
 



Вступ 

У Ніжинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №9 на 1 вересня 2018 року навчалися 607 учнів на кінець року 604, що 

складало 20 класів. Середня наповнюваність класів становила 30,35 учнів. У  двох перших класах розпочала роботу «Нова 

Українська школа». Вперше набір учнів до 1 класу відбувався відповідно до «Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти» Затвердженого Наказом МОНУ№367 від 16.04.2018 року. 

Відкрито один 10 клас -31 учень. Всі учні нашого мікрорайону охоплені навчанням. Постійно проводиться моніторинг 

кількості майбутніх першокласників. Всі випускники 9 класу продовжили навчання. 

На 2019-2020 н. р. планується відкрити  два перших класи 1-А -30 учнів класовод Самоткан О.М. та 1-Б-30 учнів класовод 

Коршок Г. М.  

Один 10 клас-25 учнів. 

Учні 5-9 класів вивчають  німецьку мову, як ІІ іноземну. Крім того в школі функціонує клас з поглибленим вивченням 

української мови 9-А. На наступний навчальний рік плануємо відкрити клас з поглибленим вивченням математики. Старша 

школа є профільною. 10 та 11 класи працювали за філологічним профілем.   Організована та проводиться робота з 

обдарованими дітьми. 

Маємо  16 переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. А саме: 

 Математика – Назаров Б. (6-А кл.) – І місце (учитель Кравченко Т.Ю.),  

 Тихоненко Є. (8-А кл.) – ІІІ місце (учитель Середа Н.М.); 

 Історія – Ядута Л. (9-Б кл.) – ІІ місце (учитель Андрущенко Л.М.); 

 Біологія – Матвієнко Д. (8-А кл.) – ІІІ місце, Черевко А. (10 кл.) – ІІІ місце (учитель Силка О.І.); 

 Німецька мова – Черняк Є. (9-Б кл.) – ІІІ місце (учитель Примушко І.М.) 

 Фізика – Самойленко В. (7-А кл.) – І місце, Тихоненко Є. (8-А кл.) – І місце (учитель Кононець Ю.Є.); 

 Правознавство – Калюжна д. (10 кл.) – ІІ місце (учитель Андрущенко Л.М.); 

 Астрономія – Нестеренко А. (10 кл.) – ІІ місце (учитель Рибак В.П.); 

 Трудове навчання – Шкор Б. (8-Б кл.) – ІІІ місце, Залозний О. (11 кл.) – ІІІ місце (учитель Сапегін М.І.; Кононова 

Б. (11 кл.) – ІІІ місце (учитель Горбенко Л.В.); 

 Економіка – Регеша М. (11 кл.) – ІІІ місце (учитель Янголь Я.О.); 

 Інформаційні технології – Бережна В. (9-Б кл.) – ІІ місце; Яценко О. (9-Б кл.) – ІІІ місце (учитель Сердюк А.А.). 

На обласному етапі учениця 9-Б класу Ядута Л. здобула диплом ІІ ступеня (учитель Андрущенко Л.М.). 

Учениця 10 класу Тер-Мкртчян Маріне на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН 

виборола диплом ІІ ступеня (учитель Кот В.Г.). 

 На міському етапі мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка маємо 2 переможців: Прокопенко В. (7-А кл.) – 

ІІІ місце (учитель Іващенко Н.М.) та Тер-Мкртчян М. (10 кл.) – ІІІ місце (учитель Назаренко К.В.).  На міському етапі 



конкурсу української мови імені П. Яцика переможців 3. Це Яковець Н. (3-А кл.)  – І місце (учитель Бойко  Т.М.), Татаренко 

Б (6-А кл.) – ІІ місце (учитель Гулак Л.М.), Самойленко В. (7-А кл.)  – І місце (учитель Іващенко Н.М.).  

 На міському етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

учениця 11 класу Калюжна Дар’я виборола ІІ місце з творчою роботою «Нестор Махно і Якуніна Марія Степанівна (учитель 

Цинковська М.О.). 

ІІ місце на Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів 

«Галерея Кімнатних рослин» за 2018 рік виборола творча група учнів 11 класу Нечваль Ю., Регеша М. та чолі з учителем 

Силкою О.І.  

ІІІ місце на Всеукраїнській трудовій акції «Парад квітів біля школи» вибороли учениця 10 класу Черевко А., учениця 11 

класу Нечваль Ю під керівництвом учителя Морміль В.А. 

Високі здобутки мають юні спортсмени школи. Учні 5-7 класів вибороли І місце з легкої атлетики, учні 8-9 класів – ІІ 

місце. І місце з тенісу.ІІ місце – «змагання «Шкіряний м’яч», ІІІ місце – змагання з баскетболу (дівчата), ІІ місце - Футзал 

(міні-футбол), ІІ місце – орієнтування, І місце – страти надій (учителі Дейнега Т.А., Гриненко В.М.). Сьогодні 28 та 29 

команда учнів 7-х класів нашої школи представляє місто на обласних змаганнях в м. Чернігів. На міському етапі конкурсу 

арт-театрів команда учнів 10 класу  виборола ІІІ місце (керівники Шендрик С.М., Назаренко К.В.). 

Достойно виступили учні школи на міському конкурсі-фестивалі «Таланти багатодітної родини»: номінація «Вокальне 

мистецтво» - Козел А.(7-Б кл.) - І місце, Калюжна Д. (11 кл.) – ІІ місце; номінація «Художнє та авторське виконання» - 

Калюжна Д. – ІІ місце; номінація «Декоративно-прикладене мистецтво» - Деружинський Т. (3-Б кл.) – І місце, Савлученко 

П. (3-Б кл.) – ІІІ місце. Команда школи «Хоробрі серця»  у загальноміському змаганні з військово-патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») виборола ІІ місце.   

У школі організована робота  гуртків, керівниками яких є вчителі школи: 

- Вокальний гурток «Вербиченька», керівник Євтух Любов Сергіївна 

- На міському фестивалі патріотичної пісні «У піснях мого народу – доля України» вокальний ансамбль 

«Вербиченька»  зайняв ІІІ місце (учителі Євтух Л.С., Квока О.А.). 

- Хореографічний гурток «Дивертисмент», керівник Квока Олена Анатоліївна, діти якого є постійними учасниками 

шкільних та міських свят. 

- «Влучний стрілець» , керівник Сапегін М.І. 

На міському етапі конкурсу «Влучний стрілець» збірна учнів школи виборола 4 місце (учитель Сапегін М.І.). На 

змаганнях «Сокіл-Джура» 1 місце.  

- Євроклуб, керівник Павлюк К.В. 

- Правовий клуб «Підліток», керівник Андрущенко Л.М. 

Відбувається співпраця з позашкільними навчальними закладами: 



СЮТ (Щекотіхін Валерій Віталійович.) ,ДЮСШШ (Стражник Юрій Борисович), центр ТКУМ (Гребенников Ігор 

Олександрович.),  ДЮСФШ (Таран Юрій Володимирович) . 

Туристичний гурток , керівник Тарара Владислав Олегович, заняття в якому дають можливість нашим учням перемагати 

в спортивному орієнтуванні, доланні полоси перешкод та інш. 

- Початкове технічне моделювання, керівник Примушко Тамара Андріївна. 4 квітня 2019 року на базі Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу-змагань 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. В особистій першості Марченко Вікторія учениця 

4-А класу виборола І місце в номінації «Транспортна техніка» та ІІІ місце в номінації «Об’ємний геометричний 

конструктор». 

- Шахи, керівник Іващенко Сергій Данилович, команда учнів школи зайняла ІІІ місце з шахів на першість міста. 

- Футбол, керівник Таран Юрій Володимирович.  

Учні нашої школи є активними учасниками змагань, конкурсів, вікторин, які проводяться Управлінням освіти , відділом 

з питань фізкультури та спорту Ніжинської міської ради, відділом у справах сім’ї та молоді. 

До послуг учнів у школі працює 10 навчальних кабінетів, актова зала, 2 майстерні, бібліотека,  їдальня, спортивний 

майданчик, ФОК. За кошти виділені Кабінетом міністрів Управління освіти придбало для перших класів проектори, екрани, 

ноутбуки, принтери та папір до них, дидактичне обладнання, нові парти, дошки. Батьки, класоводи та адміністрація 

попіклувались про організацію навчального середовища для учнів перваків. За сприяння Кодоли О.М. кабінети української 

мови та біології поповнилися проекторами, екранами та ноутбуками. Міська влада виділяє значні кошти з міського бюджету 

для роботи школи.  Всі навчальні класи мають нові дошки. Шкільна їдальня отримала посудомийну машину. В шкільному 

ФОЦі побудовано туалети та душову кабіну. Проведено ремонт вхідного вузла майстерень 

Проведено утеплення стіни класу в приміщенні№2. Робітниками школи відремонтовано книгосховище щкільної 

бібліотеки. Придбано миючі та чистячі засоби, медикаменти, дезинфікуючі засоби. Закуплено для літніх робіт 153 банки 

фарби, цемент та інші матеріали. 

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби 

про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл ДСНС, акт готовності школи до нового навчального 

року. 

Протягом 2018-2019н.р. до Управління освіти Ніжинської міської Ради, Дежпродспоживслужби, відділу ДСНС було 

направлено листи про покращення матеріально-технічних та санітарних умов у школі. 

Направлено відповідні листи до Управління освіти , щодо ремонту мережі каналізації школи та встановлення теплих 

туалетів.  

Адміністрація школи та громадська організація «Однодумці Ніжинської ЗОШ І-ІІІст. №9» є активними учасниками 

проектів, що проводяться у місті та дають можливість покращити матеріально- технічне забезпечення школи. У цьому 

навчальному році було подано на розгляд комісії проект «Громадський бюджет міста 2018 року» під назвою :«Безпека учнів 



школи та мешканців мікрорайону під час навчання, відпочинку та занять спортом на території Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №9». 

Проектом передбачено підвищення заходів безпеки на території школи: оновлення існуючого асфальтового покриття, заміна 

каналізаційних люків, встановлення системи відеоспостереження, закінчення огорожі периметру школи. Нажаль 

невистачило одного голосу членів комісії для допуску даного проекту до голосування мешканців Ніжина. 

Адміністрацією школи на пропозицію Інвестиційного відділу Ніжинської міської ради було представлено детальний 

опис енергогосподарства школи, що зацікавило компанію ЕСКО, яка реалізує проект встановлення ІТП в будівлях нашої 

школи. На даний час налаштовується робота автоматики в основній будівлі та ведуться роботи по утепленню горища.    

За сприяння спонсорів придбано: палатку туристичну, 5 спальних туристичних мішків, 6 кариматів на загальну суму 10 

тис. грн. , тачку будівельну -1,5 тис. грн., встановлено внутрішню систему безпеки в приміщеннях їдальні та комп’ютерних 

класах. На спецрахунок школи за рахунок спонсорів залучено 24тис. 100грн.  

За сприяння батьків: клеяться обої, проводяться ремонтні роботи у приміщеннях класів, фінансувались екскурсії, поїздки, 

солодкі столи для учнів на різні свята. Походи до музеїв, театру та інш. Збирати кошти з батьків учнів школи заборонено 

наказом директора під підпис вчителів, але спонсорська допомога оформлена згідно чинного законодавства не заборонена. 

Збірна команда вчителів, батьків та учнів взяла активну участь у спортивних змаганнях «Спортивний Ніжин- здорова 

нація», за призові кошти школа придбала професійний тенісний стіл на 8 тис. грн.  

                  Педагогічний колектив школи нараховує 44 працівники. З них вищу кваліфікаційну категорію  мають 34 

учителі, І категорію – 3, ІІ категорію – 5, спеціаліст – 2. Мають педагогічне звання  «учитель-методист» - 18, «старший 

учитель» - 11. 

       На початку навчального року було організовано роботу 8 методичних об’єднань вчителів-предметників, керівниками 

яких призначено досвідчених педагогів, а саме: 

 Бездольна Л.Є., керівник м/о вчителів початкових класів 

 Кот В.Г. – керівник м/о вчителів української мови та літератури 

 Павлюк О.А., керівник м/о вчителів іноземної мови 

 Кононець Ю.Є., керівник м/о вчителів фізики, математики, інформатики 

 Цинковська М.О., керівник м/о вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу 

 Силка О.І., керівник м/о вчителів природничих дисциплін 

 Квока О.А. – керівник м/о вчителів фізичної культури, трудового навчання, предмету «Захист 

Вітчизни». 

 Іващенко Н.І.- керівник м/о класоводів та класних керівників 

Цього року атестацію пройшли 10 педагогів. З них на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «учитель-

методист»  - 6 (Горбенко Л.В., Гриненко В.М., Євтух Л.С., Морміль В.А., Середа Н.М., Силка О.І.), на підтвердження вищої 

категорії та педагогічного звання «старший учитель» - 1 (Галепа А.П.), на підтвердження вищої категорії та встановлення ІІ 



категорії – 1 (Залозна О.В. – як вихователь ГПД та як учитель початкових класів на встановлення І категорії - 1 (Квока О.А.), 

на встановлення ІІ категорії – 1 (Кравченко Т.Ю.).  

За 2018-2019 н.р. пройшли курси при ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського  вихователь ГПД, учитель початкових класів Залозна 

О.В. (10.09-21.09.2018 р. – очно форма навчання), учителі музичного мистецтва Євтух Л.С. та Квока О.А. (04-07.09.2018 р.; 

26-28.12.2018 р. – за очно-заочною формою навчання), учителя  початкових класів Бойко Т.М., Коршок Г.М. (04-07.09.2018 

р.; 26-28.12.2018 р. – за очно-заочною формою навчання), Алєксєєва О.М. 

         Наші учителі продовжують навчання у вищих навчальних закладах : 

-Рибак Н.В. 

-Нижник Н.С. 

З метою стимулювання  учнів та педагогів кращі учні школи відзначені грамотами, а вчителі вільними днями за раніше 

відпрацьовані під час роботи з обдарованими дітьми відповідно до Колективного договору. 

 

Учні школи, за графіком дитячої лікарні, кожного року проходить медичний огляд. За результатами медичного огляду у 

школі сформовано 1 спеціальну групу для занять фізичною культурою учнів зі слабким здоров’ям, 6 учнів школи перебували 

на індивідуальному навчанні згідно довідок ОПМКК та ЛКК.  

 Було  проведено роботу щодо обліку дітей з особливими освітніми потребами. 

Адміністрацією закладу, класними керівниками та практичним психологом школи складено план заходів щодо 

забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю у 2018-2019 

навчальному році, характеристики учнів, індивідуальні програми соціально-психологічного супроводу. 

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. 

У школі навчалося  5 дітей, позбавлених батьківського піклування, 15 дітей з інвалідністю, учнів, потерпілих від аварії 

на ЧАЕС – 4. Сімей, які опинились у складних життєвих умовах – 1. Дітей учасників АТО – 19 осіб. Дітей з багатодітних 

родин – 38. Дітей з малозабезпечених родин -35. 

 Приділено велику увагу оздоровленню наших учнів. В школі працюватиме дитячий табір з денним перебуванням дітей 

«Калинонька»(Директор Квока О.А.) де  відпочиватиме 137 дітей.(20 пільгових категорій) 

Організація харчування в Ніжинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№9 здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. На  початку 2018-2019 навчального року було видано  наказ по школі про організацію харчування учнів 

і призначено особу, відповідальну за цей напрямок роботи. Створено бракеражну комісію. Робота по організації гарячого 

харчування спланована в річному плані роботи  школи.  Питання організації гарячого харчування розглядається на нарадах 

при директору, засіданнях педагогічної ради, класних та загальношкільних батьківських зборах. 

Їдальня забезпечена якісною проточною водою. 



Гарячим харчуванням охоплено 340 учнів (56%). З 01.09.2017 р. організоване безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів  

- 189 учнів. З 01.09.2017 р. безкоштовними сніданками забезпечені діти - сироти і діти, які позбавлені  батьківського 

піклування. 

Усього безкоштовним харчуванням (сніданками) по школі  охоплені. 

Працівники школи кожного року проходять відповідно до чинного законодавства медичну комісію за результатами якої 

допускаються до роботи. 

   -   дотримання  вимог  охорони  дитинства,  техніки   безпеки, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; 

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається 

відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі. 

Відповідно до колективного договору на виконання пункту охорона праці адміністрацією були вжиті заходи для 

організації безпечного проходження навчально-виховного  процесу: 

- Створено комісію по перевірці готовності школи до нового навчального року, якою складено акти дозволів на 

проведення занять в кабінетах школи 

-проводились інструктажі з охорони праці 

-проводились заняття по евакуації учнів та працівників школи під час надзвичайної ситуації 

- здійснювався огляд, заміна небезпечного електрообладнання 

-проходило вибраковування та випилювання небезпечних дерев та гілок 

-в зимовий період відбувалося утеплювання дверей, посипання доріжок спеціальною сумішшю для недопущення 

травматизму, збивались небезпечні нарости льоду та інше. 

-здійснено перезарядку всіх наявних у школі вогнегасників(22 шт.) 

-замінено люки на горище на вогнетривкі 

-Управління освіти закупило електрообладнання на заміну електрощитових на сучасні 

 Про виконання розділів колективного договору голова профкому та директор школи звітуються на зборах колективу. 

Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена  документація з питань дотримання безпеки та охорони 

праці. Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів. Згідно вимог нормативних 

документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів. 

За планами спільних заходів школи, ССД, органів внутрішніх справ, з метою превентивного виховання учнів та 

профілактики злочинності в заклад були запрошені працівники правоохоронних органів, фахівці служби у справах дітей, 

практичним психологом школи Герасименко Г.А. були проведені консультації з учнями, що опинились у складних життєвих 

умовах, з дітьми, схильними до правопорушень.   

