу на весняно-літній 

період. 

Резнік С.І. 

Перевірка технічного 

стану утримання 

евакуаційних виходів. 

Резнік С.І. 

   це дорога у майбуття» 

Вчителі фізкультури 

- конкурс фотографій, 

малюнків і плакатів: «Я 

обираю здоров’я» 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

- консультації для батьків: 

«Як навчити дитину 

здорового способу життя» 

                                      ПС 

21-25.02 

Вивчення виконання 

рекомендацій за 

наслідками  КУК в 3,4, 7, 

9,11-х класах (07-25.02) 

Адміністрація 

Вивчення потреб здобува--

чів освіти  у факульта-

тивних та індивідуальних 

заняттях в 2022-2023 н.р. 

Адміністрація  

Інформаційне 

забезпечення сайту школи 

(сторінка сайту) 

Бойко Б.О. 

Рейд-перевірка збереження 

підручників  в 1-11 класах 

(інформація) 

Тростенюк А.І., 

Шегеда Н.М 

 

 

Моніторинг відвідування 

здобувачами освіти 

шкільної бібліотеки 

(інформація)  

Тростенюк А.І. 

Шегеда Н.М. 

 

Підготовка до засідання 

педагогічної ради 

«Побудова освітнього 

простору з позиції 

особистісного підходу, 

формування в школярів 

навичок самостійно 

оволодівати інформацією 

та знаннями» (наказ) 

Домбровська О.А. 

Ознайомлення вчителів з 

атестаційними 

характеристиками 

Шадурська О.Ю. 

Випуск методичного 

бюлетеня «Використання 

новітніх технологій у 

виховній роботі» 

МК класних керівників 

 

 

Тематичний контроль. 

Роль учнівського 

самоврядування у 

розвитку потенціалу учнів 

(довідка) 

Бахаєва І.О. 

Контроль за станом 

формування негативного 

ставлення до шкідливих 

звичок у системі роботи 

класних керівників 

(довідка) 

Бахаєва І.О. 

Оглядова перевірка 

дотримання режиму дня в 

ГПД (інформація) 

Заболотна Т.В. 

 

 

 

 

Тиждень польської мови: 

- день рідної мови 

(диктант); 

- забавна польська мова 

(ігри та квести, 4 клас); 

- що ми знаємо про 

Польщу? (5-6 класи); 

- жирний четвер – 

польська традиція  (7-9 

класи); 

- благодійний польський 

бал 

Шумлянська Н.В. 

Шумлянська В.В. 
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«Впевненість в собі – 

складова здоров’я» 

(пам’ятка) 

Драга І.С. 

«Моя школа» 

(виготовлення мудборду) 

Драга І.С. 

«Стежками дружби» (5 

клас, квест) 

Пехоцька Ю.П. 

«Основи 

ненасильницького 

спілкування» (заняття) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

 «Що потрібно знати 

батькам про небезпечні 

квести в соціальних 

мережах» (пам’ятка на 

сайт) 

Драга І.С. 

«Як протидіяти 

домашньому насильству» 

(пам’ятка для батьків) 

Пехоцька Ю.П. 

«Застосування 

інструменту сімейної 

медіації» (батьківський 

всеобуч) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Нарада при директорові 

(протокол): 

1. Диференція навчання. 

Пошук оптимального 

варіанту. 

2. Виконання 

педколективом вимог ЗУ 

«Про освіту» щодо 

обов’язовості здобуття 

дітьми загальної середньої 

освіти. 

3. Про вжиття заходів для 

профілактики гострих 

кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь серед 

учнів школи. 

4. Підсумки роботи 

психологічної служби. 

5. Про роботу класних 

керівників з багатодітними 

сім’ями та сім’ями, які 

опинилися в складних 

життєвих ситуаціях. 

6. Про проведення занять 

педагогічними 

працівниками з учнями, 

які навчаються на 

педагогічному патронажі. 

7. Про роботу ГПД. 

Шадурська О.Ю. 

 

Видати накази: 

1. Про дотримання вимог з охорони праці, ведення документації з безпеки життєдіяльності 
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2. Про організоване закінчення 2020-2021 навчального року 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

28.02-04.03 

Організація повторення 

навчального матеріалу при 

підготовці до проведення 

ДПА в 4, 9, 11 класах. 

 Класні керівники, 

вчителі-предметники 

Відвідування вчителями 

основної школи уроків у 4-

х класах (інформація) 

Вчителі-предметники 

 «Подорож у світ 

професій» (5-6 класи, 

професіографічне заняття) 

Пехоцька Ю.П.  

«Спілкування без 

конфлікту» (6-7 класи, 

заняття з елементами 

тренінгу) 

Пехоцька Ю.П. 

Розпорядження про  

закінчення першої 

половини ІІ семестру 

(інформація) 

Шадурська О.Ю.. 

Співбесіда з завідуючими 

кабінетів щодо проведення 

ремонтних робіт 

(інформація) 

Шадурська О.Ю.  

