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Аналіз освітньої діяльності  

за 2017-2018 навчальний рік  

та основні завдання   

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  

Уманської міської ради Черкаської області 

на наступний навчальний рік 

 

          Загальні показники роботи 
 

№ Показники  Стан 

1 Кількість класів 39 

2 Кількість учнів 1092 

3 В тому числі учні, які займаються в І зміну 1092 

5 З них у 1-4 класах 463 

6 5-9 класах 564 

7 Загальна кількість працівників 114 

8 В тому числі педагогічних 80 

9 Обслуговуючих 34 

10 Загальна площа усіх приміщень 7311 

11 Площа земельної ділянки 2,7 га 

12 Забезпеченість підручниками 79% 

13 Кількість посадкових місць в їдальні 150 

14 Кількість робочих місць в майстерні 80 
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АНАЛІЗ  РОБОТИ 

В своїй діяльності школа керувалась положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом школи.  

В 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над темою «Розвиток інтелектуальних та  творчих 

здібностей, формування соціальної активності в умовах школи національно-патріотичного виховання».  

Педагогічних працівників – 79. З них спеціалісти «вищої категорії» – 35, «першої категорії» – 29, «другої категорії» – 5, «спеціалістів» 

– 10. 10 учителів мають звання «старший вчитель», 6 – «вчитель-методист», 1 – Заслужений вчитель України.  

Атестовано 10 педагогічних працівників. З них дев’ять  підтвердили вищу категорію, один - першу, одному присвоєно звання 

«старший учитель». 

Здобули базову середню освіту – 100 учнів. Здобули повну загальну середню освіту – 67 учнів. Похвальними листами нагороджено 39 

учнів, з них -  15 учнів 5-8, 10 класів, 24 – 3-4 класів. Кращих навчальних результатів досягли класні колективи  3б,  4а, 4б, 5б, 6б, 7б, 8г, 9г, 

10а, 11б класів. 

 

РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  в 2017-2018 н. р. в 3-11 класах 

класи Високий рівень Достатній 

рівень 

Середній рівень Початковий 

рівень 

3-ті 9 10% 55 60% 27 29% 1 1% 

4-ті 15 15% 55 54% 31 31% - - 

3-4 кл 24 12% 110 57% 58 30% 1 1% 

5-ті  2  2%  52  45%  57  49%  5  4%  

6-ті  2  2%  40  33%  74  62%  4  3%  

7-мі  - - 25  27%  51  56%  15  17%  

8-мі  8 7%  18  16%  70  60%  20  17%  

9-ті  6 6%  22  22%  53  53%  19  19%  

5-9 кл  18  3%  157  29%  305  56%  63  12%  

10-ті  3 6% 17  35%  23  48%  5  11%  

11-ті  2  3%  32  48%  30  45%  3  4%  

10-11 кл  5  4%  49  43%  53  46%  8  7%  

РАЗОМ  23  3%  206  32%  358  54%  71  11%  

З метою виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, поглибленого оволодіння системою знань і умінь, задоволення пізнавальних 

потреб та інтересів учнів було створено класи з поглибленим вивченням української мови, фізичної культури, математики, біології,  історії, 

історичного, філологічного, математичного, спортивного, профілів. 

Згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів у 2017-2018 н. р. було вивчено стан викладання 

 іноземної мови, фізики, основ здоров’я, економіки, «Захисту Вітчизни», фізичної культури.  

Протягом року були проведені педагогічні ради, на яких розглядались питання: 

 Результати навчально-виховної роботи в 2016-2017 н. р. та завдання на 2017-2018 н. р.  



 3 

 Стан спільної роботи органів учнівського самоврядування та батьківської громадськості. 

 Використання ІКТ в методичній роботі та самоосвіті вчителя. Новітні комп’ютерні технології в роботі класного керівника та вчителя-

предметника  

 Стан викладання іноземної мови. 

 Патріотичне виховання та краєзнавча робота в школі. 

 Реформа освіти. Інноваційна діяльність школи: підсумки, проблеми, завдання.  

Зміст та структура методичної роботи в школі визначені річним планом і затверджені директором школи. Організовувала та 

координувала роботу методична рада школи. В школі працювало 11 методичних об'єднань. Цікаво, насичено пройшли тиждень української 

писемності, екологічна декада, Шевченківський тиждень. В рамках методичних та предметних тижнів проведено  відкриті уроки та 

позакласні заходи. Вчителі Ганіч Г. В. та Ружин Л. В. активно використовують  в навчально-виховній та методичній роботі персональні 

сайти.       

 

Участь навчального закладу у Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, читаннях, виставках 

 

Гуня Л.П. Доповідь «Забезпечення наступності між закладами початкової та базової загальної 

середньої освіти-запорука успішного впровадження Концепції «Нова українська 

школа»  

Програма науково- практичної 

конференції. 23 квітня  2018р. 

Танасюк Н.Г. Участь у роботі Дванадцятих Всеукраїнських педагогічних читаннях з гуманної 

педагогіки «Сім’я – лоно культури людства» на базі Національного педагогічного 

університету 

 3ви.М.П. Драгоманова. 16-17грудня 2017 р.   м. Київ  

Сертифікат про участь у 

педчитаннях 

17 грудня  2017р 

Танасюк Н.Г. Участь у роботі  ІІІ Львівського фестивалю гуманної педагогіки «Як любити  дітей». 

09-11червня  2017 р.   м. Львів 

Сертифікат про участь у фестивалі 

11 червня 2017 р. 

 

Участь в Інтернет-заходах 

Гуня Л.П. Вчитель 

початкових 

класів 

Креативність-мислення поза стандартом. Всеукраїнський інтернет-

марафон. Початкова школа 

Сертифікат про участь у 

вебінарі , січень  2018р. 

Кулібаба Н.Л. Вчитель 

початкових 

класів 

Використання інтерактивних прийомів 

«фішбоун» та «кубик Блума» на уроках у 

початковій школі 

Всеукраїнський інтернет-

марафон. Початкова школа 

Сертифікат про участь у 

вебінарі, січень  2018р. 

Кулібаба Н.Л. Вчитель 

початкових 

класів 

Сучасні методики розвитку 3видко читання в 

початковій школі 

Всеукраїнський інтернет-

марафон. Початкова школа 

Сертифікат про участь у 

вебінарі,січень  2018р. 
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 Друк у фаховій пресі 

Танасюк  Н.Г. Вчитель 

початкових 

класів 

Он-лайн журнал «Вчитель вчителю, учням 

та батькам» Сертифікат №2777, травень 

2018 р. 

Ім’я Т .Г .Шевченка на карті рідного міста 

Волкова Н.С. Вчитель 

початкових 

класів 

Творча група вчителів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

м.Умань  

Навчально-методичний посібник «Розвиток творчого 

потенціалу учнів початкової школи на уроках 

природознавства засобами таксономії Блума» 

Лісіна В.Д. Вчитель 

початкових 

класів 

Он-лайн журнал «Вчитель вчителю, учням 

та батькам» Сертифікат № 2756 

квітень  2018 

«Кмітливий математик» , математичний КВК для учнів 2-

х класів 

Середюк Л. В.,  

Прокопчук В. Я. 