У школі працює батьківський актив школи, головою якого є Паніна Ю.М. Крім того кожен клас має свою раду. 



Організована спільна робота педагогів, батьків та учнів. Батьки залучаються до участі в загальношкільних та класних 

заходах.  

Серед форм роботи – тематичні батьківські конференції, тематичні години спілкування, засідання батьківського активу, 

індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, 

екскурсій. 

 Батьківський актив школи та громадська організація «Однодумці Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9» є надійною опорою 

нашої школи, постійними ініціаторами покращення матеріально-технічного забезпечення закладу. 

Звернення громадян здійснювалось відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За звітний період було 5 

письмових  звернень громадян, які стосувались навчально-виховного процесу.  

 

 Головні завдання школи на 2019-2020 навчальний рік 

1.  Забезпечити виконання Закону України  про освіту 

2. Навчити учнів самостійно  шукати та аналізувати всю необхідну для життя інформацію. 

3. Урокі в школі мають бути ефективним засобом оволодіння учнів ключовими компетенціями сучасності і 

майбутнього,  базовою грамотністю, вмінням вирішувати складні завдання, розвитком особистісних якостей . 

4. Школа повинна стати об’єднуючим центром місць отримання освіти: засобів масової інформації, інтернет, музеїв, 

кіно, театрів, наукової спільноти, сімейної освіти, оточення однолітків .  

5. Вчитель повинен бути авторитетним наставником для учня. 

6. Забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання; 

7. Спрямування діяльності класних керівників на національно-патріотичне виховання, формування якостей, необхідних 

для швидкоплинних умов життя. 

8. Надання методичної підтримки вчителям, які беруть участь у педагогічних заходах різного рівня. 

9. спрямування управлінських рішень на підвищення іміджу школи; 

10. Забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних умов для учнів та вчителів; 

11. Підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної активності учнів; 



12. Контроль за дотриманням працівниками, учнями правил техніки безпеки. 

 

Організаційні заходи щодо реалізації Закону “ Про освіту” 
№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Відповідальні Форма узагальнення Відмітка 

про 

виконан

ня 

 1.  Вивчення нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, Управління освіти Ніжитнської  міської 

ради  

серпень, 

впродовж 

року  

Адміністрація   педрада, 

інструктивно-

методичні наради  

 

2.  Регламентація (відповідно до нормативних документів, 

вимог ДСЕС) режиму роботи школи, структури 

навчального року, навчальних планів та їх 

затвердження.  

серпень  директор  педрада, наказ   

3.  Забезпечення організованого початку та закінчення 

навчального року, семестрів.  

серпень, 

січень, 

травень  

директор,  

заступники 

директора  

накази   

4.  Забезпечення впровадження нового Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти  

серпень, 

вересень  

 

 

 

 

 

 

Адміністрація, 

керівники М/О 

протоколи м/о   



5.  Підготовка та проведення педагогічно доцільної 

комплектації учнів:  

- аналіз охоплення навчанням дітей віком до 18 років у 

мікрорайоні школи;  

- облік відомостей про подальше навчання та 

працевлаштування випускників 9-х та 11-х  класів;  

- забезпечення індивідуальним навчанням вдома дітей, 

які за станом здоров’я не можуть навчатися у школі;  

- комплектування 10 класу  для забезпечення 

профільного навчання ;  

- комплектування класів;  

- комплектування груп продовженого дня;  

- комплектування груп для занять гуртків;  

- формування фактичної мережі на 2019-2020 н.р. та 

планової мережі на 2020-2021 н.р.  

- комплектування спеціальних груп для занять з 

фізкультури;  

- складання списків дітей 5-річного віку, які проживають 

у мікрорайоні школи. 

 

 

до 05.09  

 

 

до 02.09 

 

 

 

 

  

 

Адміністрація   

 

 

списки дітей  

 

довідки про 

навчання  

 

 

 



6. Укладання та затвердження:  

- єдиного мовного та орфографічного режиму;  

-вимог щодо ведення шкільної документації, подавання 

звітів;  

- структури навчального року;  

- режиму роботи школи;  

- навчального плану (варіативної частини);  

- розкладу уроків у 1х-4х класах;  

- розкладу уроків у 5х-11х класах;  

- розкладу індивідуальних занять з учнями 1х-4х класів;  

- розкладу занять гуртків,   

- розкладу виховних годин;  

- календарних планів за предметами на І семестр;  

- календарних планів гурткових занять на І  семестр;  

- планів виховної роботи класних керівників на І 

семестр;  

- планів роботи вихователів ГПД на І  семестр;  

- річного плану роботи бібліотеки;  

- плани роботи предметних методичних об’єднань 

 

30.08.19 р. 

 

 

 

 

 

30.08.19 р. 

 

До 02.09.19 р. 

Адміністрація   

педрада  

 

 

педрада  

 

 

педрада,  

 



7. Кадрове забезпечення діяльності школи:  

- здійснення комплектації школи кадрами на новий 

навчальний рік;  

- забезпечення нормативності під час ведення 

документації з кадрових питань;  

- проведення педагогічно доцільної розстановки 

педагогічних кадрів (учителів предметів, класних 

керівників, вихователів ГПД, керівників гуртків,  

завідувачів кабінетами, майстернями, спортзалом, 

відповідальних за класні кімнати);  

- розподіл тижневого навантаження вчителів 

(тарифікація);  

- внесення необхідних змін до тижневого навантаження 

на ІІ семестр;  

- організація роботи допоміжного та технічного 

персоналу (розподіл обов’язків та ділянок роботи, 

складання графіка роботи);  

- розроблення та впровадження в практику механізму 

матеріального стимулювання понаднормової 

діяльності педагогів,  

 

до 01.09 

впродовж 

року  

до 01.09  

до 01.09,  

 

 

до 05.01  

директор  

 

 

 

накази  

 

особові справи,   

 

трудові книжки  

накази  

педрада, накази  

протокол засідання 
РШ  

 

 

8. Забезпечити учнів необхідними підручниками.  вересень  Бібліотекар  нарада  при  

директорові  

 

9. Складання графіка внутрішньо шкільного контролю та 

його коригування. 

До 02.09.19 р. Адміністрація  Графік   

10. Здійснення загального та тематичного контролю за 

навчально-виховним процесом. 

Упродовж 

року 

Адміністрація   План   

11. Організувати гаряче харчування дітей-сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей.  

вересень, 

січень  

Адміністрація  наказ   

12. Організувати чергування вчителів  та  учнів школи.  вересень  Адміністрація  графік   



13. Проводити прибирання школи та пришкільної території 

відповідно до закріплених за класами ділянок.  

кожної 

п’ятниці  

Адміністрація, 

класні керівники 

підбиття підсумків   

14. Оформлення встановленої звітної документації згідно 

вимог.  

впродовж 

року  

Адміністрація  звіти   

15. Організація роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.   

вересень  Директор школи  наказ   

16. Проведення індивідуальних та групових інструктажів із 

педагогами, працівниками допоміжного й технічного 

персоналу, учнями з питань техніки безпеки й правил 

внутрішнього розпорядку 

вересень  Адміністрація  журнали проведення 

інструктажів  

 

17. Створення предметних апеляційних комісій з метою 

забезпечення права учнів на корекцію семестрових 

оцінок (за умови надходження апеляцій від батьків). 

Проведення повторного семестрового оцінювання.  

січень, 

травень-

червень  

Адміністрація  наказ, 

протоколи АК  

 

18. Аналіз читацьких інтересів учнів.   бібліотекар  

 

Педрада      

19. Організувати роботу консультаційного пункту для 

батьків майбутніх першокласників.  

січень  Адміністрація,  

Герасименко Г.А. 

Бойко Т.М., 

Федорець Ю.О.   

нарада при директорі   

20. Підготувати матеріали і завдання для діагностики 

готовності до навчання майбутніх першокласників.  

березень  Герасименко Г.А.  нарада при директорі   

21. Провести тестування учнів на профпридатність, 

проведення профорієнтаційних бесід.  

квітень-

травень  

Герасименко Г.А. аналіз  

22. Організовувати профорієнтаційні зустрічі та бесіди для 

випускників 9-х та 11-х класів.  

протягом року  Представники НЗ аналіз  

23. Організувати підготовчі заняття із майбутніми  

першокласниками.  

червень  Адміністрація  план   



24. Провести діагностику психологічної готовності дітей 

дошкільного віку до навчання в школі.  

червень  Герасименко Г.А. аналіз   

25. Проводити індивідуальні консультації для батьків 

майбутніх першокласників.  

Березень-

червень 

Адміністрація, 

Герасименко Г.А. 

аналіз   

26. Набір учнів до 1-х, 5-х і 10-х   класів.  квітень-

серпень  

Адміністрація  списки, наказ   

27. Вивчення побажань учнів та батьків про вибір іноземної 

мови та профільного навчання.  

квітень, 

травень  

 

Адміністрація, 

класні керівники 

нарада при директорі   

28. Організувати наставництво   молодих вчителів.   вересень  Адміністрація  наказ   

29. Провести діагностику адаптації учнів 1-х та 5-х класів до 

навчання в школі.  

вересень  Адміністрація  нарада  при  

директорові  

 

 

 

 

 

 

      ЗМІСТ І КООРДИНАЦІЯ ОРГАНІВ САМОУПРАВЛІННЯ.  

1. Робота педагогічної ради  

 

1. 1. Аналіз роботи педагогічного колективу за 2018-

2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р. 

2. Затвердження нової методичної проблеми 

3. Затвердження річного плану роботи школи на 

2019-2020 н.р. 

4. Затвердження структури 2019-2020 н.р. 

  5.  Затвердження робочого навчального плану,  

       профільного та допрофільного навчання 

 

Серпень  

2019 року 

 

Адміністрація  

 

Протокол 

засідання 

 



6. Затвердження переліку обов’язкової документації 

7. Затвердження внутрішкільного розпордку 

8. Про організацію навчальних екскурсій та 

навчальної практики 

9. Про організацію роботи з учнями, що перебувають 

на індивідуальному навчанні 

10. Про основні нововведення нового правопису. 

Дотримання єдиного орфографічного режиму в 

школі 

11.  Організація гарячого харчування 

2. 1. Інноваційне освітнє середовище як фактор 

розвитку особистості 

2. Розвиток критичного мислення молодших 

школярів (з досвіду роботи вчителів) 

3. Про реалізацію заходів, спрямованих на 

попередження злочинності серед учнів, 

удосконалення способу життя без порушення 

норм моралі 

4. Стан дотримання вимог чинного законодавства 

щодо подальшого захисту дітей та учнівської 

молоді 

5. Виконання рішень попередніх засідань 

педагогічної ради 

Жовтень 

2019 року 

Сердюк А.А., 

Іващенко Н.М. 

 

Чмихун Л.В., Бойко Т.М., 

Бездольна Л.Є. 

 

 

Протокол 

засідання 

 

 

 3. 

1. Калейдоскоп педагогічних знахідок (з досвіду 

роботи вчителів, які атестуються) 

2. Формування предметних компетентностей з 

іноземних мов учнів 5-11 класів 

3. Розвиток читацьких компетентностей учнів 

засобами художнього слова 

4. Про розгляд та затвердження кандидатур з числа 

випускників школи на нагородження Золотою та 

Срібною медалями 

5. Робота з обдарованими дітьми 

 

Січень 2020 

року 

Вчителі, що атестуються  

Іващенко Н.М., 

Учителі іноземних мов 

 

Пирожок Л.В.,  

  



6. Формування здоров’язберігаючих 

компетентностей школярів 

7. Виконання рішень попередніх засідань 

педагогічної ради 

Федорець Ю.О., 

Алєксєєва О.М., Савченко 

В.Г. 

 

 4. 1. Формування життєво компетентної особистості 

шляхом упровадження педагогіки партнерства 

2. Формування предметних компетентностей з 

природознавства та біології учнів 5-11 класів 

3. Про організацію індивідуального навчання 

4. Підготовка до проведення ДПА, ЗНО. Вибір 

предмета для складання ДПА учнів 9-х класів 

5. Про виконання класними керівниками 1-11 класів 

заходів з реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

Березень 

2020 року 

 Іващенко Н.М., Гулак 

Л.М., Самоткан О.М.  

Сердюк А.А.,  

Кудіна Л.А., Силка О.І. 

        Іващенко Н.М. 

        Сердюк А.А. 

       Шендрик С.М. 

Протокол 

засідання 

 

5. 1. Про перевід  учнів 1-8 та 10 класів до наступних 

класів 

2. Про підготовку, організацію та проведення заходів 

з літнього відпочинку та оздоровлення учнів 

влітку 2020 року 

Травень 2020 

року 

Рибак В.П.,  

класі керівники  

1-8, 10 класів 

 

Протокол 

засідання 

 

6. 
1. Про вручення документів про освіту, випуск  та 

переведення учнів 9-х класів 

Червень 2020 

року 

Рибак В.П. Протокол 

засідання 

 

7. 
2. Про вручення документів про освіту, випуск учнів 

11 класу 

Червень 2020 

року 

Рибак В.П. Протокол 

засідання 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.Наради при директору 

 

 

 

 

 

 

 

  УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ 

 

1. Заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів 
№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Відповідальні Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконанн 

1. Укомплектувати школу педагогічними кадрами, 

забезпечити їх правильнурозстановку з 

врахуваннямвимог наступності увикладанні 

предметів.Провести тарифікаціюпрацівників на 

навчальний рік 

 

 

 

 

 

До 05.09. Адміністрація, 

члени атестаційної 

комісії 

Тарифікація  

2. Спрямувати діяльність методичних об’єднань на 

підвищення ефективності навчання, реалізацію творчого 

підходу в роботі вчителя та учня, нових підходів у виборі 

методів, засобів та способів навчання, експериментальної 

роботи у школі.  

Вересень Адмиіністрація, 

керівники М/О 

Плани роботи 

М/О 

 



3. Затвердити структуру та 

форми підвищення  професійної майстерності 

вчителів на навчальний ріку відповідному наказі «Про 

організацію методичної роботи зпедагогічними кадрами у 

2019/2020 навчальному році» 

До 05.09. Адміністрація, 

керівники М/О 

Наказ, 

структура 

 

4. Організувати наставництво над 

малодосвідченими спеціалістами 

До 05.09. Адміністрація Наказ  

5. Скласти заходи поатестації та проходженні курсів 

підвищення кваліфікації  педагогічних працівників 

Вересень Адміністрація Заходи  

6. Надавати допомогу вчителям, які проходять атестацію та 

курси підвищення кваліфікації, у проведенні творчих 

звітів з демонстрацією результатів їхньої роботи.  

Протягом 

року 

Адміністрація, 

керівники М/О 

звіти  

      7. Організувати та спланувати роботу координаційної  радиз 

метою узгодження всієї системи методичної роботи школи 

До 01.09. Адміністрація План роботи 

КР школи 

 

8. Визначити структуру методичної роботи школи на основі 

діагностики, кількісного складу педагогів, їх освітнього 

рівня, професійної майстерності 

 

 

 

 

 

майстерності та практичної роботи 

 

До 01.09. Адміністрація, 

керівники М/О 

Структура 

методичної 

роботи 

 

9. Організувати та забезпечити роботу всіх методичних 

об'єднань, скласти графік їх роботи, зробити корекцію 

планів ШМО, затвердити керівників ШМО 

До 05.09. Адміністрація Плани роботи 

ШМО 

 

 

10. Спрямувати роботу ШМО на реалізацію методичної 

проблеми школи «Формування інноваційного 

освітнього середовища на основі педагогіки 

партнерства в умовах реалізації компетентнісного 

підходу» 

Протягом року Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

Матеріали ШМО, 

творчої групи, 

семінарів 

 

11. Надавати методичну допомогу керівникам ШМО з питань 

організації та контролю самоосвітньої діяльності вчителів 

Протягом року Адміністрація Матеріали 

співбесід з 

учителями 

 

12. Визначити індивідуальні методичні проблеми, над якими 

будуть працювати  вчителі у 2019/2020 навчальному році 

До 02.09. Педагогічні 

працівники 

Плани 

самоосвіти 

 



на основі самоаналізу, результатів роботи, оцінки 

відповідності вимогам та єдиній шкільній методичній темі 

13. Проводити інструктивно-методичні наради з учителями 

школи з метою ознайомлення  вчителів школи з 

нормативними документами Управління освіти 

Ніжинської міськох ради, Чернігівської 

облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки 

України. 

Протягом 

року 

Адміністрація Матеріали 

інструктивно- 

методичних 

нарад 

 

14. Провести діагностування вчителів школи "Діагностування 

професійної підготовленості вчителя до педагогічної 

діяльності". 

 

 

 

 

Проаналізувати результати діагностування 

Протягом року 

 

Адміністрація Матеріали 

діагностування 

 

15. Створити динамічну групу вчителів 4-х та 5-х класів з 

метою забезпечення наступності у навчанні та вихованні 

учнів шкіл І та ступенів 

Вересень Адміністрація План роботи 

динамічної 

групи 

 

16. Скласти графік взаємовідвідування уроків вчителями для 

обміну досвідом роботи і надання методичної допомогита 

забезпечитийого виконання 

Вересень Адміністрація 

 

Графік  

17. Опрацьовувати новітнюметодичну, дидактичну, 

педагогічну літературуз метою підвищення ефективності 

роботи вчителів 

По мірі 

надходження 

Адміністрація, 

шкільний 

бібліотекар 

Інформація  

18. Забезпечити участь педагогічних працівників  у заходах з 

педагогічної майстерності (шкільних, міських, обласних) 

Протягом 

року 

Педагогічні 

працівники 

План роботи  

19. Залучення вчителів до інноваційної діяльності, 

дистанційної освіти  

 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

керівники М/О 

Інформація  

20. Провести предметні декади, місячник педагогічної 

майстерності вчителів, що атестуються,  

демонстрацію найкращого досвіду роботи вчителів 

щодо підвищення ефективності уроку, позакласних 

заходів 

Згідно з 

графіком 

Адміністрація, 

керівники М/О 

Плани 

проведення 

тижнів, звіти 

 



21. Забезпечити поширення ППД через друк у фахових 

виданнях, участь педагогічних працівників у конкурсах 

фахової майстерності  

 

Протягом 

року 

 

Адміністрація, 

керівники М/О 

 

Наказ  

22. Продовжити роботу творчої групи з упровадження НУШ Протягом 

року 

Адміністрація, 

Чмихун Л.В. 