 

Моніторинг вивчення 

потреб здобувачів освіти у 

факультативних та 

індивідуальних заняттях в 

2022-2023 навчальному 

році (інформація) 

Домбровська О.А. 

 

. 

 

«Здоров’я нації – основа 

культури спілкування» 

(рекомендації на сайт) 

Пехоцька Ю.П.  

 

«Про конструктивне 

вирішення конфліктів у 

сім’ї» (буклет) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

 

Консультування «Як образ 

педагога впливає на 

формування особистості 

дитини» (протоколи) 

Драга І.С. 

 

Оглядовий контроль. 

Вивчення труднощів у 

навчанні обдарованих 

дітей (інформація) 

Домбровська О.А. 

ПС 

Контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічного 

режиму (інформація) 

Бахаєва І.О. 

Душко Л.Ф. 

Контроль за відпрацюван-

ням робочого часу 

працівників (інформація) 

Адміністрація 

Адміністративний 

контроль за відповідністю 

теми уроку та календар-

ного планування (довідка) 

Заступники директора 

Моніторинг виконання 

управлінських рішень 

(інформація) 

Шадурська О.Ю 

 

Декада естетичного 

виховання: 

Презентація виставки в 

шкільній бібліотеці 

«Стояла я і слухала весну» 

Тростенюк А.І. 

Шегеда Н.М. 

Бліц-опитування «Де я 

знаходжу прекрасне» 

Шиманська В.М:. 

Конкурс акторської 

майстерності. Театральні 

етюди із шкільного життя 

Тростенюк А.І. 

Мистецький вернісаж - 

конкурс малюнків «Образ 

весни» 

Тимощук В.О 

До міжнародного дня 

театру: 

- «Театр – життя, актори в 

ньому люди» (виступ 

вихованців драматичного 

гуртка); 

- зустріч з митцями. Май-

стер – клас «Українська 

витинанка» (О.М.Рачкован 

-майстер народної 

творчості) 
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Профогляд і зміна 

електроламп (інформація) 

Резнік С.І. 

   Святковий концерт до 8 

Березня  

Шиманська В.М 

Ковальчук О.О. 

Інтегрований урок 

«Кобзарське мистецтво – 

невичерпне джерело 

української народної 

творчості» 

Вчителі української мови 

Конкурс пісень весняного 

обрядового циклу 

«Благослови мати весну 

закликати» 

Шиманська В.М. 

                 Класні керівники 

07-11.03 

Складання графіка 

проведення консультацій 

при підготовці до ДПА 

(графік) 

Домбровська О.А. 

Оформлення стенду 

«ДПА», «ЗНО» (стенд) 

Домбровська О.А. 

«Соціальні мережі. 

Безпечна поведінка 

підлітків в Інтернеті» (7-8 

класи, заняття) 

Пехоцька Ю.П. 

«Стереопити краси» 

(заняття) 

 

Моніторинг методик і 

технологій організації 

освітньої діяльності 

здобувачів освіти з ООП 

на уроках (інформація) 

Пехоцька Ю.П. 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Звіт про індивідуальну 

роботу з важковиховува-

ними здоувачами освіти. 

2. Про загальний стан 

дисципліни та порядку у 

навчальному закладі. 

3. Про результати 

відвідування родин 

здобувачів освіти.  

Бахаєва І.О. 

Засідання атестаційної 

комісії 

Шадурська О.Ю. 

 

Контроль за станом 

формувального 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-4 класів 

в НУШ (інформація) 

Заболотна Т.В. 

Поточний контроль з 

перевірки виконання 

навчальних програм з 

метою недопушення 

відставання з предметів 

(інформація) 

Заступники директора 

 
 

 

 

Тиждень наступності: 

Буклет «Індивідуальні та 

психологічні особливості 

10-11-річних школярів» 

Класні керівники  

ПС 

«П’ятий клас чекає на нас» 

(розвивальне заняття) 

Драга І.С 

Виховна година «Ми 

майбутні випускники» (4 

клас) 

Класні керівники  
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Антонян-Шевчук Б.Л. 

Аналіз дотримання 

санітарно-протиепідеміч-

ного режиму на харчобло-

ці та проходження 

обов’язкових медичних 

оглядів працівниками 

харчоблоку (акт) 

Комісія громадського 

контроль 

Коригування кошторису 

на проведення ремонтних 

робіт (інформація) 

Шадурська О.Ю. 

Резніка С.І. 

Організація ремонту 

комп’ютерної техніки 

Бойко Б.О. 

Резнік С.І. 

 Випуск методичного 

бюлетеню «Взаємодія 

вчителя і асистента 

вчителя в інклюзивному 

класі» 

МК асистентів  

вчителів 

Профілактична консульта-

ція «Користування 

мобільними телефонами» 

(протокол)  

Пехоцька Ю.П. 

«Перехід учнів початкової 

школи до середньої ланки» 

(рекомендації) 

Драга І.С. 