Вчителі 

української 

мови та 

літератури 

Теорія та практика підготовки до ЗНО з 

української мови та літератури. Збірник 

УДПУ. Випуск 2. Лютий 2018 року.  

Лінгвістичні ігри на уроках української мови у 7-8 класах 

Ружин Л. В. Вчитель 

математики 

Збірник ВДПУ. Лютий 2018 року. Особливості вивчення геометрії в 5-6 класах. 

Ружин Л. В. Вчитель 

математики 

Збірник УДПУ. Листопад 2017 року. Геометрія української вишиванки. 

Сорокін С. В. Вчитель 

географії 

Другий випуск «Вісника Українсько-

туркменського культурно-освітнього 

центру» на базі УДПУ. Травень 2018 року. 

Ландшафтно-технічні системи та антропогенні 

парагенетичні ландшафтні комплекси міст 

 

 

В 2017 -2018 н. р. на міську виставку  педагогічних технологій «Освіта Умані - 2018»   представлено 4 роботи: 

 

Напрям 

виставки 

Прізвище, ім’я,             по 

батькові педагога 

Фах, 

посада, 

категорія 

Назва роботи Коротка анотація 

Інноваційні 

технології 

патріотичного 

та національно-

патріотичного 

виховання 

 

Гуня Любов Петрівна,  

Чуганська Галина 

Григорівна,  Танасюк 

Наталія Григорівна, 

Оборонько Катерина 

Олексіївна, Кулібаба 

Наталія Леонтіївна, 

Васильченко Юлія 

Вчителі 

початко- 

вих класів 

Славетні уманчани.  

Тематичний тиждень в 3-

4 класах. 

(З досвіду роботи 

інноваційної школи 

національно-

патріотичного 

виховання) 

У роботі зібрані матеріали про видатних діячів 

культури та мистецтва Уманщини, досліджено 

долі земляків, які трудовими та ратними 

подвигами , науковими, мистецькими, 

спортивними  здобутками прославили  рідний 

край і Україну. Рекомендовано для використання 

під час проведення уроків, виховних заходів  в 

рамках тематичного тижня «Славетні уманчани» 
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Олександрівна, Тупчій 

Наталія Миколаївна, 

Мазурик Олена Григорівна.  

Методичний посібник в 3-4 класах. 

Столяр Оксана 

Володимирівна, 

Тішкіна Світлана 

Андріївна, 

Цикалюк Людмила 

Прокопівна, Ткачук Оксана 

Григорівна, 

Олійник Алла Григорівна,  

Цикалюк Оксана 

Миколаївна, 

Вавра Алла Анатоліївна, 

Васильченко  

Юлія Олександрівна, 

Цикалюк  

Цвітана Володимирівна. 

Вчителі 

іноземної 

мови 

Умань у дружній родині 

поріднених міст 

(з досвіду роботи 

інноваційної школи  

національно-

патріотичного 

виховання) 

Методичний посібник 

 

Методичний посібник розкриває суть руху міст-

побратимів, описує тісні зв'язки  Умані з 

порідненими містами, містить тести з англійської 

мови для перевірки читання учнів 8-9 класів. 

 Посібник призначений для вчителів, учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, а також 

для всіх бажаючих вивчати історію рідного краю. 

Столяр Вікторія Вікторівна, 

Манелюк Наталія 

Олексіївна, Черкавська 

Олена Йосипівна, Гладка 

Тамара Михайлівна, 

Закорчменна Наталія 

Анатоліївна 

Класні 

керівники 

5-9 класів  

Інноваційні форми 

роботи в системі 

національно-

патріотичного виховання 

(з досвіду роботи 

історично-краєзнавчої 

школи) 

Збірник містить розробки таких нових форм 

виховної роботи як квест, віртуальна подорож, 

презентація краєзнавчих досліджень учнів, 

брейн-ринг. Збірник рекомендований для 

класних керівників, вчителів історії, української 

літератури 

Перспективний 

досвід 

управлінської 

діяльності 

.Інноваційні 

моделі 

сучасного 

Пікалюк Андрій Іванович Директор 

школи  

Школа національно-

патріотичного 

виховання.  

Модель інноваційного 

розвитку Уманської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3  

В посібнику обґрунтувано вибір моделі 

подальшого розвитку Уманської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3, як історико-краєзнавчої школи  

національно-патріотичного виховання.  

Пріоритетним напрямком інноваційної діяльності 

закладу є навчання в поєднанні з вихованням, 

стрижнем якого є зростання свідомого, 
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навчального 

закладу. 
Уманської міської ради 

Черкаської області  

активного, критично мислячого громадянина 

України на основі  національної ідеї, 

національних цінностей, глибоких знань історії 

країни, краю, народів, що їх населяють.  

 

Співпраця з вищими навчальними закладами міста, України 

 

Назва заходу Дата проведення 

Участь у Всеукраїнському навчально-методичному семінарі з питань інноваційних форм та методів 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Учні та вчителі представили презентацію досвіду 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

27 – 28 лютого 2018 року на 

базі Уманського державного 

педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Участь команди учнів 9-11 класів у Всеукраїнському турнірі з історії серед шкільної молоді. ІІ місце. 

Вчителі Гладка Т. М., Гнатишина О. В. 

23 грудня  на базі історичного 

факультету УДПУ імені Павла 

Тичини.  

Участь команди учнів 11 класів у Всеукраїнському турнірі з географії  серед шкільної молоді. Вчитель 

Ладигіна А. В. 

Квітень 2018 року на базі 

УДПУ імені Павла Тичини. 

Забезпечення проходження практики студентів УДПУ на базі школи. Адміністрація школи. Протягом навчального року 

Участь в науково-практичному семінарі вчителів географії та науковців УДПУ імені Павла Тичини 

«Застосування компетентнісних технологій в організації освітнього процесу на уроках географії та в 

позаурочний час». Вчителі Ладигіна А. В., Сорокін С. В. 

Листопад 2017 року 

Навчальні екскурсії учнів 9-10 класів до науково-дослідницьких лабораторій УНУСу, УДПУ (екологія). 

Вчителі Миронюк Т. І., Плющ М. В. 

Квітень - травень 2018 року 

Участь у захисті соціальних проектів учнівської та студентської молоді. І місце. Соціальний педагог Лютий 2018 року на базі 



 7 

Сокирська Л. М. УДПУ імені Павла Тичини. 

Участь в акції «Година Землі». Спільна учнівсько-студентська акція «За чисті джерела». Очищення 

природніх джерел в урочищі Тартак. Вчителі Миронюк Т. І., Плющ М. В., Сокирська Л. М. 

Квітень 2018 року. Кафедра 

екології УДПУ імені Павла 

Тичини. 

Угода про наукове співробітництво з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук. 

Адміністрація школи. Рецензія вчителя Ружин Л. В. на методичні рекомендації «Навчання математики в 

старшій школі на профільному рівні» (автори Бурда М. І., Васильєва Д. В., Глобін О. І., Волошена В. В.) 

16 листопада 2017 року. 

Участь в олімпіаді для вчителів математики при Вінницькому ДПУ імені Михайла Коцюбинського. Вчитель 

Ружин Л. В. 