План роботи. 

матеріали 

 

23. Продовжувати роботу постійно діючого психолого-

педагогічного семінару 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

Герасименко Г.А. 

План роботи, 

матеріали 

 

24. Підготувати і провести засідання круглого столу про 

підсумки роботи над методичною проблемою школи  

(1 рік) 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація,  

керівники 

ШМО 

Матеріали 

конференції 

 

 

25. Провести підсумки методичної роботи в школі за 

2019-2020 н.р. 

Травень  Адміністрація, 

керінвики м/О 

Наказ  

 

2.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

№ 

 

 

Зміст заходів 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 
Форма 

узагальнення 

 

Примітк

а 

1. Скласти перспективний  план проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників при 

ЧОІППО на 2020-2025 рр.  

Серпень  Адміністрація  План  

2. Передбачити звіти вчителів, що пройшли курсм 

підвищення кваліфікації, в планах методичних об’єднань 

Вересень Адміністрація, 

керівники М/О 

Плани роботи 

М/О 

 

3. Скласти  план-графік проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників при ЧОІППО на 

2020 рік  

Жовтень Адміністрація  План  

4. Поновити стенд “Курси підвищення кваліфікації”.  Жовтень Адміністрація  Інформація  

5. Забезпечувати вчителів темами докурсових завдань для 

успішного проходження ними курсів паідвищення 

кваліфікації 

Протягом 

року 

Адміністрація  Інформація  

6. Заслухати питання ефективність проходження курсів 

підвищення кваліфікації.  

Червень Адміністрація  Протокол 

наради при 

директорові 

 



 

3.Атестація педагогічних працівників 

№ 

 

Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Примітк

а  

 

1.  Скласти  перспективний  план  атестації 

педагогічних працівників на 2020-2025 рр.  

вересень Адміністрація план  

2. Створити атестаційну комісію вересень Адміністрація наказ  

3. Ознайомлення педагогічного колективу із 

нормативними документами з атестації педагогічних 

працівників та   зі списком вчителів, що включені 

адміністрацією до атестації наступного року.  

жовтень Адміністрація Протокол 

наради при 

директору 

 

4. Перевіряти  терміни  проходження  

педпрацівниками курсів підвищення кваліфікації 

жовтень Адміністрація посвідчення 

працівників 
 

5. Прийняття заяв педагогічних працівників про  відмову 

від атестації або включення до позачергової атестації.  

жовтень Педагогічні 

працівники 

заява  

6. Затвердження графіка проведення атестації, доведення 

його до відома тих, що атестуються, під розпис, 

видання наказу про атестацію педагогічних 

працівників.  

жовтень Адміністрація наказ  

7. Оформити та подати до  атестаційної комісії ІІ рівня 

банк даних про педпрацівників, що атестуються у 2020 

р.   

жовтень  банк даних  

8. Закріпити вчителів та вихователів, що атестуються, за 

членами атестаційної комісії 

жовтень Адміністрація протокол  

9. Оновити матеріали у шкільному куточку атестації 

педагогічних працівників.  

листопад Адміністрація стенд  

10. Вивчення  системи  роботи  вчителів,  що 

атестуються  

Жовтень-

березень 

Адміністрація звіти  

11. Підготовлення необхідних форм документів для 

проведення атестації педагогічних працівників (бланки 

атестаційних листків установленого зразка, бюлетенів 

для таємного голосування) 

лютий Члени 

атестаційної 

комісії 

бланки, 

бюлетені 
 



12. Оформлення атестаційних матеріалів.  лютий Адміністрація виставка  

13. Скласти графіки проведення відкритих уроків та 

позакласних заходів.  

жовтень Педагогічні 

працівники 

графік  

14. Планування виступів учителів, які атестуються, з 

творчими звітами.  

жовтень Адміністрація звіти  

15. Анкетування учнів, батьків, педагогічного колективу з 

метою визначення рейтингу вчителів, які проходять 

атестацію.  

Січень-

лютий 

Адміністрація аналіз  

16. Проведення діагностичних опитувань учителів, які 

атестуються  

лютий Адміністрація аналіз  

17. Проводитизасідання шкільної атестаційної комісії.  згідно 

графіка 

Адміністрація протоколи  

18. Складання  характеристик  та  оформлення 

атестаційних листів   

Лютий-

березень 

Адміністрація атестаційні 

листи 
 

19. Ознайомлення тих, хто атестується, з 

характеристиками в атестаційному листі та 

результатами атестації.  

березень Адміністрація атестаційні 

листи 
 

20. Видати  наказ  по  школі “Про результати 

атестації у 2020 р.”.  

березень Адміністрація наказ  

21.  Подання  атестаційних  матеріалів  на  

встановлення та підтвердження вищої категорії,  

педагогічних звань та нагород.  

березень Адміністрація атестаційний 

листи 
 

22. Видати наказ “Про результати атестації на вищу 

категорію та педагогічні звання”.  

квітень Адміністрація наказ  

23. Оформлення  особових справ учителів, які атестувалися, 

 відповідно  до  рішення атестаційної комісії  

травень Адміністрація Особові 

справи 
 

 

4. Робота з обдарованими дітьми 

№  Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Примітк

а 

1.  Удосконалити систему вивчення дітей з високим рівнем 

розвитку здібностей 

Вересень Психолог Пакет методик  



2. Поповнити шкільний банк „Обдарованість” даними про 

обдарованих дітей, учасників предметних олімпіад 

вересень Класні 

керівники 

Банк даних  

3. Провести діагностування обдарованих дітей Жовтень-

листопад 

психолог 

 

Протоколи 

досліджень 

 

4. Розробити  індивідуальні плани  роботи з обдарованими 

дітьми 

Серпень-

вересень 

Педагогічні 

працівники 

Плани роботи  

5. Створити книгу „Учнівська гордість школи”  Адміністрація, 

класні керівники 

Книга  

6. Організувати проведення роботи з батьками 

обдарованих дітей  

жовтень Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

План роботи  

7. Проводити співбесіди з вчителями-предметниками 

щодо зниження успішності обдарованих дітей, їхнього 

творчого потенціалу  

Протягом 

року 

Адміністрація Інформація  

8. Підготувати учнів до участі в роботі МАН, І, ІІ та ІІІ 

етапу предметних олімпіад, конкурсі ім.Яцика та 

Т.Г.Шевченка 

Вересень-

листопад 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Інформація  

9. Забезпечити участь учнів у олімпіадах, які проводять 

ВНЗ  

Протягом 

року 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Інформація  

10. Відстеження саморозвитку обдарованих дітей.  Протягом 

року 

Адміністрація Аналіз  

11. Аналіз підсумків І, ІІ етапів предметних олімпіад, 

мовних конкурсів.  

Грудень-

січень 

Адміністрація Наказ  

12. Рейтинговий аналіз з основних базових дисциплін Січень Адміністрація Наказ  

13. Залучення учнів до участі в предметних тижнях.  Протягом 

року 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

План 

проведення 

 

14. Поповнювати комп’ютерний банк школи.  протягом 

року 

Адміністрація, 

класні керівники 

комп’ютерні 

програми 
 

15. Продовжити  комплектування  бібліотеки 

популярними і науковими виданнями.  

протягом 

року 

Адміністрація, 

шкільний 

бібліотекар 

бібліотечний 

фонд 

 



16. Вживати  заходи  щодо  стимулювання  праці  

обдарованих дітей та їх наставників 

протягом 

року 

Адміністрація наказ  

 

5. Індивідуальне навчання  

№ 

 

Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Примітк

а 

1.  Ознайомлення батьків з Положенням про індивідуальну 

форму навчання та умовами її організації 

Серпень  Адміністрація  Інформація   

2. 

 

Проведення індивідуальних консультацій з батьками з 

метою організації та здійснення роботи з учнями за 

індивідуальною формою навчання 

До початку 

навчальних 

занять 

Адміністрація  Інформація   

3. Збір заяв від батьків, довідок ЛКК Серпень  Адміністрація Інформація   

4. Розгляд заяв від батьків на засіданні педагогічної ради Серпень Адміністрація Протокол   

5. Оформлення та подача клопотання до Управління освіти 

про організацію навчання учнів, які за станом здоров’я 

не можуть відвідувати школу 

Серпень  Адміністрація Наказ    

6. Підготовка наказу «Про організацію індивідуального 

навчання учнів у 2019-20202 н.р.» та «Про затвердження 

персонального складу та розподіл навчального 

навантаження вчителів, які будуть здійснювати навчання 

учнів за індивідуально. Формою навчання у 2019-20202 

н.р.» 

Серпень  Адміністрація Наказ  

7. Складання індивідуальних навчальних планів для 

організації навчання учнів за індивідуальною формою 

навчання у 2019-2020 н.р.» 

Серпень Адміністрація  План  

8. Складання розкладів занять, погодження з батьками Серпень Адміністрація Розклад занять   

9. Забезпечення своєчасного складання календарно-

тематичного та поурочного планування 

Протягом 

року 

Адміністрація  Інформація   

10. Забезпечення нормативності ведення журналів обліку 

навчальних занять за індивідуальною формою навчання 

Протягом 

року 

Адміністрація Наказ   

11. Аналіз, контроль, розгляд питання на нарадах при 

директору, засіданнях педагогічної ради 

Протягом 

року  

Адміністрація Протокол   



12. Залучення учнів, що перебувають на індивідуальному 

навчанні, до позакласної та позашкільної роботи 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

класні керівники 

Інформація   

 

6. Профільна та допрофільна освіта 

№  Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Примітк

а 

1.  Створити умови для врахування й розвитку навчально- 

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, 

здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі 

їхньої загальноосвітньої підготовки 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Інформація 

 

2. Організувати роботу 10 класу, продовжити 

функціонування 11 класу з профілем українська 

філологія 

Серпень-

вересень 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Навчальний 

план 

 

3. 
Організувати роботу 8-А класу з поглибленим 

вивченням математики 

Серпень-

вересень 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Навчальний 

план 

 

4. 
Підготувати робочі навчальні плани на 2020-2021 н.р. 

Травень 

2020 року 
Адміністрація 

навчальні 

плани 
 

5. Створити умови для застосування сучасних 

інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі профільних класів 

Протягом 

року 
Адміністрація Інформація 

 

6. Проводити анкетування, психологічні дослідження 

серед учнів 8-9 класів для своєчасного виявлення 

задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх 

здібностей, для впровадження профільного та 

профільного навчання 

Протягом 

року 
Адміністрація Інформація 

 

7. Узагальнити результати досліджень з метою виявлення 

профілів, що користуються найбільшим попитом серед 

учнів 

Лютий 2020 

року 
Адміністрація Інформація 

 

8. Ознайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою» 

міста, району, а саме: із загальноосвітніми навчальними 

закладами, навчально-виробничими комбінатами, 

Протягом 

року 
Адміністрація Інформація 

 



позашкільними установами, професійно-технічними, 

вищими навчальними закладами, а також напрямами 

підготовки в них, умовами прийому, навчання та 

подальшого працевлаштування 

10. Залучати батьків до співпраці щодо питань 

упровадження допрофільного та профільного навчання 

в школі 

Протягом 

року 
Адміністрація Інформація 

 

 

7.Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання 

№  Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Примітк

а 

1.  Здійснювати контроль: 

 за якістю проведення занять з допризовної 

підготовки; 

 за виконанням статутних вимог на уроках 

фізкультури і допризовної підготовки; 

 за якістю засвоєння програм з навчальних предметів 

«Захист Вітчизни» та ОМЗ 

Протягом 

року 
Адміністрація Інформація  

2. Перевіряти наявність і технічний стан навчальної зброї 

та патронів до неї 

Протягом 

року 
Адміністрація Інформація  

3. 
Підготувати й подати до управління освіти звіт про стан 

допризовної підготовки за навчальний рік 

Травень 

2020 року 

Учителі 

«Захисту 

Вітчизни» 

Звіт  

4. Підготувати навчально-матеріальну базу, учнів до 

навчально-польових зборів 

Протягом 

року 
Адміністрація Інформація  

5. 
Підготувати й провести День цивільного захисту (за 

окремим планом) 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

Наказ, план  

6. 
Продовжити роботу спортивних секцій, гуртків  «Юний 

стрілок»,  

Протягом 

року 

Адміністрація, 

керівники 

гуртків 

Наказ, плани 

роботи 
 



7. Організувати підготовку учнів та участь команди школи 

в міських  змаганнях з військово-прикладних видів 

спорту, спартакіаді допризовної молоді, військово-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура») 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

керівники 

гуртків 

Наказ  

8. Провести місячник оборонно-масової і військово-

патріотичної роботи, присвячений річниці Збройних Сил 

України 

Листопад-

грудень 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

План 

проведення 
 

9. Провести заходи до 76-ої річниці визволення України, 

Чернігівської області та Ніжина від німецько-

фашистських загарбників 

Вересень-

жовтень 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

План 

проведення 
 

10. Урочистості до 75-ї річниці Перемоги 03-

09.05.2020 

року 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

План 

проведення 
 

11. Пропагувати військову службу в лавах української армії. Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

План  

12. Організовувати та проводити екскурсії з учнівською 

молоддю до музеїв України 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

класні 

керівники 

Наказ  

13. Відвідування військових частин  м.Ніжина Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

класні 

керівники, 

учителі 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Наказ 

 
 

Система забезпечення якості освіти 

   1.Контроль за створенням умов для організації освітнього процесу 

№ 

 

Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Приміт

ка 



1.  Якість проведення ремонтних та профілактичних робіт у 

школі. Готовність шкільних приміщень до експлуатації у 

новому навчальному році 

Серпень Адміністрація, 

завкабінетами, 

майстернями 

Протокол 

наради при 

директору 

 

2. Проведення педагогічно доцільної розстановки 

педагогічних кадрів, розподіл тижневого навантаження 

Серпень  Адміністрація Наказ  

3. Погодження та затвердження календарних планів за 

предметами, планування роботи факультативів, гуртків, 

індивідуальних занять, планування виховної роботи 

класних керівників і вихователів ГПД  у відповідності з 

навчальними планами, програмами, методичними 

рекомендаціями 

Вересень, 

січень  

Адміністрація Інструктивно-

методична 

нарада 

 

4. Організація харчування дітей  у шкільній їдальні  Протягом 

року  

Адміністрація Нарада при 

директорі, наказ   
 

5. Стан роботи з охоплення навчанням дітей віком до 18 

років у мікрорайоні школи, забезпечення умов для 

подальшого навчання випускників 9-11-х класів і 

працевлаштування  

Вересень, 

січень 

Адміністрація Нарада при 

директорі,  

педрада, звіт 

 

6. Організація роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників НВП 

Вересень,  

травень 

Адміністрація Нарада при 

директорі, наказ 
 

7. Формування мережі класів, ГПД, груп для занять 

факультативів, гуртків, спецгрупи, класів для навчання 

за профілями 

Вересень Адміністрація Нарада при 

директорі, 

накази 

 

8. Організація індивідуального навчання учнів Вересень Адміністрація Накази   

9. Стан роботи з виявлення та облікування учнів із різних 

категорій соціально незахищених сімей.  

вересень  Адміністрація банк даних  

10. Організація чергування по школі членів адміністрації , 

учнів (класів) та вчителів.  

вересень, 

січень  

Адміністрація графік  

11. Організація методичної роботи з педагогічними 

працівниками школи.  

вересень,  

травень  

Адміністрація накази  

12. Організація роботи щодо підготовки та проведення 

атестації педагогічних працівників.  

жовтень  Адміністрація нарада при  

директорі   
 



13. Організація роботи шкільної бібліотеки. Забезпечення 

учнів підручниками.  

вересень  Адміністрація, 

шкільний 

.бібліотекар 

нарада при  

директорі 
 

14. Підготовка приміщення школи до роботи в 

осінньозимовий період.  

жовтень  Адміністрація, 

технічні 

працівники 

нарада при  

директорі 
 

15. Дослідження процесу адаптації учнів 1-х та 5-х класів 

до нових умов навчання.  

жовтень Адміністрація Нарада при 

директору 
 

16. Вивчення стану  роботи методичних об’єднань 

вчителів-предметників 

травень Адміністрація  наказ  

17. Дотримання режиму роботи школи    Травень Адміністрація  Нарада при 

директору 
 

18. Вивчення системи роботи педагогічних працівників, що 

атестуються у 2020 році.  

Січень  Адміністрація  Педрада   

19. Результативність участі учнів школи у ІІ та ІІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад.  

Січень  Адміністрація  Наказ   

20. Проходження медичного огляду працівниками школи. Серпень Адміністрація  Нарада   

21. Стан організації  індивідуального навчання Березень  Адміністрація  Педрада  

Наказ  
 

22. Забезпечення належних умов для профілізації навчання. Грудень Адміністрація  Нарада при 

директору 
 

23. Результативність проведення методичної роботи з 

педагогічними працівниками у 2015-2016 навчальному 

році.  

червень  Адміністрація  наказ  

24. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 

9х та 11-х  класів 

травень  Адміністрація  педрада, накази  

25. Проведення навчальної практики з учнями 5-х-8-х, 10-

х класів та навчальних екскурсій з учнями 1-х-4-х 

класів. 