Консультація для батьків з 

організації літнього 

відпочинку 

Класні керівники 

Круглий стіл: 

«Наступність у навчанні 

між початковою та 

середньою ланками»  

Шадурська О.Ю. 

Контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять 

Бахаєва І.О. 

Контроль за документац-

ією безкоштовного 

харчування 

Шадурська О.Ю. 

 

Консультаційний пункт 

«Наступність – важлива 

складова успіху адаптації 

п’ятикласників» 

Класні керівники  

Пам’ятка «Життєві фази 

випускника початкової 

школи» 

ПС 

Взаємовідвідування 

уроків, виховних заходів 

Бахаєва І.О. 

 

Видати наказ: 

1. Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються 

14-18.03 

Пробне ЗНО для 

випускників 11-А класу 

Домбровська О.А. 

Юрчук Л.П. 

«У пошуках щастя або 

дозволь собі бути 

щасливим» (8-9 класи, 

кінотренінг) 

Драга І.С. 

  

Створення робочої групи 

по розробці освітньої 

програми школи на 2021-

2022 н.р. (наказ) 

Шадурська О.Ю  

«Командотворення в 

освітньому процесі» 

(рекомендації) 

Антонян-Шевчук Б.Л.  

 

Контроль за буфетною 

продукцією в їдальні  

Заболотна Т.В. 

Контроль за особливостя-

ми роботи ГПД в умовах 

НУШ (довідка) 

Шадурська О.Ю. 

Заболотна Т.В. 

 

Тиждень з безпеки 

життєдіяльності: 

- пам’ятка для учнів 

«Правила безпечного 

користування побутовими  

приладами» (1-4 класи) 
Класні керівники 

- хвилинки дискусії «Будь 

обережним на вулиці і  
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Технічний аналіз стану 

класних кімнат з метою 

визначення потреби в 

проведені реальних 

ремонтних робіт  

Шадурська О.Ю. 

Резнік С.І. 

Моніторинг дотримання 

пожежних заходів у школі  

Шадурська О.Ю. 

 

 «Встановлення довіри між 

батьками та підлітками у 

кризивому стані» 

(рекомендації) 

Пехоцька Ю.П. 

Практичні поради 

«Нестандартні форми 

виховної роботи як засіб 

розвитку творчої 

активності учнів» 

Бахаєва І.О. 

голови МК класних 

керівників 

 вдома»  

Драга І.С. 

- виховні години «Ознаки 

витоку газу», «Небезпечні 

властивості блакитного 

палива»,  «Твої дії при 

виявленні запаху газу» 

Класні керівники 

- аукціон ідей «Що означає 

безпека» 

Учнівське самоврядування 

Ковальчук О.О. 

- брейн-ринг «Про безпеку 

пам’ятай» 

Ковальчук О.О 

- виставка малюнків «Твоя 

безпека – твоя уважність» 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

- перегляд відеофільму 

«Безпека в побуті» 

ГПД 

Видати накази: 

1. Про план роботи на весняних канікулах 

2. Про підготовку та проведення Дня ЦЗ. 

3. Про підсумки проведення атестації педагогів 

21-25.03 

Аналіз документів учнів з 

ООП для організації 

консультацій в ІРЦ 

Пехоцька Ю.П. 

 

  

Інформаційний пункт 

«Агресивна поведінка 

дитини – крик про 

допомогу» (буклет) 

Пехоцька Ю.П  

 

Інформаційно-аналітичний 

звіт до ДО ЖМР про 

проведену роботи з питань 

подолання правопорушень  

 

 

Тиждень науки: 

- математичний турнір 

«Найрозумніший» 

Юрчук Л.П. 
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Інформаційне 

забезпечення сайту школи 

Бойко Б.О. 

Моніторинг дотримання 

норм освітлення у 

навчальних кабінетах 

Бахаєва І.О. 

Душко Л.Ф. 

Благоустрій пришкільної 

території 

Резнік С.І. 

Організація роботи 

технічних працівників 

школи на час весняних 

канікул 

Резнік С.І. 

 

 «Психологічний комплекс 

вправ для зняття стресу» 

(інформація) 

Драга І.С. 

«Ні виховній агресії в 

сім’ї» (пам’ятка) 

Драга І.С. 

серед неповнолітніх 

Бахаєва І.О. 

Контроль за організацією 

профілактичної роботи з 

безпеки життєдіяльності в 

учнівському середовищі 

(інформація) 

Адміністрація 

Контроль за навчанням та 

вихованням дітей які 

потребують соціального 

захисту й схильні до 

пропуски навчальних 

занять (довідка) 

Бахаєва І.О. 

Пехоцька Ю.П. 

Нарада при директорові: 

1. Виконання ЗУ «Про 

державну мову» 

2. Стан формувального 

оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів 

освіти  в НУШ 

3. Про підготовку до ДПА 

та ЗНО. 

4. Про організацію роботи 

літнього оздоровчого 

табору. 

5. Стан реалізації буфетної 

продукції в шкільній 

їдальні 

ШАдурська О.Ю. 