17  лютого 2018 року. 

Участь в ІV Всеукраїнській студентсько-учнівській конференції з математики. Вчитель Ружин Л. В. Листопад 2017 року. На базі 

УДПУ імені Павла Тичини. 

Участь в регіональному конкурсі українознавства на базі УДПУ імені Павла Тичини. Вчитель Середюк Л. В. Грудень 2017 року. 

Результати роботи з творчо обдарованими дітьми (конкурси, МАН, олімпіади) 

Результати предметних олімпіад свідчать про те, що в школі залишається високим рівень підготовки обдарованих дітей до участі в 

олімпіадах та конкурсах, проводилась індивідуальна робота зі школярами, які були заявлені для участі в ІІ (міському) етапі. 68 учнів школи 

взяли участь в ІІ етапі предметних олімпіад та конкурсів. 44 з них, що становить 65%, стали переможцями і здобули 83 перемоги. 

На міському етапі учні отримали 59 (64 в 2016-2017 н. р.) призових місця і зайняли третє місце за результатами серед інших шкіл 

міста. Найвагоміших результатів досягли учні з історії та правознавства (24 місця ). 

Лідерами є: Мамбик Антоніна (6 перемог); Заболотна Софія, Степовик Анна, Цикалюк Давід (по 4 перемоги); Загребнюк Євгенія, 

Мережко Владислав, Деркач Ольга, Мельник Людмила, Піщерук Катерина (по 3 перемоги).  

Лідерами є учні 8б,  8г, 9г, 10а, 10б, 11б класів. Найбільше переможців серед учнів 10А (7 учнів – 13 перемог), 11Б (5 учнів здобули 

11 перемог), 11А (5 учнів – 9 перемог) класів. Зріс кількісний показник з  правознавства, англійської мови, хімії.  27 учнів  класів з 

поглибленим вивченням предметів та профільних класів стали переможцями олімпіад:  1 - 8а клас (історія), 3 – 9б клас (історія, 

правознавство), 10 - 10а клас (історія, правознавство), 1 – 9 г клас (біологія), 5 - 8б клас (українська мова, конкурси ім. Яцика, ім. Шевченка), 

5 – 11б клас (українська мова, конкурси ім. Яцика, ім. Шевченка), 2 - 11а клас (математика, фізика).  

В обласному етапі конкурсів та предметних олімпіад взяли участь 16 (в 2016-2017 н. р. - 18) учнів школи, з них 11 (в 2016-2017 н. р. - 

12) здобули 14 перемог: 

 І місце -  Курган Владислав (10а клас, історія, учитель Пікалюк А.І.) 

             Мамбик Антоніна ( 11б клас,  українська мова, учитель Прокопчук В. Я.) 
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             Мамбик Антоніна ( 11б клас,  конкурс ім. Шевченка, учитель Прокопчук В. Я.) 

         Коваленко Софія (8г клас, конкурс ім. Яцика, учитель Черкавська О. Й.). 

 ІІ місце - Мамбик Антоніна ( 11б клас, історія, учитель Гладка Т. М.) 

                 Мамбик Антоніна ( 11б клас, конкурс-захист робіт МАН з соціології, учитель      Гладка Т. М.) 

             Кривуша Ніна  (10а клас, історія, учитель Пікалюк А.І.) 

ІІІ місце - Заболотна Світлана (10а клас, історія, учитель Пікалюк А.І.) 

             Головатюк Олег (11б клас, історія, учитель Гладка Т. М.) 

             Цикалюк Давід (8б клас, історія, учитель Гладка Т. М.) 

             Мельник Людмила (9г клас, біологія, учитель Столяр В. В.) 

             Майборода Володимир (8г клас, хімія, учитель Алієва А. Г.) 

             Степовик Анна (10б клас, астрономія, учитель Сингаївський В. І.) 

                 Степовик Назарій (11а клас, конкурс-захист робіт МАН з української мови, учитель Середюк Л. В.)      

І місце на IV Всеукраїнському етапі олімпіади з української мови і літератури та І місце на VІІІ Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка виборола учениця 11б класу Мамбик Антоніна (учитель Прокопчук В. Я.).  

В школі працювало 8 секції, в яких займалось 7 учнів. На міський конкурс-захист представлено 6  (одна в двох секціях) робіт.  Всі 

зайняли призові місця. З 4-х учнів, які представляли роботи на ІІ (обласний) етап конкурсу, 2 стали переможцями.  

В ІІ (міському) етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика учні 5-11 класів отримали 7 перемог (14 в 

минулому навчальному році). Коваленко Софія здобула І місце на ІІІ (обласному) етапі конкурсу (вчитель Черкавська О. Й.). 

6 перемог здобули учні школи в ІІ (міському) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка (7 в минулому навчальному році). Учениця 11Б класу Мамбик Антоніна здобула ІІ місце на ІІІ (обласному) етапі 

конкурсу (вчитель Прокопчук В. Я.). 

В листопаді 2017 року проходили Інтернет - олімпіади  з  навчальних дисциплін.  93  (14%) учні 5-11 класів взяли участь в інтернет 

олімпіадах. 4 учнів стали переможцями та були запрошені поза конкурсом на ІІІ етап предметних олімпіад: Піщерук Катерина (8а клас, 

фізика, вчитель Кравець Т. Б.), Деркач Ольга, Мельник Людмила (9г клас, біологія, вчитель Столяр В. В.), Жадан Ілля (10б клас, хімія, 

вчитель Коломієць Л. М.). Команда учнів 9б, 11б класу – здобули ІІ місце на міському історичному турнірі на базі УДПУ(вчителі Гнатишина 

О. В., Гладка Т. М.). 

30 учнів школи, які здобули перемоги на обласному та Всеукраїнському рівнях змагань, конкурсів, були нагороджені дипломами та 

грошовими преміями на міському святі «Золотий олімп -2018». З них 11 учнів, які здобули 14 перемог на предметних олімпіадах та 

конкурсах, 10 – члени спортивних команд школи та міста, 9– учасники позашкільних гуртків, секцій.  

Протягом 2016-2017 н.р. учні початкових класів взяли активну участь  у шкільних і міських конкурсах. 

В школі проведено 1 етап конкурсів «Знавців української мови ім. П.Яцика», природничо-математичний, в якому взяли участь учні 3-

4 класів. Відбулося спортивне свято «Козацькому роду нема переводу» серед учнів 1-4 класів.  

Учні початкових класів взяли активну участь у 3 міських конкурсах і здобули 8 місць. 

У спортивних змаганнях «Веселі старти» посіли І місце.  

Учень Кешман Владислав  здобув  2 перемоги в міських конкурсах. Вчителі Оборонько К.О., Мазурик О.Г., Тупчій Н.М., 

Васильченко Ю.О., Гуня Л.П. підготували переможців міських конкурсів. 
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70 учнів 1-4 класів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови « Соняшник» і здобули 66 дипломів. Переможців 

конкурсу підготували Танасюк Н.Г. – 3 учні, Оборонько К.О - 3 учні, Кулібаба Н.Л. - 2 учні, Гуня Л.П. – 5 учнів, Войніченко С.Ю. – 8 учнів, 

Тупчій Н.М. – 11 учнів, Васильченко Ю. О. – 8 учнів, Турмій В.Г. – 2 учнів, Волкова Н.С. – 11 учнів, Ковальська Н.А. – 6 учнів, Прокопенко 

Ю.Г. – 32 учні.  