травень, 

червень 

Адміністрація  наказ  

26. Стан роботи щодо оформлення документів випускників 

– свідоцтв, атестатів, грамот.  

травень, 

червень  

Директор  наказ  

27. Стан матеріально-технічної бази школи, її збереження, 

зміцнення.  

травень  Адміністрація  нарада при  

директорі 

 



28. Контроль за якістю заміни уроків  лютий  Директор  нарада при  

директорі 
 

 

2.Контроль за станом викладання навчальних предметів 

№ 

 

Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Примітк

а 

1.  Стан викладання іноземних мов. Рівень сформованості 

предметних компетентностей учнів 

 Адміністрація Педрада 

Наказ  
 

2. Стан викладання біолоії та природознавства. Рівень 

сформованості предметних компетентностей учнів 

 Адміністрація Педрада 

Наказ  
 

3. Забезпечення наступності в організації 

освітньогопроцесу між ДНЗ, школою І та ІІ ступеня.  

Березень  Адміністрація 

 

нарада при 

директорі 
 

4. Охорона праці та техніка безпеки на уроках 

фізкультури   

Березень  

 

 Нарада при 

директору  
 

5. Стан матеріально-технічного та навчальнометодичного 

забезпечення викладання Захисту Вітчизни  

Квітень   

 

  

6. Виконання практичної частини програми з хімії, 

біології, географії, фізики, астрономії 

грудень  Інструктивно 

методична 

нарада 

 

7. Організація та здійснення тематичного обліку 

досягнень учнів з історії 

лютий    

8. Контроль за веденням зошитів  (та словників)  з: 

- української мови (1-4 класи; 5-11 класи); 

- математики (1-4 класи, 5-11 класи); 

- англійської мови (1-4 класи, 5-11 класи); 

- німецької мови (7-9 класи): 

- зарубіжної літератури (5-11 класи). 

    

9. Аналіз рівня літературного розвитку учнів, формування 

їх читацької культури  

Жовтень 

 

Адміністрація Педрада,  

наказ  
 

10. Виконання санітарно-гігієнічних вимог до організації 

робочих місць в кабінеті інформатики  

листопад  Адміністрація  Нарада при 

директору 
 

11. Організація та форми проведення тематичного 

оцінювання на уроках основ здоров'я 

Квітень Адміністрація Нарада при 

директору 
 



12. Стан відвідування учнями занять ГПД Лютий  Адміністрація Педрада,  наказ   

13. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках 

іноземних мов 

Жовтень  Адміністрація Нарада при 

директору 
 

14. Виконання єдиних вимог до ведення шкільної 

докумкентації  

Березень  Адміністрація Педрада, Наказ  

 

3. Контроль за веденням документації 

№ 

 

Зміст заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні  Форма 

узагальнення 

Примітк 

1.  Календарно-тематичне планування Вересень 

Січень 

Адміністрація Інформація   

2. Класні журнали, журнали індивідуального навчання, 

ГПД, гуртків 

Жовтень 

Січень 

Березень 

Травень  

адміністрація Педрада 

Наказ 
 

3. Особові справи Вересень 

Червень  

Адміністрація Наказ   

4. Учнівські зошити  Протягом 

року 

Адміністрація  Нарада при 

директору 
 

5. Учнівські щоденники Листопад  

Квітень 

Адміністрація  Нарада при 

директору 

 

6. Книги обліку документів про освіту  Червень Директор  Наказ   

7. Книга руху учнів  Червень Директор  Наказ   

8. Журнал обліку пропущених та замінених уроків Червень Директор  Наказ   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Система забезпечення якості освіти 

№  Вид контролю УІІІ IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Діагностичні зрізи знань учнів 5-х класів 

(українська мова, англійська мова,  

математика) 

 Н СМ/о 

Н 

      Н   

2. Класні журнали, журнали ГПД, особові 

справи 

П     Н     Н 

3. Перевірка сформованості навички 

читання у 3-4-х класах 

     Д Н/д      

4. Виконання навчальних планів та програм      Н Н/д     Н Н/д  

5. Перевірка учнівських зошитів: 

- 1-4 класи;  

- українська мова; 

- зарубіжна література; 

- іноземні мови; 

- математика.   

   

Д Н/д 

 

  

 

 

Д Н/д 

 

Д Н/д 

 

 

 

Д Н/д 

 

 

 

 

 

Д Н/д 

Н Н/д   

6. Перевірка учнівських щоденників     Н Н/д       

7. Вивчення системи роботи вчителів, які 

атестуються 

     І  Н     І       І    П    І   І    Н   

8. Вивчення ППД       П Н   П Н    

9. Відвідування уроків   І   І    Н/д    І І І І І І І Н 

10. Календарно-тематичне планування  П           

11. Поурочне планування  П     І      



12. Робота методичних об'єднань   М        М  

13. Зрізи навчальних досягнень учнів:             

з української мови - 3-11 класи     Н     Н  

Вид контролю УІІІ IX X XI XII I II III IV V VI 

з математики – 3-11 класи     Н     Н  

з англійської мови – 3-11 класи     Н     Н  

14. Якість знань учнів допрофільних (8-А) та 

профільних (10, 11)  класів 

    Н     Н  

15. Робота ГПД        П Н    

16. Підготовка до ДПА        П  Н  

17. Результати проведення ДПА і ЗНО П          Н 

18. Підготовка до ЗНО        П    

19. Комплексна перевірка стану викладання             

- Іноземні мови     Н П       

- Біологія, природознавство        Н П    

20. Організація індивідуального навчання П Н 

Н/д 

   П Н      

21. Перевірка стану навчальних кабінетів   П Н         

22.  Організація харчування  Н Н/д        П Н    

23. Контроль за дотримання виконання 

правил техніки безпеки та пожежної 

безпеки, охорони праці 

П Н Н 

Н/д  

   Н/д    Н/д  

 

 

 

 



Організаційне та науково–методичне забезпечення  виховної роботи у закладі освіти 

         Виховна робота в загальноосвітньому навчальному закладі протягом 2018-2019 н.р. була спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та здійснювалася згідно Програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 

року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» та була 

спрямована на вирішення науково-методичної проблеми школи 2018-2019 н.р. «Формування життєво-спроможної 

особистості школярів шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.».   

Головними завданнями року були: набуття учнями соціального досвіду, формування життєвої позиції, людської гідності, 

успадкування надбань українського народу і світової культури, людяності, фізичної досконалості, моральності, 

духовності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури, почуття патріотизму.  

Роботу було проведено згідно плану, використовувалися методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України.  

Протягом року в  були проведені традиційні тематичні дні та тижні: День Знань, День Учителя, День української 

писемності та мови, Всесвітній день прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом, День Перемоги, Пам’яті та Примирення, свято Т.Г. Шевченка, День Європи, День пам’яті, 

присвячений Чорнобильській трагедії, День українського козацтва, Покрова, Різдвяні свята, День визволення міста 

Ніжина, День пам’яті героїв Крут, Останній дзвоник та ін.  

   За планами спільних заходів школи, ССД, органів внутрішніх справ, з метою превентивного виховання учнів та 

профілактики злочинності в заклади були запрошені працівники правоохоронних органів, фахівці служби у справах дітей, 

практичним психологом школи Герасименко Г.А. були проведені консультації з учнями, що опинились у складних 

життєвих умовах, з дітьми, схильними до правопорушень.   

 Значна увага адміністрацією приділялась протягом року створенню належних умов для навчання учнів соціальних 

категорій. У школі навчалося  5 дітей, позбавлених батьківського піклування, 15 дітей з інвалідністю, учнів, потерпілих 

від аварії на ЧАЕС – 4. Сімей, які опинились у складних життєвих умовах – 1. Дітей учасників АТО – 19 осіб. Дітей з 

багатодітних родин – 38. Дітей з малозабезпечених родин -35. Усі діти мають безперешкодний доступ до навчання.   

Протягом 2018-2019 н.р.  діти з інвалідністю залучалися до участі у конкурсах дитячої творчості, концертах, змаганнях. 

Традиційно до 1 грудня у школі проведено заходи до Міжнародного дня інвалідів, акції «Милосердя», «Діти - дітям» .  



У закладі пройшли заходи до Дня Святого Миколая та Нового року. За рахунок  коштів міського бюджету  учні пільгових 

категорій отримали солодкі подарунки та безкоштовні квитки на новорічну виставу до Ніжинського драматичного театру. 

Протягом року значна увага приділялась превентивному вихованню учнів. В рамках Тижнів правової освіти, Всесвітнього 

дня захисту прав людини, Всеукраїнського Тижня прав людини, річниці з дня підписання Конвенції з прав людини, Дня 

спільних дій в інтересах дітей було проведено виховні заходи (шкільні лінійки, години правознавства, лекції, бесіди, 

класні години), а також правовий всеобуч для школярів за різноманітною тематикою, організовано виставки у шкільної 

бібліотеці, турніри, вікторини, рольові ігри, випуск шкільних стіннівок, дискусії. В жовтні та січні проведено турніри 

юних правознавців, в якому взяли участь команди 10-11 кл. Протягом 2018-2019 р. проведено заходи з вивчення та 

використання державної символіки України, роз’яснення положень Конвенції про захист прав людини, дитини.  

Велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів, вшануванню пам’яті видатних українських діячів, борців за 

незалежність України, учасників Другої світової війни. 

Проведено заходи: щодо відзначення  річниці визволення України від фашистських загарбників (жовтень 2018 р.), Дня 

партизанської слави з покладанням квітів загиблим воїнам (вересень 2018 р.), вшанування пам’яті жертв Голодомору (27 

листопада 2018 р.), Дня українського козацтва (жовтень 2018 р.), щодо вшанування жертв Бабиного Яру та річниці 

незалежності України. Проведено заняття в гуртках військово-патріотичного виховання «Сокіл «Джура»» (керівники 

Сапєгін М.І.,Кудіна Л.А.,Назаренко К.В.).   

08.05.2019р. учні 9А класу брали участь у мітингу в Конотопському парку,присвяченому  Дню Пам’яті, Примирення 

та Перемоги , де були присутні ветерани Другої світової війни Крапив'янський П.А., голова  ради ветеранів залізниці 

Логінова В.В. 

Значну роль у патріотичному вихованні  учнівської молоді відіграє участь шкільної команди «Хоробрі серця» у 

Всеукраїнській грі «Сокіл» («Джура»). Команда успішно пройшла всі етапи міського змагання  і посіла ІІ місце серед  13 

команд - учасників .  

Протягом 2018-2019 навчального року  практичним  психологом Герасименко Г.А.. проведено відповідну роботу з учнями: 

1 класи: 

1)діагностика готовності до навчання в школі та рівня тривожності за методиками Керна-Йерасека, «Лісова школа», 

«Дерево з чоловічками»; 

2)заняття за програмою «Навчи дитину захищатися» 

3)індивідуальні заняття за програмою формування стійкості до стресу «Безпечний простір» 

   5 класи: 

  1)Діагностика:комплексне вивчення особистісної адаптованості учнів у школі (5-А,5-Б класи) 



2) Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з учнями за програмою «Формування психосоціальної стійкості до 

стресу» 

3) Комунікативний тренінг 

6 класи: 

1)Методика оцінки пізнавальної активності Пашньова, методика визначення навчальної мотивації Пашньова. 

7класи: 

1)Вивчення самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейна 

2)заняття за програмою «Сімейна розмова» 

8класи: 

1)Групова психодіагностика у 8-А,8-Б класах з метою дослідження самооцінки особистосі 

2)Тренінгові заняття «Я –хлопець.Я-дівчина» 

9 класи: 

1) комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 9-А,9-Б класах; 

2) проведення тренінгів «Моя майбутня професія»; 

3) індивідуальна психодіагностика та консультації учням. 

10 клас: 

1)дослідження соціального статусу (проективна методика «Дерево»); 

2)групова психодіагностика у 10 класі (методика САН); 

11 клас: 

1)комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 11 класі 

2) вивчення невербального інтелекту учнів 11 класу за методикою Кулагіна 

У кожному класі школи були проведені профілактичні заняття «Стоп булінг» 

    Для батьків та дітей протягом року проведені виступи психолога  та соціального педагога:  

• «Адаптація до навчання у школі»,  

• «Про соціальний захист дитини»,  

• «Права дитини. Попередження насильства»,  

• «Безпека поведінки в Інтернеті», 

•   «Профілактика згубних звичок»,  

• «Як подолати стрес».  

• «Насилля у батьківській сім'ї» 



З метою профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління  та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та 

психотропних речовин в  усіх класах проводилась лекційна робота з запрошенням фахівців: медичних працівників, 

нарколога, гінеколога, працівники психологічної служби.  

Учні школи брали активну участь у Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах  та фестивалях дитячою творчості.  

Команда школи «Хоробрі серця» (керівник Сапєгін М.І.) посіла ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

ІІІ відкриті мські змагання з орієнтування «Поастун»- ІІ місце. 

Шкільний театральний колектив «Дзеркало» (керівник Назаренко К.В.) посіли ІІІ місце у фестивалі дитячих театральних 

колективів закладів загальної середньої освіти «Те-Арт-Соціо»; 

Міський фестиваль «Таланти багатодітноїх родини»: 

І місце – номінація «Вокальне мистецтво» (Козел А. ,7-Б клас); 

ІІ місце – номінація «Вокальне мистецтао» (Калюжна Д.,11 клас) 

ІІмісце – номінація «Художнє та авторське виконання»(Калюжна Д. ,11 клас) 

               І місце – номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» ( Деружинський Г.,3-Бклас); 

               ІІІ місце – номінація «Декоративно –прикладне мистецтво» (Савлученко П.,3-Б клас 

 Протягом навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. Було продовжено співпрацю 

школи та училищ, організовано зустрічі з представниками ВУЗів              проведено профорієнтаційний захід 

«Калейдоскоп професій», Дні відкритих дверей.  

З учнями  старших класів проводилася екскурсійна робота: здійснено екскурсії до училищ, коледжів м. Ніжина (Силка 

О.І,Назаренко К.В.)).  

Необхідною сторінкою виховної роботи був екологічний напрямок – керівник Силка О.І.   

Під час місячника екологічного виховання в нашій  школі було проведено ряд заходів, спрямованих на формування 

елементарних знань про вплив людини на довкілля, виховання любові до природи, формування екологічного мислення та 

свідомості.  

Екологічний напрямок роботи нашої школи має неабияке значення для учнів та вчителів. Тож щороку школярі приймають 

участь у великій кількості екологічних акцій, конкурсів, змагань. 

В межах Всеукраїнської екологічної акції «Первоцвіт» юннати школи брали участь у ряді природоохоронних заходів:  

• намалювали та розповсюдили еколистівки із зображенням первоцвітів;  

• фотографували первоцвіти нашого міста та підготували фотоальбом «Первоцвіти парків нашого міста»;  



• підготували усний журнал «Первоцвіти – окраса Землі» для учнів початкової та середньої школи.  

з залом, в обговоренні невирішених завдань.  

Вагоме місце у виховній роботі займало учнівське самоврядування. У школі протягом року працювала Рада 

старшокласників,  до складу якої входять лідери шкільного самоврядування 5-11 кл. Проведено 21 засідання ради. Лідери 

учнівського самоврядування проводили виховні заходи, роботу з молодшими школярами, екологічні та природоохоронні 

акції, надавали волонтерську допомогу ветеранам, учасникам АТО, брали участь у впорядкуванні пам’ятників загиблих, 

що в мікрорайоні школи, у просвітницьких акціях за здоровий спосіб життя та акціях милосердя, художньо-естетичних 

заходах.  

Слід відмітити значну кількість заходів волонтерського напрямку, в яких члени учнівського самоврядування брали 

активну участь: «Милосердя», «Допоможи птахам», «Привітай ветерана», «Армія потребує твоєї допомоги», «Одягни 

вишиванку», «Життя у стилі ЕКО», «Від серця до серця» - Всеукраїнська акція, зібрано 11.000 грн. та ін. «День охорони 

первоцвітів» «Наркотикам –НІ!» , «Дерево єднання» 

Протягом навчального року було організовано в школі всеобуч для батьків з питань правової освіти населення, виконання 

батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, безпеки життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорсткого 

поводження з людьми та насильства в сім’ї, протидії ксенофобським проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, 

профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів, які знаходяться на внутрішньому обліку.   

В школі традиційно проводиться Тиждень правових знань (грудень 2018 року)). У всіх класах ведеться постійна 

індивідуальна та групова роз’яснювальна робота з учнями та їх батьками з питань вимог чинного законодавства; 

сплановано роботу Ради профілактики правопорушень, оформлено стенди та куточки на правову тематику.   

У школі сформований банк даних дітей з девіантною поведінкою (0 учнів); сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах (1).  

Суттєвим потенціалом у профорієнтаційній роботі з недопущення правопорушень і злочинів є позакласна робота. У школі 

протягом року працювало 4 гуртки та секцій:  

- «Сокіл «Джура»» (національно-патріотичний напрямок)) – Сапєгін М.І.,Кудіна Л.А.,Назаренко К.В.;.  

- «Вербиченька» (художньо-естетичний напрямок)- Євтух Л.С; 

- «Дивертисмент»( художньо-естетичний напрямок) – Квока О.А.;  

- Фізкультурно-спортивний – Дейнега Т.А.,Гриненко В.М.; 



 Достатня увага приділялась методичній роботі. Методичною проблемою з виховної роботи у 2018-2019 н.р. було 

визначено «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої 

компетентності майбутнього громадянина України»».  

На нарадах з виховної роботи було проведено інструктивну роботу щодо подальшого запровадження «Основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11 кл. ЗНЗ України», про особливі узагальнення передового педагогічного досвіду  класних 

керівників з виховної роботи, про проведення заходів на різдвяні, новорічні свята та зимові канікули, про участь школи у 

святкуванні річниці Т.Г. Шевченка, про відзначення 74-річчя Перемоги, Пам’яті та Примирення.   