- виставка саморобних 

фізичних приладів 

Пинзар І.В. 

- проекційна стіна «Хімія в 

побуті» 

Осіпчук В.А. 

- конкурс «Мирний 

космос» 

Класні керівники 

Ковальчук О.О. 

-виховний захід «Година 

цікавих фізичних дослідів» 

Заглада Л.В. 

-відвідування Житомирсь-

кого музею космонавтики 

ім. С.П. Корольова (1-4 

класи) 

Класні керівники 

Асистенти вчителів 
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К В І Т Е Н Ь 

28.03.-01.04 

Контроль за списанням 

матеріальних цінностей. 

Шадурська О.Ю. 

Контроль за споживанням 

енергоносіїв відповідно до 

доведених лімітів. 

Шадурська О.Ю. 

Організація прийому учнів 

до першого класу на 2022-

2023 навчальний рік 

Шадурська О.Ю. 

Заболотна Т.В. 

 

Моніторинг впровадження 

ІКТ в освітньому процесі 

(інформація) 

Заступники директора 

 

Засідання педагогічної 

ради (протокол): 

«Побудова освітнього 

простору з позиції 

особистісного підходу, 

формування в школярів 

навичок самостійно 

оволодівати інформацією 

та знаннями» 

Домбровська О.А.  

Засідання методичної 

ради: 

1. Стан методичного 

супроводу розвитку 

професійної компетент-

ності вчителів школи, його 

вплив на якість освітнього 

процесу. 

2. Ціннісні орієнтації 

педагогічного супроводу 

обдарованих учнів в 

освітньому середовищі 

нашої школи 

3. Формування профільних 

інтересів та професійної 

орієнтації учнів. 

Домбровська О.А.  

Засідання методичних 

комісій «Інформаційно-

комунікаційний компонент  

 

Контроль за веденням 

класних журналів, 

журналів гуртків та 

спортивних секцій, 

асистентів вчителів (наказ) 

Заступники директора 

Контроль за організацією 

батьками дозвілля учнів 

«групи ризику» під час 

канікул (інформація) 

Пехоцька Ю.П. 

Контроль за організацією 

роботи на весняних 

канікулах 

Шадурська О.Ю. 

 

Засідання методичної 

комісії класних керівників: 

«Форми взаємодії 

суб’єктів виховного 

процесу. Класний керівник 

– учень – батьки» 

(протокол) 

Барвенко О.О. 

Мачульська І.В. 
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  продуктивної технології як 

складова інноваційної 

компетентності педагога» 

Голови МК 

«Медіаграмотність та 

розвиток критичного 

мислення» (семінар-

практикум) 

ПС 

  

04-08.04 

Підготовка матеріалів до 

проведення ДПА в 4-х, 9-х 

класах (завдання) 

Вчителі-предметники 

«Надірване серце» (4-5 

класи, заняття з 

елементами тренінгу) 

Драга І.С. 

«Життя неоціненний дар» 

(9-11 класи, заняття з 

елементами тренінгу) 

Драга І.С. 

Кампанія до Всесвітнього 

дня розповсюдження 

інформації про аутизм 

(інформація) 

ПС 

Профорієнтаційний квест 

(9,11 класи) 

Пехоцька Ю.П 

 

 

Моніторинг повернення на 

навчання учнів після 

весняних канікул 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Про стан надання 

консультацій педагогам і 

батькам. 

2. Звіт класних керівників 

про роботу з учнями 

схильними до 

правопорушень. 

Бахаєва І.О. 

Консультункт «Профі-

лактика професійного 

вигорання» (протоколи) 

Пехоцька Ю.П. 

Впровадження нових 

педагогічних технологій в 

освітній процес 

(анкетування) 

МР школи 

Консультпункт 

«Психологічні поради.  

 

Контроль за веденням 

алфавітної книги 

(інформація) 

Шадурська О.Ю. 

Контроль за веденням 

документації медичного 

пункту(інформація) 

Шадурська О.Ю. 

Контроль за веденням 

документації психоло-

гічної служби (інформація) 

Шадурська О.Ю.О.Ю. 

 

Тиждень екології: 

- виставка конкурс «Світ 

очима дітей» 1-11 кл. 

Ковальчук О.О. 

- виставка-інсталяція «Той 

хто думає про природу, 

усвідомлює минуле і 

уявляє майбутнє» 

Тростенюк А.І. 

- учнівська конференція 

«Екологічні проблеми 

нашої країни» 

Антоневська Л.Ю. 

- виховний захід 

«Збережемо природу для 

майбутніх поколінь» 

Класні керівники 

- виставка робіт з 

вторинної сировини 

«Даруємо життя старим 

речам» 

Вчителі трудового  
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Квест-гра до Дня здоров’я 

(квест) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Співбесіда з класними 

керівниками щодо 

проведення поточного 

ремонту (бесіда) 

Шадурська О.Ю. 