98 учнів початкових класів взяли участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру» і здобули 92 сертифікати переможця. 

Переможців конкурсу підготували Васильченко Ю. О. – 6, Танасюк Н.Г. – 14,  Оборонько К.О. - 7, Кулібаба Н.Л. – 8, Тупчій Н.М. – 11, 

Волкова Н.С. – 19, Лісіна В.Д. – 8, Ковальська Н.А. – 8, Прокопенко Ю.Г. – 9, Чуганська Г.Г. – 7.  

Всього у Всеукраїнських  предметних конкурсах  за 2017-2018 навчальний рік здобуто 168 дипломів. 

Найбільше  призових місць у Всеукраїнських конкурсах отримали учні Танасюк Н.Г. (17), Тупчій Н.М. (22), Васильченко Ю.О. (14), 

Волкової Н.С. (30), Ковальської Н.А. (14). Не взяли участь у цих конкурсах учні Дмитрук Г.О., Мазурик О.Г. Не здобуто жодного місця з 

міського природничо-математичного конкурсу.   

Проте в роботі з обдарованими дітьми є ще над чим працювати. Тому необхідно активізувати роботу з обдарованими дітьми через 

створення і поповнення  банку конкурсних завдань, включення їх в структуру уроків, проведення індивідуальної та групової роботи  зі 

здібними учнями з початку навчального року. Вчителям початкових класів Чуганській Г.Г., Кулібабі Н.Л., Танасюк Н.Г.  домагатися 

результативності в роботі з творчо обдарованими дітьми на міському рівні. 

Виховна робота планувалась відповідно до концепції історико-краєзнавчої школи національно-патріотичного виховання, як однієї з 

моделей перспективного розвитку інноваційних шкіл Черкащини. Управління виховною роботою здійснювалось заступником директора з 

виховної роботи Столяр В.В., соціальним педагогом Сокирською Л.М., педагогом-організатором Овчарук І. М., практичним психологом 

Яровою Н. О., класними керівниками та за сприяння бібліотекарів Василенко О.Б., Пестеревої Н.М. 

Дієву допомогу у відволіканні дітей від вулиці та формуванні свідомого учня з активною громадянською позицією надає дитяча 

організація «Червона калина» - організатор роботи Овчарук І.М. Керівним органом є координаційна рада, яку очолював  Мережко Владислав 

(9б). Дитяча організація включає 3 вікові ланки: 1-4 класи – барвінчата, 5-8 класи - спілчани, 9-11 класи – старшокласники. Всі три ланки 

співпрацюють, живуть за своїми традиціями. Крім того, активно працюють в позаурочний час учнівські комісії: по правовихованню, 

спортивно-масова, волонтерський загін «Милосердя», шкільний прес-центр. На базі навчального закладу 08 листопада 2017 р. було 

проведено виїзне щомісячне засідання лідерів дитячого самоврядування шкіл міста.  

У 2017-2018 н. р. в школі та за її межами продовжує активну волонтерську та громадську діяльність козацький 8а клас «Уманські 

отамани» (кл. керівник Ганіч Г.В.): відвідано Київський військовий госпіталь, Міжрегіональний притулок для неповнолітніх в Черкаській 

області, Уманський будинок ветеранів. ЗВР Столяр В.В. забезпечено участь козацького класу у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

козацької творчості імені І.Гонти та М. Залізняка. 

Усі проведені виховні позаурочні заходи у 2017-2018 навчальному році пройшли на достатньому та високому рівні організації:  

 Всеукраїнський семінар «Інноваційні методи національно-патріотичного виховання» 

 Конкурс-захист соціальних проектів серед учнівської та студентської молоді на базі УДПУ (І місце) 

 Міський фестиваль « Повір у себе» - активна участь дітей з інвалідністю 

 Міська спартакіада серед дітей з інвалідністю 

 місячники: «Обережно, діти на дорозі»,  української писемності та мови, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі,  

морально – правового виховання, профілактики гельмінтозів, милосердя, благоустрою шкільної садиби; 
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 тижні: партизанської слави, української писемності та мови, Олімпійський, бібліотечний, безпеки «Вогонь-не іграшка!», «Права»,  

«Ми проти насильства», «Толерантності», безпеки життєдіяльності «Твоє життя - твій вибір!», охорони праці, Шевченківський та 

тиждень молодого вчителя; 

 предметні тижні: зарубіжної літератури, української мови та літератури, біології та екології, математики, інформатики, зарубіжної 

літератури, фізичної культури. 

 святкові дні: свято Першого та останнього Дзвінків, української писемності та мови, Дня миру, освіти), працівників освіти, Святого 

Миколая, учнівського самоврядування «Helloween» (31.11.2017), музики, людей похилого віку, профілактики ВІЛ/СНІД, туберкульзу, 

вишиванки. 

У 2017-2018 н.р.  школі охоплено навчанням 1072 учні (на початок року - 1056 учні). На індивідуальній формі навчання – 4 (з них 1 

учень початкових класів); 1 учень на інклюзивному навчанні (Барчук В. 6в). Не охоплено навчанням 3  учнів, які з поважних причин не 

навчаються у 1 класі (заяви батьків), з них 1 учениця (Троян Каміла) не підлягає навчанню.  

 

 

За звітній період проаналізовано стан відвідування учнями школи навчальних занять: 

 

Відсоток 

відвідування 

учнями 

школи 

Відсоток учнів, 

які пропускають 

навчальні заняття 

через хворобу 

Відсоток учнів, 

які пропускають 

навчальні 

заняття   з 

поважних 

причин 

Відсоток учнів, 

які пропускають 

навчальні заняття 

без поважних 

причин 

Вказати класи у 

яких 

відвідування 

занять найкраще  

Вказати класи 

у яких 

відвідування 

занять 

найгірше 

Кількість 

рейдів 

„Урок”, 

результати 

Кількість 

рейдів 

„Вулиця”, 

результати 

81,1% 10,2% 8,7% -  2в, 3б, 3в, 5в, 

11а, 7г 

1в, 8а, 6б, 10а 4 

Учнів школи 

не виявлено 

4 

Учнів школи 

не виявлено  

В школі працює Рада профілактики правопорушень серед учнівської молоді. За звітній період проведено 4 засідання, розглянуто 8  

питань, залучено 10 батьків, 6 учнів.  

Учні школи охоплені заняттями в шкільних і позашкільних гуртках (станом на 24.10.2017 р.): 

 

Класи  Кількість  Школа Позашкілля - 429 Всього 

Спорт Музична 

школа 

Школа 

мистецтв 

Хорео- 

графія 

МБК БДЮТ СЮТ СЮТур 

1-4       405 233 59 23 14 - 6 7 8 1 (2в) 146 

5-8  442 72 88 36 6 31 5 17 13 9 205 

9-11 211 43 19 19 10 2 1 13 5 9 78 

Всього  1058 348 166 78 30 33 12 37 26 19 429 
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Залучені до роботи в гуртках школи  – 348 учнів ( 33%), позашкілля – 429 учнів (40,5%). Загалом в школі та позашкіллі охоплено 

гуртковою та спортивно-масовою роботою 777 учнів, що становить 73,4% від загальної кількості учнів школи.  