Працює методичне об’єднання класних керівників над такою проблемою « Майстерність педагога: його творча ініціатива, 

удосконалення методів,  

Протягом 2018-2019 навчального року на засіданнях методичних об’єднань були розглянуті питання: «Робота класного 

керівника з дітьми соціальних категорій», «Сучасний погляд на національно-патріотичне виховання»», ознайомились з 

методичними рекомендація МОН України щодо виховання учнів у 2018-2019 н.р..   

Питання з виховної роботи розглядалися:  

 на педраді «Творчість класного керівника:шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів» (протокол №3 від26.03.2018);  

 «  Про формування вшколяріврисгромадянинадержави,розвиненоїдуховності,моральної,художньо-естетичної,екологічної 

культури» (протокол №3 від26.03.2018р.) 

 «Про роботу класних керівників із правового виховання,профілактики правопорушень та злочинності,СНІДу,наркоманії 

,алкоголізму» (протокол №1 від 03.01.2019 р) 

 «Про роботу педколективу щодо формування морально-етичних норм поведінки»(протокол №1 від 03.01.2019р.); 

 « Про національно-патріотичне виховання учнів як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, 

правових цінностей» (протокол №4 від 25.03.2019р.) 

 на нараді при директорі: 

 «Про працевлаштування випускників 9-х ,11-х класів» (протокол №8 від 29 серпня 2018 р.) 

 «Про стан охорони праці та техніки безпеки» (протокол №10 від 22.10.2018 р) 

 «Про роботу гуртків»(протокол №8 від 22.10.2018) 

«Про профілактику правопорушень в учнівському середовищі» (протокол №8 від 22.10.2018 р.) 

 «Про стан відвідування учнями навчальних занять у школі» (протокол №12 від 27.12.3018 р.) 

 на методоб’єднанні класних керівників «Реалізація осрбистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності класного 

керівника» (жовтень 2018 р)); «Учнівське самоврядування школи як допомога у роботі класного керівника» (грудень 2019); 



«Виховання негативного ставлення до шкідливих звичок» (березень 2019); «Булінг в учнівському 

середовищі.Урегулювання конфліктнипх ситуацій у класному колективі»» (березень 2019)).  

 на Раді профілактики: «Про систему контролю відвідування учнями школи» (вересень 2019); 

 «Про роботу класних керівників щодо профілактики правопорушень і злочинності серед школярів»(жовтень2018)   

 «Про підсумки виконання плану спільної роботи закладу освіти у 2018 році з ССД з питань профілактики правопорушень і 

злочинності, запобігання дитячій бездоглядності(лютий 2019); 

 «Причини виникнення педагогічної занедбаності, формування світогляду підлітків» (квітень2019).  

 План виховної роботи за рік виконано 

І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

         Проблема виховної роботи, над якою працюватиме педагогічний колектив школи у 2019-2020 навчальному році : 

виховання компетентної конкурентоспроможної особистості, патріота, громадянина України на засадах духовності, 

моральності, толерантності, патріотизму  засобами новітніх виховних технологій. 

         Основною метою у вихованні учнів у 2019-2020 навчальному році буде формування громадянина, патріота, 

інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти  асоціальним впливам, вправлятися з 

особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. 

У роботі з учнями педагогічні працівники школи спираються на Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України, Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

(Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), Методичні рекомендації з питань організації виховної 

роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 

25.07.15  №1/9-376); та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:  

 виховання патріотизму 

громадянське виховання 

 превентивне виховання 

 ціннісне ставлення до себе; 

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

 ціннісне ставлення до праці; 



 ціннісне ставлення до природи; 

 ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

Серед основних завдань — морально-духовне,  національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, 

полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного,  культурного розвитку дитини, формування соціально 

зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та 

підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей. 

У зв’язку з визначеним основним завданням протягом  2019-2020 навчального року планується приділяти підвищену 

увагу морально-етичному,національно- патріотичному вихованню, тому в план виховної роботи включені заходи щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (додаток до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2016 р. №641; наказ ДОН від 25.08.2016 № 337  Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах  на  2016 – 2020 роки).  

       Мета сучасного освітнього процесу – не тільки надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й виховувати морально-

духовну, життєво компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, професіонал, сім’янин, 

споживач та може протистояти викликам глобалізації життя. 

Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до 

оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого 

покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби. У 

зв’язку з цим планується  

 активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України шляхом 

проведення спільних заходів з військовими частинами, екскурсій до музеїв військових частин; активізувати зв’язки і 

спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових ВНЗ (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, 

снайпер, поліцейський, прикордонник, радист) та ін. 

Головними завданнями роботи школи з сім'єю (сімейне виховання) є: пропаганда педагогічних знань з метою 

підвищення педагогічної грамотності батьків; організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, 

необхідних дня організації діяльності дитини вдома; гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги – 

батьки».  

 Планується осучаснити тематику та форми  проведення батьківських всеобучів. Планується здійснювати цілеспрямовану 

роботу у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення 

їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.  

 Планується педагогічним колективам здійснювати подальшу роботу щодо формування ціннісного ставлення особистості 

до сім'ї, родини, людей відповідно до  Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива 

родина» на 2012 – 2021 роки.  



 У 2018-2019 навчальному році в школі планується подальше впровадження програми підготовки молоді до подружнього 

життя та формування відповідального батьківства.  

 Пріоритетними в роботі школи  залишаються: 

 упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, 

проведення тижнів правових знань; 

 використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, 

суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності; 

 впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес; 

 ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження 

здорового   способу життя; 

 запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості; 

 впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу; 

 перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо. 

Педагогічними працівниками школи планується забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та 

повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення". 

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з 

метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та 

правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Класним керівникам школи необхідно здійснювати: 

 внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога; 

 інформувати служби у справах дітей, 

 здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей; 

 контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання; 

 активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо. 

 Педагогічним працівникам школи у роботі з учнями та батьками у 2019/2020 навчальному році пропонується 

керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи: 

 .Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 №1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019-2020 

н.р.безпечного   освітнього середовища ,формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» 

 Лист МОНУ «Про національно- патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» 

 Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в 

навчальних закладах України"; 

http://skviravo.ucoz.ru/legislation/other/6490/


o Наказ від 24.11.2009 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь 

обирає здоров’я"; 

o Наказ від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми"; 

 Наказ від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України"; 

o Наказ від 11.06.2016 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з 

формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві"; 

o Інформаційно-методичний лист від 02.04.2017 № 1/9-235 щодо впровадження навчальних програм "Сімейні 

цінності"; 

1.1. Організація роботи класних керівників 

№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні  

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

1.  

Організація чергування класних колективі та класних керівників на І 

семестр 2019/2020 навчальний рік 
Шендрик С.М. До 01.09.2019 Графік 

 

2.  

Надання методичної допомоги молодим класним керівникам (за наявності 

останніх) 
Шендрик С.М. До 09.09.2019 Інформація  

 

3.  
Планування виховної роботи класних керівників Шендрик С.М. До 14.09.2019 План  

4.  
Створення та корекція планів виховної роботи  Класні керівники До 17.09.2019 План  

5.  
Організація роботи гуртків та спортивних секцій Шендрик С.М. До 14.09.2019 Графік  

6.  
Складання  графіків відкритих класних годин, проведення тренінгів Шендрик С.М. До 18.09.2019 Графіки  

7.  

Стан роботи класних керівників щодо профілактичної роботи з 

попередження дитячого травматизму 
Шендрик С.М. 

Протягом 

року 
КК 

 

8.  
Перевірка стану ведення щоденників учнями 1-11-х класів Адміністрація 

Протягом 

року 
Довідка 

 



9.  
Організація збору інформації про відвідування учнями занять 

Шендрик С.М. 

Класні 

керівники 

 щотижня Журнал обліку 

 

10.  
Контроль за відвідуванням учнями занять Шендрик С.М 

Протягом 

року 

Інформація, 

наказ 

 

11.  
Контроль класних журналів Адміністрація 

Жовтень,  

січень,  

березень,  

червень 

Наказ  

 

12.  

Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр і ІІ семестр 2019/2020 

навчального року 
Шендрик С.М. 

Грудень,  

червень 
Наказ  

 

13.  

Аналіз роботи з профілактики правопорушень серед підлітків за  

2019/2020 навчального року 
Шендрик С.М. 

Грудень,  

червень 
Наказ  

 

14 Відвідування учнів пільгових категорій вдома ( у співпраці з ССД) 

Класні 

керівники  

Шендрик С.М. 

До 30.09.2019   

 

15 
Оформлення  класних куточків, куточків національної символіки, 

профілактики дитячого травматизму. 

Класні 

керівники 
До 01.09.2018 Усна доповідь 

 

16 
Організація соціально-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій 

та всіх учасників навчально-виховного процесу в 2019-2020н.р. 

Шендрик С.М. 

Герасименко 

Г.А. 

2019-2020 інформація 

 

17 Виявлення та постановка на облік дітей девіантної поведінки. Шендрик С.М. до10.09.2019 р.   



Герасименко Г.А. 

18 
Організація чергування вчителів і учнів школи . Контроль за чергуванням 

по школі. 

Шендрик С.М. 

 

до03.09.2019р 

Протягом року 

наказ 

 

 

19 
Організація харчування учнів. Контроль за харчуванням учнів. Шендрик С.М. Вересень 2019  

Протягом року 

наказ  

20 

Складання соціологічних паспортів класів та школи, списків учнів за 

категоріями. 

Шендрик С.М. 

класні керівники 

до07.09.2019р. 

 

соціальний 

паспорт 

класу.школи 

 

21 
Організація роботи  учнівського самоврядування.  Шендрик С.М. 

 

До 07.09.2019 наказ  

22 

Організація роботи батьківських комітетів класів і школи. Засідання 

батьківських комітетів. 

Шендрик С.М., 

класні керівники 

Вересень  

2019 р., 

раз (двічі) на 

семестр 

  

23 

Організація роботи Ради профілактики школи . Засідання Ради 

профілактики.   

 

Шендрик С.М до07.09.2019 р  наказ  

24 Підсумки працевлаштування випускників 9, 11-х класів. Шендрик С.М. 
до14.09.2019р звітність 

 

26 
День гідності і свободи (виховні години) Шендрик С.М 

класні керівники 

21.11.2019 р. плани вих.год  

27 
Організація роботи літнього дитячого закладу відпочинку з денним 

перебуванням «Калинонька» . 

Шендрик С.М. квітень 

2020 р. 

наказ  

 



1.2.Мовне виховання школярів 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальний 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконан

ння 

1. Поновити куточки державної символіки у  навчальних кабінетах  Шендрик С.М. Вересень Куточки  

2. Поновити постійнодіючу виставку “Мова рідна - рідне слово Пирожок Л.В. Вересень Виставка  

3. Спланувати заходи до відзначення  Дня української писемності Іващенко Н.М. До 01.11.2019 План заходів  

4. 

Підготовка та участь учнів школи у шкільному, міському, обласному 

етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури 

Вчителі 

української мови 

Жовтень-

грудень 
Наказ, заявка 

 

5. 
Підготовка та участь учнів школи у  етапі  міського конкурсу знавців 

української мови для учнів 8-11-х класів 

Вчителі 

української мови 
Жовтень Наказ, заявка 

 

6. 
Підготовка та участь учнів школи у міському етапі обласного фестивалю 

ораторського мистецтва для учнів 10-11-х класів 

Вчителі 

української мови 
Жовтень Наказ, заявка  

 

7. 
Підготовка та участь учнів школи у районному етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені П. Яцика для учнів 3 – 4 класів 

Вчителі 

української мови 
Листопад Наказ, заявка 

 

8. 

Підготовка та участь учнів школи у районному етапі Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Т.Г. Шевченка для учнів 5 – 11 класів 

Вчителі 

української мови 
Листопад Наказ, заявка 

 

9. 
Підготовка та участь учнів школи  у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник» 
Іващенко Н.М. До 31.01.2019 Інформація 

 

10. 
Спланувати та провести заходи щодо відзначення Міжнародного Дня 

рідної мови 

Вчителі 

української мови 
До 21.02.2019 План заходів 

 

11. Спланувати та провести дні української мови та літератури 
Вчителі 

української мови 

09.03.-

10.03.2019 

План заходів 

Фотозвіт   

 

12. 
Спланувати та провести  тематичні  заходи, присвячені дню  народження         

Т.Г. Шевченка 

Вчителі 

української мови 

Класні керівники 

Березень 
План заходів 

Фотозвіт   

 

14. 
Сприяння участі учнів та педагогів навчального закладу у міжнародних 

конференціях, конкурсах тощо 
Іващенко Н.М. 

Упродовж 

навчального 

року 

Інформація 

 

15. 
Екскурсії та подорожі по рідному краю, його визначних місцях,музеях 

України 
Класні керівники 

Упродовж 

навчального 

року 

Накази, 

інформація, 

фотозвіти 

 

16. Спланувати та провести Свято вишиванки 
Шендрик С.М. 

Класні керівники 
Травень 

План заходів 

Фотозвіт   

 



17. 
Провести контрольні роботи з української мови за текстами адміністрації  

(згідно з графіком) 
Іващенко Н.М.. 

Упродовж 

навчального 

року 

Наказ, довідка 

 

18. 

При оформленні інтер’єру школи та навчальних кабінетів 

використовувати державну символіку, атрибутику,  українські народні 

орнаменти 

Шендрик С.М. 

Упродовж  

навчального 

року 

Стенди 

 

19. 
Взяти під контроль проведення виховних заходів в класах з українською 

мовою навчання  державною мовою 
Шендрик С.М. 

Упродовж  

навчального 

року 

КК 

 

20. 

Проведення індивідуальних консультацій для вчителів школи з метою 

удосконалення професійної майстерності з питань ділового  українського 

мовлення 

Іващенко Н.М. 

Упродовж  

навчального 

року 

Інформація, 

графік 

 

 

1.3. Учнівське самоврядування 

№ з/п 

Зміст роботи 
Відповідальні 

 за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка  

про  

виконання 

1.  Складання плану роботи на 2019/2020 навчальний рік 
Педагог 

організатор 
До07.09.2019 План  

2.  Оновлення сторінки учнівського самоврядування на шкільному сайті 
Педагог 

організатор 

Упродовж  

навчального 

року 

Фотозвіт  

3.  Випуск шкільної газети згідно  плану  
Педагог 

організатор 

Протягом 

року 
Шкільний сайт  

4.  Організація участі  учнів у тижні учнівського самоврядування. 
Педагог 

організатор 

Упродовж  

навчального 

року 

Фотозвіт  

5.  
Організація навчання лідерів учнівського самоврядування в «Мер міста», 

«Школі журналіста», «Управлінській майстерні» 

Педагог 

організатор 

Упродовж  

навчального 

року 

Фотозвіт  

6.  Організація участі учнів в учнівських конференціях 
Педагог 

організатор 

За окремим 

графіком 
Фотозвіт  

7.  Організація волонтерської роботи 
Педагог 

організатор 

Упродовж  

навчального 

року 

Фотозвіт, 

інформація 
 

8.  Організація допомоги у проведенні свят, конкурсів тощо. 
Педагог 

організатор 

Упродовж  

навчального 

року 

Інформація  



1.4.Календарне планування виховної роботи 

 

Вересень– місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» Місячник ціннісного ставлення особистості ло себе 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальненн

я 

Відмітка про  

виконання 

1.  

 Свято першого дзвінка «Добрий день, Країно знань!». Адміністрація 

школи,пед.-

організ.,муз.кері

в. 

02.09.-06.09.19 

 

 

2.  

1-11 Рекомендовані теми.Перший урок 1-4 класи: 

«Поговоримо про дружбу» 

«Добро починається з тебе» 

«Чесність та довіра-основа добрих стосунків» 

«Як стати кращим» 

«Здоров'я природи -здоров'я людини» 

2.Перший урок 5-9 класи: 

 «Ми-жителі планети Земля. Ми-рівні»; 

 «Щастя:пункт призначення чи спосіб подорожувати»; 

 «Герої завжди поміж нас»; 

 «Що означає бути справедливим»; 

 «Толерантність та взаємоповага як запорука мирного 

співіснування»; 

 «Для чого людям совість» 

3.Перший урок у 10-11 класах: 

 «Правовий статус людини і громадянина в Україні»; 

 «Людина серед людей»; 

 «Свобода в житті людини та її межі” 

 

Класні 

керівники  

1-11 класів 

02.09.2019 

фотозвіт 

 

3.  

1-11 Єдиний урок «Безпечна дорога в школу й додому», інструктаж «ПДР» Класні 

керівники  

1-11 класів 

02.09.2019 

 
 

4.  

1-11 Цикл інструктажів з ТБ перед початком 2019/2020 н. р. Година 

спілкування «Правила поведінки в школі,вдома,на вулиці,в 

громадських місцях» 

Класні 

керівники, 

учителі 

предметники 

02.09.2019 

журнал 

 

5.  7-10 Організація чергування учнів у школі ЗДНВР 1-й тиждень графіки  



6.  

1-11 Формування  мережі гуртків. 

Залучення учнів до роботи в гуртках.  

Шендрик С.М. 

Класні 

керівники 

1-й тиждень 
Мережа 

гуртків 

 

7.  
7-11 Анкетування учнів «Шкільний лідер. Соціально-психологічний 

портрет» 

Практичний 

психолог 

2-й тиждень 
анкети 

 

8.  
5-11 Вибори активів класів та делегування представників класних 

колективів до органів учнівського самоврядування. 