Перевірка стану 

сантехнічних люків на 

території школи. 

                Резнік С.І. 

 Підготовка до ДПА» 

(протокол) 

Драга І.С. 

 навчання 

- тренінг-гра «Живи в 

чистому світі» 

Учнівське самоврядування 

- конкурс листівок та 

плакатів «Свій голос 

віддаю на захист природи» 

Вчителі образотворчого 

мистецтва 

- виховні години «Я –

частинка природи» 

Класні керівники 

11-15.04 

Підготовка розкладу 

проведення ДПА в  

4, 9-х класах (розклад) 

Заболотна Т.В. 

Домбровська О.А. 

«Тайм-менеджмент» (11 

клас, заняття) 

Драга І.С. 

Індивідуальні консультації 

з учнями, які мають 

труднощі у виборі професії  

(протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

Перевірка контурів 

заземлення та 

електрообладнання 

(інформація) 

Резнік С.І. 

. 

 

Моніторинг дослідження 

стану рівня  навчальних 

досягнень з базових 

предметів (протокол) 

              МР школи 

 

 

Прогнозування співпраці з 

БО «Місія в Україну», 

АСЕТ, АВЕНІР на 2022-

2023 н.р. (інформація) 

Пехоцька Ю.П. 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

«Взаємодія і взаємоповага: 

уникаємо конфліктів» 

(буклети) 

Драга І.С. 

«Як уберегти дитину до 

насильства» (рекомен-

дації) 

Драга І.С. 

 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття здобувачів освіти 

школи (звіт) 

Бахаєва І.О. 

Контроль за організацією 

позакласного читання 

(інформація) 

Заболотна Т.В. 

Домбровська О.А. 

Контроль за веденням 

документації шкільної  

бібліотеки (інформація) 

          Шадурська О.Ю. 

Контроль за якістю 

виконання планів виховної 

роботи класними 

керівниками (інформація) 

           Бахаєва І.О. 

 

Тиждень охорони праці:  

- лекції «Дії під час 

надзвичайних ситуацій» 

працівниками служби 

МНС України  

Резнік С. І. 

- практичне заняття: 

«Допоможи другу» 

(знання правил надання 

домедичної допомоги при 

нещасному випадку) 

Душко Л.Ф. 

Шадурський С.Л. 

- спортивні змагання «Ми 

– здорове і захищене 

покоління» 

Гвоздь С.П 

Лазарчук С.А. 
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Перевірка роботи станків в 

майстернях з обробки 

металу та деревини 

(інформація) 

                Резнік С.І. 

   - інформаційні хвилинки 

«Правила поведінки в 

екстремальних ситуацій» 

Класні керівники 

 

17-22.04 

Планування заходів з 

підготовки до початку 

навчального року (план) 

Шадурська О.Ю. 

 

Проведення експертизи 

завдань, що добираються 

для контрольних робіт та 

ДПА (інформація) 

Заболотна Т.В. 

            Домбровська О.А.  

Обстеження спотривного 

обладнення та спортивно-

го інвентарю. Визначення 

питань ремонту (інформа-

ція) 

Комісія з підготовки 

школи до нового 

навчального року 

«На порозі професійного 

вибору» (9,11 класи, квест) 

Драга І.С. 

«Мобінг» (заняття) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

 

 

Діагностика креативності 

вчителя (протокол) 

ПС 

 

Консультування 

«Формування здорового 

способу життя» (протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

Навчання педагогічних 

працівників, які задіяні в 

проведенні ЗНО (нарада) 

             Домбровська О.А 

«Перехід учнів з 

початкової школи в 

основну: проблеми 

наступності» (круглий 

стіл) 

               Адміністрація, 

Класні керівники 4, 5 кл., 

    Вчителі-предметники 

Консультункт 

«Психологічні поради як 

допомогти дитині 

підготуватися до ЗНО» 

(протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

 

Контроль за медико-

педагогічним 

спостереженням уроків 

фізичної культури 

(довідка) 

             Шадурська О.Ю. 

 

Тематичний контроль. 

Співпраця шкільного 

психолого й учителя в 

інклюзивному класі 

(довідка) 

Шадурська О.Ю. 

Пехоцька Ю.П. 

 

Тиждень родинного 

виховання: 

- фотовиставка «Я у 

родині» (1-11 класи)   

Учнівське самоврядування 

- заняття з елементами 

тренінгу «Як створити 

міцну і щасливу сім’ю»  

ПС 

- усний журнал «Моя 

сім’я, моя родина в житті і 

долі України» 

Тростенюк А.І. 

Шегеда Н. М. 

- години спілкування 

«Традиції моєї сім’ї», 
«Моя сім’я і Я», «Чим я 

завдячую своєї родині» 
Класні керівники 

- написання творів-

мініатюр на тему: «Сім’я – 

найвища цінність» 

Вчителі української мови 

- консультпункт для 

батьків «Секрети 

батьківської педагогіки»  
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«Острів здоров’я» (7 кл., 

гра-подрож) 

Пехоцька Ю.П. 