Поряд із позитивними показниками слід відзначити, що не всі резерви підвищення якості навчально-виховного процесу використані 

на 100%. У практиці учителів  переважають комбіновані уроки,  рідко використовуються інтерактивні методи навчання, не завжди 

проводяться уроки за технологією особистісно орієнтованого уроку, на низькому рівні залишається взаємовідвідування уроків. Вчителі не 

завжди погоджуються провести відкриті уроки для колег. Низька активність педагогічних працівників в роботі обласних інтернет-семінарів 

та інтернет-конференцій, у міській виставці педтехнологій. Частина гуртків і факультативів, що працювали в школі в минулому навчальному 

році, не показали результативний проект.  Не всі учителі ефективно використали години варіативної частини навчального плану з метою 

надання педагогічної підтримки слабо встигаючим учням чи з метою розвитку творчих здібностей. Значна частина ШМО не провела на 

належному рівні предметні тижні. 

В роботі з обдарованими дітьми також є ряд недоліків. Жодної перемоги не здобули учні з економіки та російської мови. Не здобули 

жодної перемоги на міському етапі олімпіади з математики учні з класів поглибленого та профільного  вивчення математики. Суттєво в 

2017-2018 навчальному році знизилась результативність роботи з обдарованими учнями з математики, фізики. 

Ефективно щороку в школі працюють лише секції МАН з історії, правознавства  та української мови, літератури. Не було 

представлено за 5 років жодної роботи з математики, хімії, біології, географії, інформатики. Жоден учень не взяв участі в інтернет олімпіаді 

з інформаційних технологій. 

Вчителям початкових класів  необхідно активізувати роботу з обдарованими дітьми через створення і поповнення  банку конкурсних 

завдань, включення їх в структуру уроків, проведення індивідуальної та групової роботи  зі здібними учнями з початку навчального року.  

Аналіз відвіданих уроків та індивідуальних годин показав, що основні проблемні моменти під час організації освітнього середовища 

на уроці полягають в тому, що переважна більшість вчителів приділяє недостатню увагу формуванню навичок самоосвіти учнів, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків, не вчать складати рецензії, висувати гіпотези, недостатньо виділяють часу на закріплення 

вивченого матеріалу та не приділяють належної уваги перевірці домашнього завдання і оцінюванні навчальної діяльності школярів. 

Фактично відсутній диференційований підхід до навчального процесу, вчителі орієнтуються переважно на середнього учня. 

Соціально-психологічній службі потрібно ще більше звернути увагу на учнів, які мають відхилення в поведінці. Це дасть змогу 

вчасно виявити ознаки сімейного неблагополуччя та своєчасно надати соціально-психологічну допомогу і підтримку, як дитині так і сім’ї, 

залучаючи при цьому увесь педагогічний колектив. Також урізноманітнити форми та методи роботи з учнями, що мають складнощі в 

спілкуванні з однолітками та дорослими, де домінують стереотипні, неконструктивні форми емоційного реагування, пов’язані з 

демонстрацією сцен жорстокості та насильства. 

В рамках проекту «Інноваційні школи Черкащини» за кошти обласного та міського бюджетів придбано в кабінети фізики, хімії, 

біології інтерактивні дошки з проекторами, ноутбуками, приладами. Також придбано 6 шаф, лавки, стенди, 2 телевізори, стільці, 2 ноутбуки. 

Здійснено ремонт роздягалень, архіву, медичного кабінету, замінено 3 дверей.  

Систематично поповнюється спортивний інвентар, посуд у їдальню. Силами батьків проводились поточні ремонти у класах. 

Відсутність коштів не дає змоги вирішити кардинальні проблеми навчально-матеріальної бази: ремонт фасаду, рекреацій, заміна вікон, 

освітлення, стелі спортивної зали, входу зі сторони вулиці Герцена. Потребує асфальтування дворик школи. В ряді місць порвана огорожа.  
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ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ ТА ОЛІМПІАД 
ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ 

 

Мамбик Антоніна 11Б 

Переможець ІV етапу 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури (І місце) 

Прокопчук В. Я. 

 

Мамбик Антоніна 11Б 

Переможець VІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка  

(І місце) 

Прокопчук В. Я. 

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНИХ КОНКУРСІВ 

 

Коваленко Софія 8Г 
Переможець обласного етапу ХVІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. Петра Яцика  

(І місце) 

Черкавська О. Й. 

 

Мамбик Антоніна 11Б 

Переможець обласного етапу VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

ім. Тараса Шевченка (І місце) 

Прокопчук В. Я. 

 

 

Мамбик Антоніна 11Б 

Переможець ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН, секція 

соціологія  (ІІ місце) 

 

Гладка Т. М. 

Степовик Назарій 11А 

Переможець ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН, секція 

української мови  (ІІІ місце) 

Середюк Л. В. 
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ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ (обласного) ЕТАПУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 

 

 

№ 

п/п 
Переможець Клас Предмет, місце Учитель 

1. Курган Владислав 10А Історія, І Пікалюк А. І. 

2. Мамбик Антоніна 11Б Українська мова, І Прокопчук В. Я. 

3. Мамбик Антоніна 11Б Історія, ІІ Гладка Т. М. 

4. Кривуша Ніна 10А Історія, ІІ Пікалюк А. І. 

5. Заболотна Світлана 10А Історія, ІІІ Пікалюк А. І. 

6. Головатюк Олег 11Б Історія, ІІІ Гладка Т. М. 

7. Цикалюк Давід 8Б Історія, ІІІ Гладка Т. М. 

8.  Мельник Людмила 9Г Біологія, ІІІ Столяр В. В. 

9. Майборода Володимир 8Г Хімія, ІІІ Алієва А. Г. 

10. Степовик Анна 10Б Астрономія, ІІІ Сингаївський В. І. 
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ПЕРЕМОЖЦІ ІІ (міського) ЕТАПУ  ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 

Міський етап 

Предмет  Вчитель  Переможець  Клас  М 

Математика  Козлова Л. М. 

Синиця Г. М. 

1.  Збарживецька Євгенія 

2.  Качалов Антон 

9В 

11А 

ІІІ 

ІІІ 

Фізика Гонзолюк С.М.  

Кравець Т. Б. 

1.   Качалов Антон 

2.   Майборода Володимир 

11А 

8Г 

ІІІ 

І 

Біологія Миронюк Т. І. 

Миронюк  Т. І. 

Миронюк  Т. І. 

Столяр В. В 

Столяр В. В. 

Миронюк Т. І. 

Сокирська Л. М. 

Плющ М. В.  

1.  Недоступ Єлізавета 

2.  Перникоза Ольга 

3.  Пшінка Єлизавета 

4.  Мельник Людмила 

5.  Загребнюк  Євгенія 

6.  Збарживецька Євгенія 

7.  Святенко Тетяна 

8.  Степовик Анна 

8Г 

8Г 

8Г 

9Г 

8Б 

9В 

10А 

10Б 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІ 

ІІІ 

Географія Сорокін С. В. 1.   Піщерук Катерина 8А ІІІ 

Англійська мова Цикалюк Л. П. 