Класні 

керівники 

2-й тиждень 
протоколи 

 

9.  

1-11 Єдиний олімпійський урок (до Дня фізкультури і спорту – 08.09) Класні 

керівники  

1-11 класів 

07.09.2019 

інформація 
 

10.  
1-11 Единий урок мужності до дня визволення міста Ніжина від 

фашистських загарбників. 

Кл.кер. 1-11 кл 14.09.2018 
інформація 

 

11.  10 Волонтерська діяльність.Добра справа. Планування діяльності Кот В.Г. до 14.09.2018   

12.  1-11 Участь у фестивалі «Його величність Ніжинський огірок!» Кл.кер.1-11кл 14.09.2019 фотозвіт  

13.  
1-11 Міжнародний день миру.  ЗДВР, класні 

керівники 

3-й тиждень 
інформація 

 

14.  

1-11 Складання соціальних паспортів класів Класні 

керівники 

1-11 класів 

Вересень 2018 

Соц.паспорт 
 

15.  
1-11 Міжнародний день грамотності. «Дзвенить струмочком рідна мова»  

( виховні години,вікторини)   

Кл.кер 5-11 

Уч.укр.мови 

06.09.2019 
інформація 

 

16.  

1-11 Уроки мужності до Дня партизанської слави.«Роки над пам’яттю 

невладні» 

Класні 

керівники  

5-11 класів 

21.09.2018 

фотозвіт 
 

17.  

1-11 Загальношкільні батьківські збори «Психолого-педагогічні 

особливості виховання, навчання учнів (проблеми батьків, учнів та 

шляхи їх вирішення)» 

Адміністрація 

школи 

4-й тиждень 

протокол 
 

18.  
2-7 Конкурс листівок та малюнків «Прохання землі - берегти» (до 

Міжнародного дня озонового шару  

Класоводи та 

класні керівники 

3-й тиждень 
інформація 

 

19.  

1-11 Проведення рейду «Урок». 

Формування активу шкільного самоврядування 

Підготовка до виборів Голови учнівського самоврядування 

Адміністрація 

Класні 

керівники 

Педагог-

організатор 

3-й тиждень 

інформація 

 

20.  
2- 5 Бібліотечні уроки (до Всесвітнього дня бібліотек)«Цей дивосвіт - 

бібліотека» 

Пирожок Л.В. 27.09.2019 
фотозвіт 

 

21.  
5-11 Засідання Ради з профілактики правопорушень у школі (планування 

роботи) 

Адміністрація 

школи 

3-й тиждень 
протокол 

 



 

Жовтень – місячник патріотичного виховання 

 

22.  

1-11 Святковий концерт до Дня працівника освіти. Назаренко К.В.. 

муз.кер. 

педагог-

організатор 

04.10.2019 

Святковий 

концерт 

 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 

1-7 Виставка стіннівок та учнівських малюнків «Моє улюблене місце 

Ніжина»  

Учителі 

образот.ми-ва 

,класні 

керівники 

01.10.2018 

фотозвіт 

 

2. 

9-11 Проект«Видатні постаті 

Чернігівщини»(проект,презентації,електронний 

журнал»  

Класні кер 9-11 1-й тиждень 

матеріали 

 

3. 5-8 Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10.) Класні кер.5-8 1-й тиждень інформація  

4. 

8-11 Тренінг «Стоп насильству!» (до Міжнародного дня ненасильства – 

02.10.) 

Класні 

керівники 8-11 

класів 

04.10.2018 

інформація 

 

5. 
2-б Родинне свято  про народні символи виховання 

«На рушниковому крилі» 

Чмихун Л.В. 1-й тиждень 
сценарій 

 

6. 
8-11 Акція волонтерського руху «Милосердя і доброта – людства два крила» 

(до Міжнародного дня людей похилого віку - 01.10.) 

Шмаровоз К.В. 1-й тиждень 
інформація 

 

7. 
5-8 Випуск стіннівки до Всесвітнього дня захисту тварин  Кл.кер. 

,педаг-організ 

04.10.2019 
стіннівки 

 

8. 

1-4   Конкурс малюнків та світлин  « Ніжин у різні пори року. Осінь» Класов.1-4 кл 

Шмаровоз К.В. 

 

2-й тиждень 

інформація 

 

9. 6-11 Заходи до Дня українського козацтва Кл.кер 6-11 11.10.2019 інформація  

10. 

1-11 Тематична книжково-ілюстративна виставка «Наш край в роки війни», 

«Героям слава», присвячена річниці визволення України від 

фашистських загарбників 

Бібліотекар, 

учитель історії 

Протягом місяця 

інформація 

 

11. 
5-7 Національно-патріотична гра «Козацькі розваги» (до Дня українського 

козацтва – 14.10.) 

Учителі 

фізкультури 

11.10.2019 
інформація 

 

12. 1-11 Майстер-класи з виготовлення сувенірів для воїнів АТО Класні кер. 1-й,2-й тиждень інформація  



 

Листопад –інтелектуальний марафон 

Учнівське 

самовряд. 

13. 
7-11 У затишному колі. Дня українського козацтва . Зустрічі з  воїнами АТО Класні 

керівники 

2-й тиждень 
інформація 

 

14. 

1-8 Участь старшокласників школи у  проекті «Допомога молодшим 

школярам»:   організація дозвілля на перервах, підготовка до участі в 

загальношкільних заходах. 

Педагог-

організатор 

Учнівське 

самоврядування 

Протягом місяця 

презентації 

 

15. 
9-11 Засіданняправового клубу «Підліток» 

Відзначення Тижня протидії торгівлі людьми (за окремим планом) 

Андрущенко 

Л.М. 

4-й тиждень 
матеріали 

 

16. 3-а Виховний захід « Перлини української духовності» Бездольна Л.Є. 3-й тиждень сценарій  

17. 

1-11 Виставка композицій з природного матеріалу «Осінній дивограй» Класні 

керівники 

Педагог-

організатор 

3-й тиждень 

фотозвіт 

 

18. 
5-11 Рейд-перевірка «Ні – запізненням!» Учнівське 

самоврядування 

3-й тиждень 
інформація 

 

19. 
5-11 Виховні заходи до Дня визволення України від фашистських окупантів 

«Спасибі, вам, визволителі!» 
Класні кер. 18-22.10.2019 

інформація 
 

20. 
8-11 Виховні заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв політичних 

репресій (31.10) 

Класні 

керівники 

4 тиждень 
інформація 

 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 
1-11 День української писемності та мови «Рідна-мова краю батьківського 

пісня» 

Учителі 

української мови 

08.11.2019 
матеріали 

 

2. 
3-4 Бібліотечні уроки «Поезія надихає», «Бережи книгу» Пирожок Л.В. 

класоводи 

1-й тиждень 
інформація 

 

3. 
1-8 Тиждень знань пожежної безпеки на тему «З вогнем не жартуй!» (за 

окремим планом) 

 05-09.11. 

2018 
матеріали 

 

4. 

5-11 Виховний захід. «Поетична свічка» (до Дня української писемності та 

мови – 09.11.) 

Класні 

керівниик 

Уч.укр.мови  

09.11.2019 

матеріали 

 

5. 
5-а Виховний захід « Національні традиції народів,що проживають у 

Ніжині» 
Силка О.І. 2-й тиждень 

інформація 
 



 

Грудень - місячник морально-правового виховання  

6. 5-11 Конкурс юних декламаторів «Мова рідна-слово рідне» Кафедра укр.мов 2-3 й тиждень інформація  

7. 
7-9 Участь в акції «Школа проти СНІДу» Педагог-

організатор 

3-й тиждень 
інформація 

 

8. 
5-11 Шкільна акція «Скажімо палінню – ні!» (до Всесвітнього дня відмови 

від паління – 20.11) 

Педагог-

організатор 

15.11.2019 
інформація 

 

9. 
5-11 Бесіди лікарів з питань профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму 

(Міська дитяча поліклініка) 

ЗДНВР,медична 

сестра  

3-й тиждень 
інформація 

 

10. 

10 Тренінг з профілактики ВІЛ/СНІДу «Маршрут безпеки»  Практичний 

психолог  

 

4-й тиждень 

 

 

11. 10 Мітинг-реквієм до Дня пам’яті жертв Голодомору Кот В.Г. 22.11.2019 інформація  

12. 
1-11 Випуск стіннівок «З класом мандрувати рідною Україною класно» Класні 

керівники 

11.11.2019 
фотозвіт 

 

13. 
1-2 Гра –подорож «Розвивай-ко» Педагог-

організатор 

2-й тиждень 
фотозвіт 

 

14. 3-б Виховний захід.«Пізнай свою історію – вона єднає» Галепа А.П. 2-й тиждень матеріали  

15. 
8-9 Неформальні зустрічі з працівниками ССД «Особиста відповідальність 

– пріоритетна риса громадянина»  

ЗДНВР,класні 

керівники 

3-й тиждень 
інформація 

 

16. 7-а  Інтерактивна гра « 10 визначних місць Уарїни» Кудіна Л.А. 3-й тиждень матеріали  

17. 
8-11 Засідання оперативної групи за наслідками контролю відвідування 

уроків учнями школи 

ШндрикС.М. 

учнів. самовр. 

4-й тиждень 
інформація 

 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 1-11 Тиждень правового виховання (за окремим планом) Андрущенко 1-й тиждень матеріали  

2. 4-б Виховний захід  «Людина починається з добра» Федорець Ю.О. 1-й тиждень матеріали  

3. 
1-11 Заходи до міжнародного дня інвалідів 

«Повір у себе» 

Класні 

керівники 

02.12.2019 
інформація 

 

4. 
 Випуск електронної газети «Міжнародний день боротьби зі СНІДом» Шмаровоз К.В. 

Учнів.самовр 

03.12.2019 
матеріали 

 

5. 

10-11 Шкільні змагання до Дня Збройних Сил України – (06.12) Учитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

04-06.12.2019 

фотозвіт 

 



 

Січень  – місячник родинно-сімейного виховання 

6. 
10-11 Випуск стіннівок «Майбутній воїн» (до Дня Збройних Сил України – 

06.12.) 

Класні 

керівники 

1-й тиждень 
інформація 

 

7. 9-а Виховний захід - віртуальна подорож «Гастрономічна Україна» Іващенко Н.І. 3-й тиждень  матеріали  

8. 
8-9 Правова гра до Всесвітнього дня прав людини «Я маю право знати свої 

права» 

Учитель права 2-й тиждень 
інформація 

 

9. 5-8 Тенінг «Перша допомога при ГРВі » Медична сестра 1-й тиждень інформація  

10. 
10-11 Виховий захід «Родина як соціальна та моральна цінність» (спільно з 

представниками ССД) 

ЗДВР,класні 

керівники 

1-й тиждень 
інформація 

 

11. 
7-11 Акції волонтерської допомоги та доброчинності «Світло добра у моїй 

душі» (до Дня інваліда – 03.12) 

Учнівське 

самоврядування 

1-й тиждень 
інформація 

 

13. 
1-7 Моніторинг рівня вихованості учнів Практичний 

психолог  

3-й тиждень 
інформація 

 

14. 
6-б Виховний захід. «Ми пишаємося тим, що ми - українці» Гулак Л.М. 09.12. 

2017 
матеріали 

 

15. 1-2 Бібліотечні уроки «В гостях у казки» Пирожок Л.В. 3-й тиждень інформація  

16. 7-б Свято «Дивовижна подорож Миколая Чудотворця» Кононець Ю.Є. 3-й тиждень  матеріали  

17. 

1-11 Рейд-перевірка умов життя учнів пільгового контингенту та 

проблемних родин (за потребою) 

Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

3-й тиждень 

інформація 

 

18. 
1-11 Благодійна акція «З вірою в серці» Класні 

керівники 

Протягом місяця 
інформація 

 

19. 
1-7 Робота майстерень Діда Мороза. Конкурс сувенірів «Зимові фантазії» Класні 

керівники 

2-4-й тижні 
інформація 

 

20. 
1-11 Конкурс новорічних композицій Класні 

керівники 

3-й тиждень фотозвіт  

21. 
1-11 Підведення підсумків виховної роботи у І семестрі. Класні 

керівники 

4-й тиждень наказ  

22. 

1-11 Новорічні свята .Вечірка для середніх та старших класів Адміністрація 

школи,класні 

керівники 

4-й тиждень 

фотозвіт 

 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 5-9 Робота закладу освіти на канікулах (за окремим планом) Шендрик С.М. 1-2-й тиждень план  



 

Лютий – місячник «Українські обереги» 

2. 
1-11 Тиждень родинно-сімейного виховання Класні 

керівники 

1-й тиждень 
матеріали 

 

3. 1-5 Бібліотечний урок  «Мама, тато, я – читаюча сім’я» Пирожок Л.В. 3-й тиждень інформація  

4. 
5-11 Проведення профілактичних рейдів «Урок» Учнівське 

самоврядування 

4-й тиждень 
інформація 

 

5. 3-а Виховний захід « Моє місто в історії держави» Бездольна Л.Є 2-й тиждень матеріали  

6. 6-а Виховний захід «Професії моїх батьків » Середа Н.М. 4-й тиждень матеріали  

7. 5-а Виховний захід «Живи, твори, добро звершай» Янголь Я.О. 4-й тиждень матеріали  

8. 
5-7 Конкурс малюнків та світлин  «Ніжин у різні пори року. Зима.» Шмаровоз К.В. 

Класні кер. 

2-3-й тижні 
матеріали 

 

9. 1-2 Екологічна акція «Допоможемо зимуючим птахам» Вих. ГПД 2-4-й тижні інформація  

10. 
8-А Виховний захід «Гіркі сторінки історії народу» (до Міжнародного дня 

пам’яті Голокосту – 21.01.) 
Кравченко 

Т.Ю. 

21.01.2020 
матеріали 

 

11. 
8-Б Виховний захід. «Квіти у полі, там де Крути…»- до дня пам’яті героїв 

битви під Крутами 
Павлюк К.В. 29.01.2020 

матеріали 
 

12. 5-11 Усний журнал «День соборності України» АндрущенкоЛ.М 22.01.2020 інформація  

13. 

8-11 Зустріч з працівниками сектора ювенальної превенції  відділення 

поліції м.Ніжина « Чи можливо прожити життя без порушення норм 

моралі» 

Шендрик  С.М. 4-й тиждень інформація  

14. 
2-А Виховний захід «Традиції нашої родини» Лазоренко 

Ю.П. 

4-й тиждень 
матеріали 

 

15. 
9-б  Виховний захід «Ми з того краю,де сопілка грає» Цинковська 

М.О. 

3-й тиждень 
матеріали 

 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 
1-11 

Тиждень народознавства (за окремим планом) 
Шмаровоз К.В. 

Класні керівники 
 

матеріали 
 

2.  ГПД Виховний захід «Обереги материнства» Рибак Н.В. 1-й тиждень матеріали  

3. 
5-6 Екскурсії до Ніжинських музеїв Класні 

керівники 

1-й тиждень 
інформація 

 



 

Березень- місячник профорієнтації 

4. 

1-11 Виховний захід  «Мова, оспівана в піснях» (до Дня рідної мови – 21.02.) Учителі 

української мови 

та літератури  

21.02.2020 

матеріали 

 

5. 
1-11 Фотоколаж «Знайомий і незнайомий Чернігів» Педагог-

організатор 

2-й тиждень 
інформація 

 

6. 
5-11  Загальношкільна виховна година дня вшанування пам’яті  загиблих на 

території інших держав «Ціна чужої війни» 

Класні 

керівники 

13.02.2020 
інформація 

 

7. 

8-11 «Любов дала життя, рух і силу»- розважальна програма Класні 

керівники 

 

14.02.2020 

фотозвіт 

 

8. 1-А Виховна година « Вірування наших предків» Самоткан О.М. 4-й тиждень матеріали  

9. 1-Б Виховний захід « Чарівна мова української вишиванки» Коршок Г.М. 3-й тиждень матеріали  

10. 
1-11 Вернісаж учнівської творчості «Українські обереги» Педагог-

організатор 

18-28.02.2020 
інформація 

 

11. 
6-7 Бібліотечний урок. «Історія виникнення книги» (в рамках 

Всеукраїнської акції «Живи, книго!») 

Пирожок Л.В. 1-й тиждень 
інформація 

 

12. 
1-11 Заходи до Дня вшанування учасників АТО. Зустріч з бійцями АТО Класні 

керівники 

20-22.02.2020 
фотозвіт 

 

13. 5-11 Акція «Стоп насильству!»  Шмаровоз К.В. 4-й тиждень фотозвіт  

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 
7-11 Профорієнтаційні екскурсії до навчальних закладів та підприємств м. 

Ніжина та області. 

Класні 

керівники 

1-4-й тиждень 
інформація 

 

2. 
5-11 Тиждень профорієнтаційної роботи (за окремим планом) Класні 

керівники 

1-й тиждень 
матеріали 

 

3. 
5-11 Тематичні уроки «1 Березня – день боротьби з наркоманією» Класні 

керівники 

01.03.2019  
інформація 

 

4. 
1-4 Операція «Сюрприз для мами» Класоводи,вихов

ателі ГПД 

1-й тиждень 
інформація 

 

5. 

1-11 Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня  Шендрик С.М. 

Шмаровоз К.В. 

Квока О.А. 

Євтух Л.С. 

1-й тиждень 

фотозвіт 

 



 

Квітень -  місячник екологічного та трудового виховання 

6. 

1-11 Шевченківські дні (за окремим планом) Учителі 

української мови 

та літератури  

1-й тиждень 

матеріали 

 

7. 
9-11 Профорієнтаційні психологічні години «Діагностика своїх 

можливостей» 

Герасименко Г.А 2-й тиждень Узагальнен

а інформ. 