Проведення весняних 

робіт на пришкільній 

ділянці (інформація) 

              Вчителі праці 

   - виставка родинних дерев 

«Дерево мого роду» 

Вчителі українознавства 

- тренінг «Моральні 

основи сім’ї» 

Драга І.С. 

25-29.04 

День Цивільного Захисту 

(план) 

           Домбровська О.А. 

               Резнік С.І. 

Перевірка тепло-, електро- 

та водо- лічильників  

Резнік С.І. 

Інформаційне 

забезпечення сайту школи 

(сторінка на сайті) 

Бойко Б.О. 

 

 

Діагностика педагогів з 

питань модернізації 

методичної роботи на 

наступний рік (анкета) 

МР школи 

 

Консульпункт «Здорові 

звички дітей походять від 

батьків» (протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

«25 спосіб дізнатися у 

дитини як справи в школі» 

(пам’ятка) 

Драга І.С. 

Індивідуальні співбесіди з 

педагогічними працівни-

ками з питань роботи над 

проблемною темою школи 

(бесіда) 

Заступники директора 

 

Контроль за збереженням 

контингенту учнів 

відповідно до минулого 

навчального року 

(інформація) 

           Шадурська О.Ю. 

Контроль за санітарно-

гігієнічним станом їдальні 

(інформація) 

Заболотна Т.В. 

Нарада при директорі: 

1. Міжпредметна 

інтеграція як процес 

становлення цілісності 

освітнього процесу. 

2. Співпраця батьків та 

педагогів у збережені та 

зміцненні здоров’я дітей. 

3. Про співпрацю 

шкільного психолога і 

вчителя в інклюзивному 

класі. 

Шадурська О.Ю. 

 

 

Підготовка творчого звіту 

«Добре діло» в рамках 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

спортивної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Ковальчук  О.О. 

Резнік С.І. 
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ТРАВЕНЬ 

Видати накази: 

1.Про організацію та проведення урочистих зборів з нагоди вручення документів про освіту випускниками 11 класу 

2. Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації 

02-06.05 

Індивідуальні консультації 

учнів  «Як здолати хвилю-

вання перед тестуванням, 

контрольною роботою, 

державною підсумковою 

атестацією?» (протокол) 

Драга І.С. 

Гра з теми медіаграмот-

ності та розвиток 

критичного мислення 

«Шукачі істини» (гра) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Збори учнів 11-го класу 

«Твої права і обов’язки  

під час проходження ЗНО» 

(бесіда) 

            Домбровська О.А 

Облаштування клумб, 

висадка розсади квітів 

                    Дьоміна Т.В. 

Аналіз стану роботи 

комп'ютерної  та  

мультимедійної техніки 

(інформація) 

        Бойко Б.О.. 

. 

 

Моніторинг стану 

відвідування навчальних 

занять у закладі освіти 

(наказ) 

Бахаєва І.О. 

 

Інструктивно-методична 

нарада (нарада) 

Шадурська О.Ю. 

Індивідуальна робота з 

батьками та класними 

керівниками щодо 

оформлення документації 

для оздоровлення в 

пришкільному таборі 

(бесіди) 

Заболотна Т.В  

«Чому сучасні діти не 

вміють вчитися, чекають і 

насилу переносять нудьгу» 

(пам’ятка) 

Драга І.С. 

«Допомога дітям подолати 

стрес при здачі ЗНО та 

ДПА» (пам’ятка) 

Пехоцька Ю.П. 

 

 

Контроль за роботою 

психологічної служби по 

співпраці зі ССД ЖМР, 

ЖМЦ СССД (інформація) 

Шадурська О.Ю. 

 

 

Тиждень профілактики 

адиктивної поведінки: 

- анкетування «Дерево 

здоров’я» 

Соціальний педагог 

- година спілкування 

«Профілактика шкідливих 

звичок» 

Класні керівники 

-уроки-діалоги «Кримі-

нальний кодекс України 

про злочини проти 

здоров’я населення» 

ПС 

-тематична виставка «Не 

нашкодь собі: вплив 

алкоголю і наркотиків на 

здоров’я  дітей» 

Бібліотекарі 

-пам'ятка для учнів 

«Інформація про 

небезпеки пов'язані із 

вживанням психоактивних 

речовин» 5-11 класи 

Ковальчук О.О. 

Учнівське самоврядування 
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Дотримання режиму 

провітрювання в класних 

кімнатах та навчальних 

кабінетах (інформація) 

                  Душко Л.Ф 

   -рейд-перевірки «Перерва 

без цигарок» 

Адміністрація 

Акція «Ветеран живе 

поруч» 

Ковальчук О.О. 

Учнівське самоврядування 

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 

10-13.05 

«Знаємо та реалізовуємо 

свої права» (7-8 класи, гра-

тренінг) 

Драга І.С. 

«У країні дружби» (5-6 

класи, гра-вікторина) 

Пехоцька Ю.П. 

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. 