Цикалюк Л. П. 

Цикалюк Л. П. 

Цикалюк Л. П. 

1.  Мамбик Антоніна 

2.  Сологуб Наталія 

3. Цикалюк Давид 

4. Луговський Роман 

11Б 

11Б 

8Б 

8Б 

ІІ 

ІІІ 

ІІ 

ІІІ 

Німецька мова Столяр О. В. 

Столяр О. В. 

1. Пашенюк  Анастасія 

2. Харченко Дарина 

9В 

9В 

ІІ 

ІІІ 

Правознавство Ганіч Г. В. 

Ганіч Г. В.  

Ганіч Г. В. 

Ганіч Г. В. 

Ганіч Г. В.  

Ганіч Г. В. 

Ганіч Г. В.  

Пікалюк А. І. 

Пікалюк А. І. 

1.  Захаренко Анастасія 

2.  Ковальський Артур 

3.  Головатюк Олег 

4.  Мельник Людмила 

5.  Мережко Владислав  

6.  Бондар Денис 

7.  Харченко Дарина 

8.  Кривуша Ніна 

9. Курган Владислав 

10Б 

11А 

11Б 

9Г 

9Б 

9Г 

9В 

10А 

10А 

ІІІ 

ІІ 

І 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІІІ 

І 

ІІ 
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Пікалюк А. І. 

Пікалюк А. І. 

Пікалюк А. І. 

10. Заболотна Софія 

11.Заболотна Світлана 

12. Гузун Ірина 

10А 

10А 

10А 

ІІ 

ІІІ 

ІІІ 

Історія Гладка Т. М.  

Гладка Т. М. 

Пікалюк А. І. 

Пікалюк А. І. 

Пікалюк А. І. 

Пікалюк А. І. 

Пікалюк А. І.  

Гнатишина О. В. 

Гнатишина О. В. 

Гладка Т. М. 

Ганіч Г. В. 

Гладка Т. М. 

1.  Мамбик Антоніна 

2.  Головатюк Олег 

3.   Кривуша Ніна 

4.  Заболотна Софія 

5.  Заболотна Світлана 

6.  Курган Владислав 

7.   Манелюк  Анна 

8.   Мережко Владислав 

9.   Голобородько Ростислав 

10.  Загребнюк  Євгенія 

11.  Піщерук Катерина 

12.  Цикалюк Давид 

11Б 

11Б 

11А 

10А 

10А 

10А 

10А 

9Б 

9Б 

8Б 

8А 

8Б 

ІІ 

І 

ІІ 

ІІ 

І 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІ 

І 

Українська мова, 

література 

Прокопчук В. Я. 

Прокопчук В. Я. 

Прилуцька Л. Г. 

Черкавська О. Й. 

Вечерук Л. М. 

1.  Заболотна Софія 

2.  Мамбик Антоніна 

3.  Деркач Ольга 

4.  Коваленко Софія 

5.  Цикалюк Давид 

10А 

11Б 

9Г 

8Г 

8Б 

ІІІ 

ІІ 

ІІІ 

ІІ 

ІІ 

Хімія Коломієць Л. М. 

Алієва А. Г. 

Алієва А. Г. 

Алієва А. Г. 

1. Степовик Анна 

2. Майборода Володимир 

3. Бабій Олексій 

4. Ляховський Ярослав 

10Б 

8Г 

8А 

11А 

ІІІ 

І 

ІІІ 

ІІІ 

Астрономія Сингаївський В. І. 

Сингаївський В. І. 

1. Степовик Анна 

2. Цюра Ольга 

10Б 

11Б 

ІІ 

ІІІ 

Екологія Плющ М. В. 1.   Ляховський Ярослав 11А ІІІ 

Інформатика  Сингаївський В. І. 1. Солоп Володимир 11А І 

ІКТ Сингаївський В. І. 1.  Жадан Ілля 10Б ІІІ 

Труд. навчання Манелюк Н. О. 

Кожевніков Р. П. 

1. Бурмістр Наталія 

2. Керемет Володимир 

9А 

8Г 

ІІ 

ІІІ 

РАЗОМ 59  ( І – 9 , ІІ –   17, ІІІ - 33  )   
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ПЕРЕМОЖЦІ  МІСЬКОГО ЕТАПУ 

ХVІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМ. ПЕТРА ЯЦИКА  

 

№  Переможець  Клас Місце Учитель  

1. Сіваєва Тетяна 3б ІІ Тупчій Н. М. 
2. Рибальченко Даря  3б ІІ Тупчій Н. М. 
3. Цветков Дмитро 3а ІІ Васильченко Ю. О. 
4. Собчук Олена 3а ІІ Васильченко Ю. О. 
5. Мироненко Анастасія 3а ІІ Гуня Л. П. 
6.  Грудякова Анна 4б ІІІ Оборонько К. О. 
7. Кешман Владислав 4г ІІІ Мазурик О. Г. 
8. Сіваєв Богдан 5а ІІ Прокопчук В. Я. 
9. Коваленко Софія 8г І Черкавська О. Й. 
10. Загребнюк Євгенія 8б ІІІ Ярошенко С. М. 
11. Мережко Владислав 9б ІІІ Закорчменна Н. А. 
12. Махомета Світлана 9в ІІІ Середюк Л. В. 
13. Деркач Ольга 9г ІІІ Прилуцька Л. Г. 
14. Мамбик Антоніна 11б ІІІ Прокопчук В. Я. 

ПЕРЕМОЖЦІ  МІСЬКОГО ЕТАПУ  

 VІІІ МІЖНАРОДНОГО  МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ  УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

№ Переможець Клас Місце Учитель 

1. Мамбик Антоніна 11б І  Прокопчук В. Я. 

2. Гут Назар 7б ІІІ Прилуцька Л. Г. 

3. Сіваєв Богдан 5а ІІІ Прокопчук В. Я. 

4. Цикалюк Давід 8б ІІІ Вечерук Л. М. 

5. Степовик Анна 10б ІІІ Бондаренко Г. С. 

6. Заболотна Софія 10а ІІІ Прокопчук В. Я. 
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ПЕРЕМОЖЦІ  І (МІСЬКОГО) ЕТАПУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ РОБІТ МАН    

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

УЧАСТІ В МІСЬКИХ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНИХ, ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДАХ  

  «Нащадки козацької слави» - І місце – область (Максімцов С.В., Шеленков О.О.) 

 легка атлетика – І місце  місто (Максімцов С.В.,  Дашкевич А. П., Шеленков О.О.)  

 легкоатлетичне чотириборство - І місце  місто (Шеленков О.О., Максімцов С.В.) 

 волейбол (хлопці) – І місце  місто, І місце область (Дашкевич А.П.) 

 волейбол (дівчата) – І місто, ІУ місце область (Максімцов С.В.) 

 баскетбол (дівчата) – І місце місто, ІУ область (Максімцов С.В.) 

 баскетбол (хлопці) – І місто, ІІІ місце  область (Дашкевич А. П.) 

 стрітбол (дівчата) – І місце  місто (Максімцов С.В.), ІІ місце місто (Шеленков О.О.) 