 

8. 1-6 Бібліотечні уроки «Бережи книгу!» Пирожок Л.В. 2-й тиждень інформація  

9. 
1-7 Конкурс – виставка дитячого малюнка «Професії очима дітей» Класні 

керівники 

2-й тиждень 
фотозвіт 

 

10. 

7 – 11 Виховні години з профорієнтації: 

- 7 клас: «Коли робота приносить радість» 

- 8 клас: «Ти і ринок праці» 

- 9-10 класи: «Трудові канікули» 

- 11 клас: «Держава потребує професіоналів» 

Класні 

керівники 

3-й тиждень 

інформація 

 

11. 
9-11 Зустріч із військовослужбовцями, курсантами військових навчальних 

закладів, бійцями АТО 

Класні 

керівники 

3-й тиждень 
інформація 

 

12. 1-11 Участь у загальноміському дні учнівського самоврядування Шмаровоз К.В. 3-й тиждень інформація  

13. 1-8 Акція «Подаруйте нам життя» (до Дня охорони первоцвітів ) Шмаровоз К.В. 18-22.03.2019 інформація  

14. 
8-11 Виставка малюнків та світлин  «Ніжин у різні пори року. Весна.»  Класні кер. 

Шмаровоз К.В. 

4-й тиждень 
інформація 

 

15. 5-10 Акція «Подаруй птахам будинок» Сапєгін М.І. 4-й тиждень   

16. 
10 Випуск шкільної газети до всесвітнього Дня Землі «Земля-наш 

спільний дім», виступ агітбригади 

Шмаровоз К.В. 15.03.2019 
 

 

17. 
4-А Виховний захід. Бойко Т.М 

 

4-й тиждень 
 

 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 

1-11 Тиждень екологічного та трудового виховання  (за окремим планом) Шендрик С.М. 

Янголь С.М. 

Класні 

керівники 

1-й тиждень 

матеріали 

 

2. 
5-11 Екологічна акція «Дні здоров'я». Всесвітній День здоров'я. Учнівське 

самоврядування 

1-й тиждень 
інформація 

 



 

Травень –  місячник безпеки життєдіяльності дітей 

 

3. 
5-11 Рейд – перевірка «Урок» Учнівське 

самоврядування 

2-й тиждень 
інформація 

 

4. 
9-10 Випуск шкільної газети, присвяченої Міжнародному дню авіації та 

космонавтики (12.04.) 

Шмаровоз К.В. 2-й тиждень 
інформація 

 

5. 
5-6 Всесвітній день здоров’я «Циферблат життя - здоров’я», проведення 

ігрової програми 

Педагог-

організатор 

3-й тиждень 
інформація 

 

6. 
7-а,б Виховний захід «Найбільші техногенні катастрофи та їхній наслідок» Кудіна Л.А. 

Кононець Ю.Є. 

1-й тиждень 
матеріали 

 

7. 
5-11 Заходи з упорядкування шкільної території Класні 

керівники 

1-4-й тижні 
інформація 

 

8. 

1-7 Випуск листівки «1 квітня – День птахів» Шмаровоз К.В. 

Класні 

керівники 

01.04.2020 

інформація 

 

9. 
6-11 Виховний захід «Чорнобильська катастрофа. Погляд через 34 роки..» Класні 

керівники 

24.04.2020 
інформація 

 

10. 8-11 Випуск листівки «Сьогодні – День Землі» Шмаровоз К.В. 22.04.2020 інформація  

11. 1-11 Засідання клубу «Підліток» за темою «Дитинство без насильства» АндрущенкоЛ.М 2-й тиждень матеріали  

12. ГПД Гра «Розвивай-ко» .Наші друзі –вітаміни. Залозна О.В. 3-й тиждень інформація  

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 
5-11 Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці «Безпека – це мета, 

а безпека життєдіяльності – засоби, шляхи, методи її досягнення» 

Класні 

керівники 

1-й тиждень 
матеріали 

 

2. 

1-4 Заходи до Міжнародного Дня матері (08.05.) Класні 

керівники  

 

1-й тиждень 

інформація 

 

4. 

1-11 Участь у заходах до Дня міста Адмін.школи 

Класні 

керівники 

1-й тиждень 

інформація 

 

5. 
5-11 Єдиний урок мужності. «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов 

приходить свято Перемоги» 

5-11 2-й тиждень 
інформація 

 

6. 
1-4 Покладання квітів до обеліску Слави Класні 

керівники 

2-й тиждень 
фотозвіт 

 



 

Червень – серпень «Зустрічаймо літо!» 

7. 
1-9 Заходи до Міжнародного Дня родини (15.05.) Класні 

керівники 

15.05.2020 
інформація 

 

8. 
1-11 Акція «Приберемо подвір’я школи. Затишок» Класні 

керівники 

3-й тиждень 
інформація 

 

9. 

5-10 Шкільний фестиваль «Зоряне сяйво країн Європи» (до Дня Європи в 

Україні ) 

Уч. іноз. мови 

Класні 

керівники 

 

2-й тиждень 

матеріали 

 

10. 
1 Свято «Букварика» Самоткан О.М. 

Коршок Г.М. 

3-й тиждень 
матеріали 

 

11. 10-11 Участь у козацько – спортивній грі «Джура» Сапєгін М.І. 3-й тиждень матеріали  

12. 

1-11 Відзначення Дня вишиванки Класні 

керівники 

Шмаровоз К.В. 

21.05.2020 

інформація 

 

13. 
4 Свято «Прощавай початкова школо!» Бойко Т.М. 

Федорець Ю.О. 

21-22.05.2020 
матеріали 

 

14. 

1-11 Свято Останнього дзвоника Щендрик С.М. 

Класні керівнки 

Янголь Я.О. 

Квока О.А. 

27 .05.2020 

інформація 

 

№  

з/п 

клас

и Зміст роботи 
Відповідальні  

 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка про  

виконання 

1. 
1-8 Участь у заходах до Дня захисту дітей Класні 

керівники 

01.06.2020 
 

 

2. 

9-а,б Свято Випускного вечора у 9-х класах Адмін.школи 

Класні 

керівники 

3-й тиждень 

 

 

3. 1-4 Робота ЗДПД «Калинонька» Квока О.А. 1-3-й тиждень   

4. 
11 Свято Випускного вечора у 11 класі Адмін. школи 

Силка О.І. 

4-й тиждень 
 

 

5. 
 Заходи до Дня Конституції Адміністрація 

школи 

 
 

 



1.5. Військово-патріотичне виховання 

 

2.  Система фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

6. 
 Участь у заходах до Дня Державного прапора України 

 

Адміністрація 

школи 

 
 

 

7. 
 Підготовка до свята Першого Дзвоника Адміністрація 

школи 

 
 

 

№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні  

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконанн

я 

1.  
Оганізація заходів до Дня Державного прапора, Дня міста, Річниці 

Незалежності України 
Шендрик С.М. 

Серпень, 

вересень  
план  

 

2.  
Участь у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патриотичної гри «Джура» 

Сапєгін М.І.,  

класні керівники 

За окремим 

графіком 
наказ 

 

3.  

Організація заходів, пов'язаних із героїзацією осіб, які віддали 

життя за незалежність України, вшанування їх пам'яті, 

патріотичного виховання та консолідації Українського народу 

Шендрик С.М. 

класні керівники 

Упродовж  

навчального 

року 

інформація  

 

4.  Організація заходів до Дня Козацтва 
Шендрик С.М.  

класні керівники 
Жовтень  план  

 

5.  Організація заходів до Дня пам'яті жертв Голодомору 
Шендрик С.М. 

класні керівники 
Листопад план  

 

6.  Організація та проведення змагань «А ну-мо, хлопці!» 

Гриненко В.М. 

Сапєгін М.І.,  

класні керівники 

Грудень  сценарій 

 

7.  Участь в урочистостях до Дня Перемоги 
Класні керівники,  

Шендрик С.М. 
Травень  план заходів 

 

8.  
Організація та проведення  свята для молодших школярів «Козацькі 

розваги» 

Гриненко В.М. 

Дейнега Т.А. 
жовтень фотозвіт 

 

9.  

Організація зустрічей з ветеранами Другої світової війни, 

учасниками бойових дій у зоні АТО, учасниками бойових дій на 

території інших держав 

Шендрик С.М. 

Упродовж  

навчального 

року 

фотозвіт 

 

10.  Організація тематичних книжкових виставок у шкільній бібліотеці Пирожок Л.В. 

Упродовж  

навчального 

року 

фотозвіт 

 



2.1. Школа сприяння здоров’ю 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1.  Організація та проведення Дня здоров’я  
Дейнега Т.А., 

класні керівники 

Вересень, 

квітень  
фотозвіт 

 

2.  Участь у святі до  Дня фізичної культури Дейнега Т.А. Вересень фотозвіт  

3.  Організувати внутрішкільні змагання з волейболу Дейнега Т.А. Вересень фотозвіт  
 

4.  Участь у легкоатлетичній естафеті Гриненко В.М. Вересень  фотозвіт 
 

5.  Участь учнів у міських змаганнях з різних видів спорту Дейнега Т.А. Жовтень  фотозвіт 
 

6.  Участь учнів у  змаганнях з волейболу (дівчата та юнаки), Дейнега Т.А. Жовтень  фотозвіт 
 

7.  Участь у міських змаганнях  «Шкірянний м’яч» Дейнега Т.А Жовтень  фотозвіт 
 

8.  
Участь у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патриотичної гри «Джура» 

Сапєгін М.І. 

, класні керівники 
Жовтень  наказ  

 

9.  Участь у шкільному та міському етапа Олімпійське лелеченя Гриненко В.М. Жовтень- лютий фотозвіт 
 

10.  Участь у міських змаганнях з гандболу Дейнега Т.А. Лютий наказ  
 

11.  
Організація та проведення  свята для молодших школярів 

«Козацькі гарт» 
Гриненко В.М. 

Жовтень -

квітень 
фотозвіт  

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1.  

Забезпечити санітарно-гігієнічні умови навчання в класах: 

достатнє освітлення, відповідність меблів зросту учнів, 

провітрювання, вологе прибирання, озеленення. 

Класні керівники 

Упродовж  

навчального 

року 

інформація  

 

2.  Провести моніторинг якості гарячого харчування Шендрик С.М. 
Упродовж   

навч. 
інформація 

 



 

 

3.  Провести моніторинг щодо якості знань ВІЛ-СНІДу Задоя С.М. 

Упродовж  

навчального 

року 

інформація 

 

4.  
Розробити методичні рекомендації для батьків та вчителів з 

профілактики інфекційних захворювань 
Класні керівники 

Методичні 

рекомендації 

методичні 

рекомендації 

 

5.  Провести поглиблений медичний огляд учнів Медична сестра 
За окремим 

графіком 
звіт  

 

6.  Провести моніторинг захворювань ШКТ Медична сестра 

Упродовж  

навчального 

року 

інформація 

 

7.  Оформити листи здоров’я учнів Класні керівники 
Упродовж   

навч. 
лист здоров'я  

 

8.  Провести роботу з пропаганди здорового способу життя Класні керівники 

Упродовж  

навчального 

року 

звіт  

 

9.  Продовжувати проведення фізкультхвилинок на уроках 

Класні керівники, 

вчителі-

предметники 

Упродовж  

навчального 

року 

інформація  

 

10.  
Лекції для дівчат 7-9-х класів,10-11-х класів з питань особистої 

гігієни, хлопців 8-11-х класів з питань гоління 
Андрущенко Л.М. 

Упродовж  

навчального 

року 

фотозвіт  

 

11.  Проведення бесід з профілактики дитячого травматизму Класні керівники 

Упродовж  

навчального 

року 

класні 

журнали, 

щоденники 

 

12.  

Рейд безпеки дорожнього руху   

« Увага! Діти на дорогах!» ; урок «Безпека на дорозі-безпека 

життя»; виставка малюнків «Безпечна дорога» для учнів 1-4 

класів; перегляд тематичних відеофільмів (5 –11кл) 

Янголь Я.О. 

класні керівники 
Жовтень, квітень інформація  

 

13.  
Участь у спортивно-масових та оздоровчо-спортивних заходах 

різного рівня 

Гриненко В.М., 

Дейнега Т.А. 

Упродовж  

навчального 

року 

фотозвіт  

 

14.  Проведення Олімпійських уроків 

Класні керівники, 

учителі фізичної 

культури 

Вересень, 

квітень 
фотозвіт  

 

15.  Провести заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 
Педагог- 

організатор 
План заходів фотозвіт  

 



 

 

 

 

 

16.  
Проводити шкільні конкурси малюнків щодо пропаганди 

здорового способу життя 
Квока О.А. 

Упродовж  

навчального 

року 

фотозвіт  

 

17.  Взяти участь у конкурсі дружин юних пожежних 
Педагог-

організатор 
Квітень  наказ  

 

3. 1. Визначення готовності учнів перших класів до навчання 

Мета: cтворення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного виховання, навчання, психологічного розвитку дитини в рамках 

освітнього середовища. 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагальнення 

Відмітка  

про 

виконання 

1. Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х 

класів 
Жовтень  

Герасименко 

Г.А. 

кл.керівники  

1-х класів 

Підготовка 

бланків 

 

2.Проведення діагностики  готовності учнів 1-х класів до навчання за 

допомогою   набору тестових методик 
Жовтень 

Герасименко 

Г.А. 

, батьки, 

кл.керівники  

1-х класів 

Діагностика 

першокласникі

в 

 

3. Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток 
Жовтень-

листопад 

Герасименко 

Г.А. 

 

Обробка 

результатів 

 

4. Надання результатів діагностики та рекомендацій щодо подальшої 

роботи з учнями 1-х класів учасникам НВП 

Жовтень-

листопад 

Герасименко 

Г.А. 

 

Психологічні 

консультації 

учасників НВП 

 

5. Результати роботи з учнями 1-х класів по визначенню готовності  до 

навчання  
Жовтень 

Герасименко 

Г.А. 

 

Аналітична 

довідка 

 

5. Виступ на малій педагогічній раді за темою: "Аналізуємо результати 

рівня адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі" 
Грудень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Психологічна 

просвіта 

 



3.Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу 
 

 

 

3. 3. Психологічний супровід  навчально-виховного процесу 

3. 2. Адаптація першокласників до шкільного життя 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагальнення 

Відмітка  

про 

виконання 

1. Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х 

класів, батьками, класними керівниками 

Вересень-

жовтень  

Герасименко Г.А. 

 

Підготовка 

бланків 
 

3. Надання психологічних консультацій учасникам навчально-виховного 

процесу (батьки, класні керівники, адміністрація) 

Листопад- 

грудень 

Герасименко Г.А. 

 

Психологічні 

консультації 

учасників НВП 

 

4. Результати роботи з першокласниками по адаптації (І зріз) 
Листопад- 

грудень 

Герасименко Г.А. 

 

Аналітична 

довідка 
 

6. Проведення занять з учнями, у яких виявлено ознаки дезадаптації (за 

необхідністю) 

Листопад- 

грудень 

за 

необхідністю  

Герасименко Г.А. 

 

Корекційна 

робота 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Робота з корегування та поновлення списків учнів 2-11 класів Вересень 

Герасименко 

Г.А. 

 

Планування 

роботи 

 

2. Підготовка анкет, бланків відповідей для учнів 2-11 класів, батьків, та 

педпрацівників 
Жовтень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Робота з 

банком даних 

 

3. Проведення діагностики рівня розвитку пізнавальних процесів учнів 2-4 

класів 
Лютий-квітень 

Герасименко 

Г.А. 

 

Підготовка 

бланків 

 

4. Проведення  діагностики  особистісних якостей учнів 6-10-х класів: 

а. Соціометрична структура класного колективу – учні 6-10-х класів 

б. Особливості характеру та темпераменту – учні  6-7-х класів 

в. Соціально-комунікативний розвиток – учні 7-го класу 

г. . Ціннісні пріорітети та особистісна зрілість – учні 10-го класу 

д. Ціннісні орієнтації у сфері спілкування – учні 8-х класів  

Жовтень-

грудень, 

березень  

Герасименко 

Г.А. 

 

кл.керівники 2-

10 класів 

Діагностика 

учнів 

 



5. Проведення діагностичної роботи з класними керівниками 1-11 класів 
Жовтень-

грудень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Кл-керівники 2-

10 клаів 

Діагностування 

вчителів 

 

6. Проведення діагностичної роботи з батьками 
Жовтень-

грудень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Діагностика 

батьків 

 

7. Обробка результатів діагностики учасників НВП Жовтень-

грудень 

Герасименко 

Г.А. 

 

Обробка 

результатів 

 

8. Аналіз даних результатів, написання аналітичних довідок Жовтень-

травень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Аналітичний 

звіт 

 

 

3.4. Психологічна підтримка обдарованих учнів 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Підготовка бланків до обстеження   обдарованих учнів Січень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Підготовка 

бланків 

 

1.2. Обстеження інтелектуального розвитку  Січень-лютий  

Герасименко 

Г.А. 

 

Діагностика 

учнів 

 

1.3. Виявлення креативності Січень-лютий 

Герасименко 

Г.А. 

 

Діагностика 

учнів 

 

4. Виявлення проблемних зон формуцвання особистості обдарованої 

дитини 
Січень-лютий 

Герасименко 

Г.А. 

 

Діагностика 

учнів 

 

5. Проведення анкети вивчення мотивів навчальної діяльності дитини Січень-лютий 

Герасименко 

Г.А. 

 

Діагностика 

учнів 

 

6. Надання  індивідуальних та групових психологічних консультацій 

учасникам НВП 
Січень-лютий 

Герасименко 

Г.А. 

 

Психологічні 

консультації 

учасників НВП 

 

7. Написання аналітичної довідки про роботу з обдарованими учнями Лютий  
Герасименко 

Г.А. 