Підготовка бланків, 

протоколів для проведення 

ДПА в 4,9-х класах 

Каленчук М.І.  

 

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів, які 

навчаються на педагогіч-

ному патронажі 

(інформація) 

Домбровська О.А 

 

Анкетування педагогічних 

працівників з метою 

визначення ефективності 

методичної роботи у 

поточному році (анкета) 

Домбровська О.А. 

Аналіз роботи педагогів-

наставників з молодими 

вчителями (інформація) 

Заступники директора 

Опитування педагогів 

щодо потреб у співпраці із 

психологічною службою 

на наступний навчальний 

рік (анкета) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

«Як тримати себе в руках і 

не зриватися на дитині» 

(пам’ятка для батьків) 

Драга І.С. 

. 

 

Контроль за проведенням 

підсумкових контрольних 

робіт (інформація) 

            Заболотна Т.В.             

            Созикіна О.М. 

 

 

Тиждень інформатики: 

- конкурс з Web – дизайну 

«Шкільний сайт» 

- конкурс на кращу 

програму для ЕОМ 

- кращий малюнок в 

програмі «Paint» 

- презентація «Історія 

виникнення Internet» 

Вчителі інформатики 
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Перевірка та уточнення 

бази  даних для отримання 

свідоцтв  учнями 9,11-х 

класів 

Домбровська О.А. 

 Проведення 

індивідуальних 

консультацій для батьків 

майбутніх першокласників 

(інформація) 

Шадурська О.Ю. 

Заболотна Т.В. 

  

Видати наказ 

1. Про призначення відповідальної особи з проведення моніторингу продовження навчання та працевлаштування випускників 11-х класів 

16-20.05 

Аналіз використання 

бюджетних коштів 

         Шадурська О.Ю.  

 

Проведення ДПА в  

4-х класах за графіком 

        Заболотна Т.В  

 

Попереднє замовлення 

документів (бланків 

документів) про освіту на 

2023 рік 

Домбровська О.А. 

 

Скринька побажань «Моя 

школа у 2022-2023 

навчальному році» 

Ковальчук О.О. 

«Геть куріння» (8-10 

класи, гра-вікторина) 

Пехоцька Ю.П. 

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів з ООП 

(довідка) 

Пехоцька Ю.П. 

 

Самоаналіз власної 

педагогічної діяльності 

(інформація) 

Педагогічні  

працівники 

 

Інструктаж членів комісій 

із проведення ДПА 

            Шадурська О.Ю. 

 

Консультування батьків з 

теми медіаграмотності та 

розвитку критичного 

мислення (протокол) 

Антонян-Шевчук Б.Л. 

 

Консультпунк «Заповіді 

батьківства» (протокол) 

Драга І.С. 

 

Консультація з батьками 

учнів, які були на 

педагогічному патронажі в 

2021-2022 н.р. та надання 

рекомендацій щодо 

подальшого навчання 

             Заступники  

              директора 

Надання відомостей до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття учнів школи 

(інформація) 

Бахаєва І.О. 

 

Перевірка роботи команди 

психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ООП 

Шадурська О.Ю. 

 

Аналіз курсової перепід-

готовки педагогічних 

працівників 

Домбровська О.А. 

Тиждень проєктної 

діяльність: 

- повір у себе 

- крок за кроком до 

життєвого успіху 

- моя Україна — цікаві 

місця для туристів 

- квітка моєї родини 

- техніка, яка допомагає 

Класні керівники 
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Складання графіку здачі та 

отримання підручників у 

бібліотеці (графік) 

Тростенюк А.І. 

    

23-27.05 

Інформаційне забезпечен-

ня сайту школи (сторінка 

сайту) 

Бойко  Б.О. 

Робота з ліквідації 

заборгованості підручни-

ків та літератури 

(інформація) 

Класні керівники 

Тростенюк А.І. 

Придбання та підготовка 

необхідного інветарю до 

ремонту школи (акти) 

Резнік С.І. 

 

 

 

Аналіз результатів ДПА в 

4 класах 

Заболотна Т.В. 

Завершальне (підсумкове) 

оцінювання результатів 

навчання у 1-4-х  класах, 

заповнення Свідоцтва 

досягнень 

Вчителі  

початкової школи 

Моніторинг результатів 

підсумкових контрольних 

робіт учнів 5-11 класів  

(аналіз) 

Домбровська О.А 

Моніторинг виконання 

навчальних планів та 

програм за 2021-2022 

навчальний рік (наказ) 

Домбровська О.А. 

Заболотна Т.В. 

 

Засідання Ради 

профілактики (протокол): 

1. Підсумки роботи Ради 

профілактики за 2021-2022 

навчальний рік. 

2. Про основні напрямки 

роботи під час літніх 

канікул з учнями, які 

перебувають на 

внутрішкільному обліку. 

Бахаєва І.О.  

Проведення консультацій з 

батьками учнів, які 

навчалися на інклюзивній 

формі навчання з метою 

надання рекомендацій для 

подальшого навчання 

(протокол) 

Пехоцька Ю.П. 