 стрітбол (хлопці) – І місце  місто (Дашкевич А. П.) 

 футбол (дівчата) – ІУ місце  місто (Сагайдак В.М.) 

 футбол (хлопці) – ІУ місто (Максімцов С.В., Шеленков О.О.) 

 теніс (збірна) – ІУ місто (Кольцова Є.В.) 

 змагання «Здорові діти – здорова нація» - І місце – місто (Заяць О.В.) 

 переможці міського конкурсу «Дивосвіт Умані» - Абрамець Анна (6а клас,  керівник Березницька О. А.), вокальний 

ансамбль «Уманчани» (5-6 класи, керівник Березницька О. А ) 

 лауреати конкурсу «Дружин юних пожежників» - ІУ місце місто 8г (Ружин Л.В.) 

 переможці міського етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» - ІІ місце  (Закорчменна Н.А.) 

 Хореографічний ансамбль «Нова ера» (керівник Орлова В.С.): лауреат фестивалю-конкурсу учнівської творчості 

«Дивосвіт Умані» 

Секція  Керівник  Учень  Клас  І етап  

Астрономія  Сингаївський В. І. Солоп Володимир 11А ІІ 

Інформатика  Сингаївський В. І. Солоп Володимир 11А ІІІ 

Соціологія  Гладка Т. М. Мамбик Антоніна 11Б І 

Українська мова Середюк Л. В. Степовик Назар 11А І 

Українська мова Городнюк Г. В. Сабліна Анастасія 11Б ІІІ 

Мистецтвознавство  Дашкевич Л. В. Троян Марія 11С ІІІ 

Економіка  Ладигіна А. В. Гуцал Анастасія 11С І 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДПА-ЗНО 11 клас 
 

з української мови (66) 

 

Клас 

 

 

Вчитель 

 

 

Високий Достатній Середній Початковий Якість 

знань 

Середній бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Середюк Л. В. 1 

5% 

3 

15% 

14 

70% 

13 

65% 

5 

25% 

3 

15% 
- 

1 

5% 
75% 80% 7,2 7,8 

116 Прокопчук В. Я. 4 

20% 

12 

60% 

11 

55% 

7 

35% 

5 

25% 

1 

5% 
- - 75% 95% 8,0 9,6 

11с Закорчменна Н. А. 
- 

2 

8% 

13 

50% 

11 

42% 

13 

50% 

11 

42% 
- 

2 

8% 
50% 50% 6,3 6,7 

Загальний показник 5 

8% 

17 

26% 

38 

57% 

31 

47% 

23 

35% 

15 

23% 
- 

3 

4% 
65% 73% 7,1 7,9 

 

з математики (13) 

 

Клас Вчитель Високий Достатній Середній Початковий Якість 

знань 

Середній бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Синиця Г. М. 6 

86% 

3 

43% 

1 

14% 

3 

43% 
- 

1 

14% 
- - 100% 86% 10,3 8,7 

116 Швець С. О. 1 

25% 
- 

3 

75% 

2 

50% 
- 

2 

50% 
- - 100% 50% 9,0 0 

11с Швець С. О. 
- - - - 

2 

100% 

2 

100% 
- - 0% 0% 5 4 

Загальний показник 7 

54% 

3 

24% 

4 

31% 

5 

38% 

2 

15% 

5 

38% 
- - 85% 62% 9,1 7,2 
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з англійської мови (13) 

 

Клас 

 

 

Вчитель 

 

 

Високий Достатній Середній Початковий Якість 

знань 

Середній бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Олійник А. Г. 
- 

1 

33% 

3 

100% 

2 

67% 
- - - - 100% 

100

% 
9,0 8,0 

116 Цикалюк Л. П. 2 

50% 

2 

50% 

2 

50% 

2 

50% 
- - - - 100% 

100

% 
10,3 9,5 

11с Вавра А. А. 1 

17% 
- 

8 

50% 

4 

66% 

2 

33% 

1 

17% 
 

1 

17% 
67% 66% 7,7 6,2 

Загальний показник 3 

23% 

3 

23% 

8 

61% 

8 

61% 

2 

16% 

1 

8% 
- 

1 

8% 
84% 84% 8,8 7,6 

 

з біології (17) 

 

Клас 

 

 

Вчитель 

 

 

Високий Достатній Середній Початковий Якість 

знань 

Середній 

бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Плющ М. В. 
- - 

4 

80% 

4 

80% 

1 

20% 

1 

20% 
- - 80% 80% 7,8 7,0 

116 Плющ М. В. 2 

67% 

1 

33% 

1 

33% 
- - 

2 

67% 
- - 100% 33% 9,0 7,0 

11с Плющ М. В. 
- - 

7 

78% 

2 

22% 

2 

22% 

7 

78% 
- - 78% 22% 7,9 5,9 

Загальний показник 2 

12% 

1 

6% 

12 

71% 

6 

35% 

3 

17% 

10 

59% 
- - 83% 41% 8,1 6,4 
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з історії України (56) 

 

Клас 

 

 

Вчитель 

 

 

Високий Достатній Середній Початковий Якість 

знань 

Середній 

бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Гладка Т. М. 
- 7,5% 

7 

54% 

7 

54% 

6 

46% 

4 

31% 
- 

1 

7,5% 
54% 

61,5

% 
6,8 6,8 

116 Гладка Т. М. 4 

21% 

6 

32% 

8 

42% 

9 

47% 

7 

37% 

4 

21% 
- - 63% 79% 7,7 8,4 

11с Гладка Т. М. 
- 

2 

8% 

10 

42% 

13 

54% 

14 

48% 

9 

38% 
- - 42% 62% 6,1 7,3 

Загальний показник 4 

7% 

9 

16% 
25 

45% 
28 

50% 
27 

48% 
18 

32% 
- 

1 

2% 
52% 66% 6,6 7,5 

 
 
 

з географії (29) 
 

Клас 

 

 

Вчитель 

 

 

Високий Достатній Середній Початковий Якість 

знань 

Середній 

бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Сорокін С. В. 
- - 

7 

78% 

4 

44% 

2 

22% 

5 

56% 
- - 78% 44% 7,2 6,2 

116 Сорокін С. В. 4 

44% 
- 

5 

56% 

6 

67% 
- 

3 

33% 
- - 100% 67% 9,2 7,7 

11с Сорокін С. В. 3 

27% 

1 

9% 

3 

27% 

5 

46% 

5 

46% 

4 

36% 
- 

1 

9% 
54% 55% 7,2 6,5 

Загальний показник 7 

24% 

1 

3% 

15 

52% 

15 

52% 

7 

24% 

12 

42% 
- 

1 

3% 
76% 55% 7,8 6,8 
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з фізики (1) 

Клас 

 

 

Вчитель 

 

 

Високий Достатній Середній Початковий Якість знань Середній 

бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Сингаївський В. І. 1 

100% 
- - 

1 

100% 
- - - - 100% 100% 11,0 9,0 

Загальний показник 1 
100% - - 

1 
100% - - - - 100% 100% 11,0 9,0 

 

з хімії (2) 

Клас 

 

 

Вчитель 

 

 