Аналітична 

довідка 

 



 

3.5 Психологічний супровід професійного самовизначення 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Підготовка бланків до обстеження учнів 9-х класів щодо професійного 

визначення 
Лютий  

Герасименко 

Г.А. 

 

Підготовка 

бланків 
 

2. Проведення з учнями 9-х класів діагностичної роботи за допомогою 

методики Голланда 
Лютий  

Герасименко 

Г.А. 

 

кл.керівники  9 

кл. 

Діагностика 

учнів 
 

3. Обробка і оформлення результатів Лютий  

Герасименко 

Г.А. 

 

Обробка 

результатів 
 

4. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій 

учасникам НВП 
Березень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Психологічні 

консультації 

учасників НВП 

 

5. Проведення інформаційного заняття  з елементами тренінгу з учнями 9-х 

клаів  
Березень  

Герасименко 

Г.А. 

 

кл.керівники 9 

кл. 

Заняття з 

елементами 

тренінгу 

 

6. Написання аналітичної довідки про результати діагностики учнів 9-х 

класів по професійному визначенню 
Березень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Аналітична 

довідка 
 

 

3. 6. Психологічний супровід  дітей девіантної поведінки 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Поновлення списків дітей, які знаходяться на внутрішкільному обліку, 

написання річного плану роботи з цією категорією дітей, індивідуального 

плану роботи на кожну дитину 

Вересень  

Шендрик С.М., 

Герасименко 

Г.А. 

 

Робота з 

банком даних 

 



2. Участь психолога у засіданнях комісії з профілактики правопорушень 

Упродовж  

навчального 

року 

Заступники 

директора з 

НВР,   

Герасименко 

Г.А. 

 

Засідання 

комісії  

 

3. Підготовка бланків до діагностування учнів, які знаходяться на 

внутрішкільному обліку 
Листопад  

Герасименко 

Г.А. 

 

Підготовка 

бланків 

 

4. Проведення діагностики щодо визначення акцентуацій характеру 

підлітків за допомогою методики Леонгарда-Шмішека 
Листопад 

Герасименко 

Г.А. 

 

Діагностика 

учнів 

 

6. Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток. Листопад 

Герасименко 

Г.А. 

 

Обробка 

результатів 

 

7. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій 

учасникам НВП 
Листопад 

Герасименко 

Г.А. 

 

Психологічні 

консультації 

учасників НВП 

 

8. Оформлення психолого-педагогічних характеристик на важковихованих 

учнів та дітей, сім"ї, яких опиналися в складних життєвих обставинах. 

Формування банку дітей, які потрапили до групи ризику по результатам 

діагностики 

 

Листопад - 

грудень 

Герасименко 

Г.А. 

 

Складання 

психолого-

педагогічних 

характеристик 

 

9. Проведення корекційної бесіди  з учнями, які знаходяться на 

внутрішкільному обліку, з дітьми, сім" ї яких потрапили до складних 

життєвих обставин, групою ризику 

 

Грудень-

Травень  

Герасименко 

Г.А. 

 

Корекційна 

робота 

 

10. Написання аналітичної довідки про роботу з учнями, які знаходяться на 

внутрішкільному обліку 
Грудень 

Герасименко 

Г.А. 

 

Аналітична 

довідка 

 

 

4.Тематика педагогічних рад у 2019-2020н.р. 

 

№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні  

 

Термін 

виконання 

Відмітка про  

виконання 

1 
Про організацію гарячого харчування у І семестрі..Затвердження списку учнів 

пільгових категорій на безкоштовне харчування. 

Шендрик С.М. 

Класні керівники 

Серпень 2019  



 

5.Внутрішкільний контроль виховної роботи 

2 
Про реалізацію заходів,спрямованих на попередження злочинності серед 

учнів,удосконалення способу життя без порушення норм моралі 

Шендрик С.М. 

Класні керівники 

Жовтень 2019  

3 
Стан дотримання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту дітей 

та учнівської молоді 

Шендрик С.М. 

Класні керівники 

Жовтень 2019  

4 
Формування здоров'язберігаючих  компетентностей школярів Шендрик С.М. 

Класні керівники 

Січень 2020  

5 
Про виконання класними керівниками 1-11 класів заходів з реалізації концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Шендрик С.М. 

Класні керівники 

Березень 2020  

6 
Про підготовку ,організацію та проведення заходів з літнього відпочинкута 

оздоровлення учнів влітку 2020 року 

Квока О.А. Травень 2020  

     

№  

з/п 

Термін  Категор

ія  Зміст роботи  
Форми контролю   

 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

Серпень 

1. 
серпень Кл.кер. 

 1 -11 
Класні керівники1 – 11кл.Підготовка до початку 2019-2020 

навчального року 

Співбесіди, огляд 

кабінетів 

Доповіді на 

нараді 

 

2. 

серпень Кл.кер. 

1 – 11 кл. 
Класні керівники1 – 11 кл.Опрацювання методичних 

рекомендацій щодо проведення виховної роботи у 2019-2020 

н.р.Опрацювання матеріалів щодо проведення Першого уроку 

Співбесіда з класними 

керівниками 

Виступ 

на засіданні 

ШМО 

 

Вересень 

1 

До 05.09 Кл.кер. 

1 – 11 

кл. 

Стан оздоровлення учнів під час літніх канікул (кількість 

оздоровлених, категорійність, місце оздоровлення) 

Збір інформацій по 

класах 

Звіт про 

оздоровлення 

учнів по школі 

 

2 

До 12.09 Кл.кер. 

1 – 11 

кл. 

Соціальний паспорт школи (вивчення класними керівниками 

умов проживання і виховання учнів, виявлення учнів соціально 

незахищених категорій) 

Аналіз соціальних 

паспортів класів 

Створення 

банків даних 

соціально 

незахищених 

категорій 

 

3 

До 17.09 Кл.кер 

1 – 11 

кл. 

Плани виховної роботи 

(відповідність віковим особливостям учнів та рівня їх 

вихованості, актуальність поставлених завдвнь, відповідність 

плану роботи школи, системність...) 

Аналіз  

планів, співбесіди з 

класними керівниками 

Плани виховної 

роботи 

 

4 
До 20.09 Кер. 

гуртків 
Моніторинг стану гурткової роботи. Формування життєвих 

компетенцій.Програми і тематичне планування 

Аналіз планів співбесіди 

з керівниками гуртків 

Плани роботи 

гуртків,педрада 

 



(відповідність тематичного планування програмам, 

актуальність завдань, вибір оптимальних форм і методів...) 

5 

Верес. Кл.кер. 

1-4 

класи 

Стан проведення виховних годин. Робота класних керівників 

по формуванню норм поведінки в учнівському колективі 

,громадських місцях 

Аналіз виховних годин Книга контролю  

Жовтень 

1. 

1-й тиж Керів. 

гуртків 
Комплектування груп Відвідування занять Інформація на 

нараді при 

директору 

 

2. 

2-й тиж Педагог 

організат

ор 

Діяльність Ради старшокласників (склад комісій, планування 

роботи) 

Бесіди з педагогом 

організатором 

членами РС 

Інформація для 

наради. 

 

3. 

2-й тиж Кл.кер 

1 – 11  

ЯнгольЯ.

О 

керівник 

ВПВ 

Організація роботи щодо відзначення річниці Українського 

козацтва та створення УПА (організація тематичних заходів 

по класах і загальношкільних, участь у міських заходах, 

результативність) 

Відвідування заходів, 

аналіз 

Матеріали 

,інформація для 

сайту школи 

 

4. 

3-й тиж Кл.кер. 

1 – 11  

Керів.гур

тків 

Зайнятість учнів у позаурочний час  

(відвідування гуртків, секцій у школі та за її межами) 

Аналіз Зведена 

інформація 

 

5 

3-й тиж Кл.кер 

1 – 11  
Підготовка до канікул (планування роботи на канікули, 

проведення інструктажів з дотримання правил безпечної 

поведінки...) 

Бесіди з класними 

керівниками, учнями 

Загальношкільн. 

план канікул, 

інформація на 

нараді при 

директору 

 

7. 
1-3тиж Кл.кер. 

5-а,б. 
Стан проведення виховних заходів Бесіди з класними 

керіваниками 

Книга контролю  

Листопад 

1. 

1-4тиж Кл.кер 

6-а,б  

Стан проведення годин класного керівника (відповідність 

плану, систематичність, результативність...) 

Відвідування  ГКК, 

бесіди з учнями та 

класними керівниками, 

анкетування учнів 

Книга контролю  

2. 

1-й тиж Кер. 

гурт 
Стан наповнення груп, відвідування учнями занять Відвідування занять, 

співбесіди з керівниками 

гуртків 

Інформація для 

наради при 

директору 

 

3. 
1-й тиж Кл.кер 

1–11  

Оформлення класних куточків (наявність, зміст, естетичність 

оформлення...) 

Огляд, аналіз Виступ на нараді 

при директору 

 



4. 

2-й 

тиж 

Кл.кер. 

1- 11 

Кер. 

гуртків 

Участь у міських конкурсах, фестивалях, оглядах (масовість, 

результативність, недоліки...) 

Узагальнення інформації Виступ на нараді 

при директору 

 

5. 

3-й тиж Кл.кер. 

1 -11  

Підготовка до зимових канікул (планування роботи на 

канікули, проведення інструктажів з дотримання правил техніки 

безпеки...) 

Бесіда з класними 

керівниками 

Загальношкільни

й план канікул, 

інформація на 

нараді 

 

6. 

4-йтиж Кл.кер. 

1-11 

Шмаров

оз К.В. 

Стан педагогічної взаємодії класних керівників та 

учнівських колективів у розвитку учнівського 

самоврядування 

Співбесіди, анкетування Виступ на 

засіданні 

ШМОкл.кер. 

 

Грудень 

1. 
1-3 й тиж Кл.кер. 

1-11 
Робота педагогічного колективу з правового виховання 

(планування, проведення заходів...) 

Відвідування заходів, 

бесіди з учнями 

 Виступ на 

педраді 

 

2. 

2-й тиж Кл.кер. 

1-11 

Стан відвідування учнями школи (кількість пропущених 

учнями уроків, з них без поважних причин, ведення відповідної 

профілактичної та контролюючої роботи класними 

керівниками) 

Аналіз класних 

журналів,загальношкіль

н. журналу обліку 

відвідування, бесіди з 

класними керівниками 

Наказ   

Січень 

1. 

1-й тиж Кл.кер. 

1-11 
Плани виховної роботи  (відповідність віковим особливостям 

учнів та рівня їх вихованості, актуальність поставлених 

завдвнь, відповідність плану роботи школи, системність...) 

Аналіз планів, співбесіди 

з класними керівниками 

 Виступ на 

нараді при 

директору 

 

2. 

1-4тиж Кл.кер 

7-а,б  
Стан проведення годин класного керівника (відповідність 

плану, систематичність, результативність, відвідування 

учнями...) 

Відвідування  ГКК, 

бесіди з учнями та 

класними керівниками, 

анкетування учнів 

Книга контролю  

3. 

3-й тиж Кл.кер.1-

11 
Робота з батьками (форми роботи, їх ефективність, 

індивідуальний підхід, залучення батьків до організації 

навчально-виховного процесу...) 

Бесіди з класними 

керівниками, учнями, 

батьками, анкетування 

Виступ на 

засіданні 

педагогічної 

ради 

 

Лютий 

1 

1-й тиж Шмарово

з К.В. 
Ведення докуметації учнівського самоврядування школи 

(список членів, планування, протоколи засідань, розробки 

заходів...) 

Аналіз матеріали  



2 

1-4тиж Кл.кер 

8-а,б  
Стан проведення годин класного керівника (відповідність 

плану, систематичність, результативність, відвідування 

учнями...) 

Відвідування  ГКК, 

бесіди з учнями та 

класними керівниками, 

анкетування учнів 

Книга контролю  

3 

3-й тиж Кл.кер.1-

11 

Кер.гурт

ків 

Робота в напрямі формування ціннісного ставлення до  

суспільства і держави 

Співбесіди, відвідування 

занять, позакласних 

виховних заходів, 

анкетування) 

Педрада   

Березень 

1 

1-4 тиж Кл.кер.5-

11 

Шмарово

з К.В. 

Участь класних колективів у місячнику профорієнтації 
(організація класних та шкільних заходів, їх актуальність, 

масовість, результативність, участь у міських заходах) 

Відвідування заходів, 

бесіди 

Інформація для 

наради при 

директору 

 

2 
4-й тиж Кл.кер 

9-а,б  
Стан проведення виховних заходів Бесіди з класними 

керівниками, учнями 

Книга контролю  

3 

2-й тиж Кл.кер. 

5-11 
Чергування учнів у класах Перевірка Інформація для 

наради при 

директору 

 

4 

2-й тиж Кл.кер.5-

11 
Стан відвідування учнями школи (кількість пропущених 

уроків, з них без поважних причин, ведення відповідної  

профілактичної та контролюючої роботи класними 

керівниками) 

Аналіз класних 

журналів, 

загальношкільного 

журналу обліку 

відвідування, бесіди з 

класними керівниками 

Інформація для 

наради при 

директору 

 

5 

3-й тиж Кл.кер. 

1 – 11 
Підготовка до канікул (планування роботи на канікули, 

проведення інструктажів з дотримання правил безпечної 

поведінки...) 

Бесіди з класними 

керівниками, учнями 

Загальношкільн. 

план канікул. 

 

6 

03.09- 

29.05.19 

Кл.кер. 

1 – 11  
Стан впровадження інноваційних технологій з національно-

патріотичної роботи у виховному процесі школи 

Співбесіди з класними 

керівниками, учнями, 

анкетування 

Виступ на 

педагогічній раді 

 

                                                                                      Квітень 

1 

1-4 тиж Кл.кер 

10-11  
Стан проведення годин класного керівника (відповідність 

плану, систематичність, результативність, відвідування 

учнями...) 

Відвідування  ГКК, 

бесіди з учнями та 

класними керівниками, 

анкетування учнів 

Книга контролю  

2 

2-й тиж Кл. кер. 

Шмаров

оз К.В. 

Участь у міському місячнику благоустрою (прибирання 

класних кабінетів, пришкільної території) 

Спостереження Виступ на нараді 

при директору 

 



                                                                                Травень 

1 

1-2 тиж Кл. кер. 

Шмарово

з К.В. 

Організація роботи щодо відзначення річниці Перемоги 
(проведення тематичних заходів у школі, участь у районних 

заходах, масовість, результативність) 

Відвідування заходів, їх 

аналіз 

Книга контролю  

3 

2-й тиж Кл.кер.1-

11 

Кер.гурт. 

Виконання планів роботи Аналіз Інформація для 

наради при 

директору 

 

4 

4-й тиж Кл.кер. 

1-11 
Підготовка і оздоровлення учнів у літній період Співбесіди з класними 

керівниками, учнями, 

батьками, збір 

документів 

Інформація для 

наради при 

директору 

 

5 
3-й тиж Пед. 

прац. 
Стан взаємодії класних керівників та педагогічних 

працівників з батьками. 

Співбесіди, анкетування Виступ на 

педагогічній раді 

 

6 

4-й тиж Кл.кер. 

1-11 

Психолог

, соц. 

пед. 

Стан роботи по запобіганню правопорушень серед 

неповнолітніх (індивідуальна робота з учнями, робота з 

батьками, діагностично-корекційна робота) 

 

 

 

 

Співбесіди з класними 

керівниками, 

психологом, вчителями-

предм. 

Наказ  

 

 

 

 

 

6.Організація гарячого харчування 

№

п/

п 

термін  Форма звітності Відповідальні Відмітка 

про 

викона

нн 

1 Вересень Про порядок організації харчування учнів 
наказ Керівник 

закладу 

 

2 Листопад 
Анкетування учнів, батьків учнів з питання "Організація та якість 

харчування учнів".  

Нарада при директору Шендрик С.М  

3 Листопад 
Контроль за додержанням дітьми особистої гігієни та вживання готових 

страв, буфетної продукції, (нарада при директорові) 

Нарада при директору Класні керівники 

1-11кл 

 

4 Грудень 
Звіт роботи бракеражної комісії за І семестр з контролю закладення 

продуктів 

Нарада при директору Голова 

батьків.коміт. 

 

5 Січень Організація харчування учнів 1 -4 класів та пільгових категорій, (наказ) 
наказ Керівник 

закладу 

 

6 Березень Динаміка охоплення харчуванням учнів» 
Нарада при директору Відпов.за 

орган.харчув. 

 



 

7 Квітень 
Виконання обов'язків класоводів, класних керівників, чергових вчителів у 

обідній залі 

Нарада при директору Відпов.за 

орган.харчув. 

 

Орієнтовні питання контролю 
 

Орієнтовні питання контролю 

в
ер
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ен

ь
 

ж
о
в

т
ен
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л
и

ст
о
п

а

д
 

г
р

у
д

ен
ь
 

сі
ч

ен
ь
 

л
ю

т
и

й
 

б
ер

ез
ен

ь
 

к
в

іт
ен

ь
 

т
р

а
в

ен
ь
 Оцінка Відмітка 

про 

виконання 

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, їдальні, буфету *                     

Асортимент буфетної продукції     *     *     *     

Дотримання норм закладки продуктів харчування 

і продовольчої си ровини 
  *                   

Вихід готової продукції       *         *     

Виконання норм харчування     *       *         

Строки зберігання і реалізації продукції        *             

Культура харчування учнів                       

Дотримання учнями правил особистої гігієни *     *     *         

Дотримання графіка харчування учнів   *       *           

Ведення відповідальними особами документації з 

організації харчування учнів 
              *       

Умовні позначення за результатами оперативного 

контролю: 
в — відповідає вимогам чинного законодавства; 
в/ч — відповідає частково вимогам чинного 

законодавства; 
п — виявлено порушення вимог чинного законодавства. 
 

           