 

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. 

(інформація) 

Заболотна Т.В, 

Голова МК вчителів 

початкових класів 

Нарада при директорові: 

1. Про підсумки роботи із 

соціального захисту дітей 

пільгових категорій 

2.Про функціонування 

шкільного веб-сайту.  

3. Про режим роботи 

школи під час літніх 

канікул 

Шадурська О.Ю 

 

 

Звіт керівників гуртків 

 

Звіт класних керівників 

 

Фото звіт учнівського 

самоврядування 

Ковальчук О.О. 

Підготовка до свята 

останнього дзвоника 

Бахаєва І.О. 

Ковлаьчук О.О. 

Шиманська В.М. 

 



1 2 3 4 5 

30.05-03.06 

Оформлення класних 

журналів на кінець 

навчального року 

(інформація) 

Педагогічні працівники 

Проведення ДПА в  

9-х класах. 

             Домбровська О.А. 

Початок роботи 

оздоровчої зміни (звіт) 

Заболотна Т.В. 

  

Інструктивно-методична 

нарада (інформація) 

         Шадурська О.Ю. 

Інструктаж  педагогічних 

працівників та технічного 

персоналу з ОП під час 

виконання ремонтних 

робіт (нарада) 

Заступники директора 

Засідання МР школи 

(протокол):  

1. Звіт голів МК про 

роботу над проблемною 

темою школи 

2. Узагальнення ППД 

вчителів, які атестувалися 

в 2021-2022 н.р. 

3. Підготовка аналітичних 

матеріалів до засідання 

педагогічної ради в серпні 

2022 року 

4. Обмін думками та 

пропозиціями щодо 

складання річного плану 

методичної роботи на 

2022-2023 н.р.  

        Шадурська О.Ю. 

Попередній розподіл 

навантаження педаго-

гічних та технічних 

працівнкиів. 

 

Контроль за достовірністю 

статистичних звітів 

класних керівників. 

 Заступники директора 

Аналіз стану відвідування 

учнями навчальних занять 

за навчальний рік  

Бахаєва І.О. 

 

 

Свято останнього дзвоника 

Бахаєва І.О. 
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  на 2022-2023 н.р. 

(інформація) 

        Шадурська О.Ю. 

Засідання педагогічної 

ради по переведенню 

здобувачів освіти на 

наступний рік навчання 

(протокол) 

              Шадурська О.Ю 

  

Видати накази: 

1. Про стан викладення предметів. 

2. Про стан виховної роботи за рік. 

3. Про  підсумки навчальних досягнень учнів 5-11 класів за 2021-2022 н.р. 

4. Про підсумки роботи інклюзивного навчання у 2021-2022 навчальному році  

5. Про підсумки організації педагогічного патронажу у 2021-2022 навчальному році 

06.06-10.06 

Робота відпочинкової 

зміни при школі (звіт) 

Заболотна Т.В. 

Ковальчук О.О. 

Перевірка стану 

спортивної бази школи 

(інформація) 

              Резнік С.І. 

 

  

Засідання  МК, ШМВ, 

творчої групи (нарада) 

Голови МК,  

керівники ШМВ,  

творчих груп 

 

Архівування контрольних 

робіт та аналіз їх перевірки 

вчителями школи (архів) 

Заступники директора 

Аналіз виконання річного 

плану роботи (інформація) 

              Шадурська О.Ю. 

Контроль за виконанням 

вимог  ОП при проведенні 

ремонтних робіт 

(інформація) 

                 Шадурська О.Ю. 

 

13.06-17.06 

Робота відпочинкової 

зміни при школі (звіт) 

Ковальчук О.О. 

 

Аналіз виконання 

освітньої програми за 

2020-2021 н.р. (наказ) 

 

Підготовка проекту 

річного плану роботи 

школи на 2021-2022 н.р. 

 

Надання інформації до ДО 

ЖМР про вибуття, 

прибуття учнів школи 

 



 
 

1 2 3 4 5 

Інформаційне 

забезпечення сайту школи 

(інформація)  

Бойко Б.О. 

Проведення поточних 

ремонтних робіт по школі 

(інформація) 

                Резнік С.І. 

 

Аналіз результатів ДПА 

учнів  9-х класів 

(інформація)  

            Домбровська О.А. 

 

Оформлення 

моніторингових матеріалів 

навчально-виховного 

процесу. 

            Адміністрація             

 (проект) 

            Робоча група 

Оформлення матеріалів з 

методичної роботи за 

2021-2022 н.р. (методичні 

матеріали) 

МР 

Перевірка особових справ 

учнів (інформація)                             

Заступники  

директора 

 (звіти) 

Бахаєва І.О. 

 

 

Видати накази: 

1. Про результати проведення ДПА в 4,9-х, класах. 

2. Підсумки організації харчування за рік. 

3. Про підсумки методичної роботи за 2021-2022 н.р. 