Високий Достатній Середній Початковий Якість знань Середній бал 

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО 

11а Алієва А. Г. 1 

100% 
- - 

1 

100% 
- - - - 100% 100% 11,0 9,0 

116 Алієва А. Г. 
 - 

1 

100% 

1 

100% 
- - - - 100% 100% 9,0 9,0 

Загальний показник 1 

50% 
- 

1 

50% 

2 

100% 
- -  - 100% 100% 10,0 9,0 

 

Зведена таблиця результатів ЗНО-ДПА  
Навчальний 

предмет 
 

 

К-сть учнів 
 

 

Високий 
рівень 

Достатній 
рівень 

Середній 
рівень 

Початковий 
рівень 

Якість 
знань 

Сер 
бал 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

Укр. мова 66 17 26% 31 47% 15 23% 3 4% 73% 7,9 

Математика 13 3 24% 5 38% 5 38% - - 62% 7,2 

Англ. мова 13 3 23% 8 61% 1 8% 1 8% 84% 7,6 

історія України 56 9 16% 28 50% 18 32% 1 2% 66% 7,5 

Біологія 14 1 6% 6 35% 10 59% - - 41% 6,4 

Географія 29 1 3% 15 52% 12 42% 1 3% 55% 6,8 

Фізика 1 - - 1 100% - - - - 100% 9,0 

Хімія 2 - - 2 100% - - - - 100% 9,0 
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 МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ І ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2018-2019 н. р. 
МЕТА: Створення оптимальних психолого–педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості, виховання 

громадянина своєї Батьківщини на традиціях українського народу, зі своїми моральними цінностями, особистісним 

світом, власною життєвою позицією, переконаннями. 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ  РОБОТИ: 

1. Створення системи ефективного управління історично – краєзнавчою школою . 

2. Посилення виховної функції освітньої шкільної програми, спрямованої на формування громадянськості, моральності, навичок 

праці, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім'ї, навколишньої природи, на орієнтацію на здоровий спосіб 

життя і інтеграцію особистості учня в культуру України і світову культуру . 

3. Формування особистості, готової до самовизначення свого місця в творчому перетворенні навколишнього світу, саморозвитку, 

самооцінювання та самовдосконалення. 

4. Забезпечення реалізації прав кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб і можливостей. 

5.  Формування в учнів  стійких пізнавальних інтересів на основі краєзнавчої роботи. 

6. Підвищення якості навчання школярів за рахунок опанування технологій, що забезпечують успішність самостійної роботи 

кожного учня. 

7. Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного, естетичного, фізичного 

розвитку учнів. 

ЗАВДАННЯ 

1. Виконання Конституції України Закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту», всеобуч. 

2.  Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі вивчення даних  психолого–індивідуальних особливостей та аналізу 

досліджень стану здоров’я школярів, повноцінне харчування. 

3. Виховання національно – свідомого громадянина України. 

4. Розвиток інтересів, талантів, обдарувань дітей, психолого-педагогічний супровід. 

5. Реалізація додаткової освіти через систему позаурочної і позашкільної діяльності. 

6. Вдосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів. 

7. Здійснення профільного навчання в різних формах, організація поглибленого вивчення  української мови, фізики, фізкультури 

8.  Розвиток матеріальної бази школи. 

9. Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, оволодіння комп’ютерною технікою.  

 

ШКОЛА – БАЗОВИЙ  ЗАКЛАД З ПИТАНЬ: 

1. Школа національно-патріотичного виховання.  Це школа, в якій навчальна діяльність органічно доповнюється відповідною 

виховною роботою і головний акцент робиться на виховання особистості учня в процесі вивчення історії, культури, традицій свого 

народу, на пізнання    особливостей рідного краю, що сприяє формуванню соціальної активності, розвитку інтелектуальних і 

творчих здібностей, уміння осмислювати події, навколишню дійсність на різних рівнях, застосовувати  історичні знання та вміння в 

повсякденному житті, приймати самостійні рішення. 

2. Школа здоров’я. Підтримка належного стану здоров’я, гартування характеру, морально-вольових якостей учнів через      

фізкультурно–спортивну роботу в школі. 
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27 – 31 серпня  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота Робота з  педагогічними кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Комплектація груп 

продовженого дня  

(Гуня Л.П.) 

Уточнення контингенту 

учнів та збір списків учнів 

станом на 05.09.2018р. 

(Гнатишина О.В.,            

Гуня Л.П.) 

Про розподіл педагогічного 

навантаження на 2018-2019 н.р.  

(наказ, Пікалюк А.І., Кравець Т.Б., 

Гуня Л.П.) 

Контроль чергування учителів на 

перервах 

Наявність шкільної форми (ЗНВР) 

Рейд «Урок» (01.09.2018) 

Збір інформації про 

працевлаштування учнів 9, 

11 класів з числа дітей-сиріт 

та дітей ПБП  

(Сокирська Л.М.) 

Психологічний супровід 

учнів 1, 5, 10 класів (соц.-

психологічна служба) 

Складання розкладу 

факультативних, індивідуальних та 

групових занять, гуртків  

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П.,                    

Столяр В.В.) 

Організація обліку та контролю над 

відвідуванням учнями навчальних 

занять  

(Столяр В.В., практ.псих.,            

Сокирська Л.М.) 

Уточнення списків дітей, що 

стоять на обліку  КМСН  

(Столяр В.В.) 

Свято Першого дзвоника 1, 

5, 7, 8, 9, 10, 11 класи 

(Столяр В.В., 01.09.2018р.) 

Створення атестаційної комісії 

(адміністрація) 

План роботи атестаційної комісії 

(Гнатишина О.В., наказ) 

Про дотримання норм єдиного 

орфографічного режиму у школі 

(наказ, Пікалюк А.І.) 

Аналіз інформації про 

навчання та 

працевлаштування учнів 9, 

11 класів (Столяр В.В.) 

Складання звіту ЗНЗ-1. 

 (Гнатишина О.В.,                      

Гуня Л.П.) 

План-замовлення на курсову 

перепідготовку (наказ,            

Гнатишина О.В.) 

Про вимоги щодо ведення шкільної 

документації (наказ,  

Гнатишина О. В.) 

Уточнення списків дітей 

пільгових категорій                 

(Сокирська Л.М.) 

Проведення громадського 

огляду(Сокирська Л.М.) 

Створення органів 

самоврядування в класах 

(педагог-організатор) 

Про проведення 

моніторингу рівня якості 

знань, умінь та навичок в 9-

11 класах (наказ, 

Гнатишина О. В.) 

 

Погодження календарно-

тематичного планування на І 

семестр (ЗНВР) 

Про організацію методичної роботи 

з педпрацівниками (наказ, 

Гнатишина О. В.) 

 

Вивчення стану викладання 

навчальних предметів.  

(Гнатишина О.В., наказ) 

 

Збір згод на обробку та 

збереження персональних 

даних – 1, 10 класи                 

(Пікалюк А.І.) 

 Засідання МО класних керівників 5-

11 класів:  

1. Планування виховної роботи 

на І семестр 2018-2019 н.р.  

(Столяр В.В., Манелюк Н.О.) 

Планування роботи щодо 

виконання Програми профілактики 

правопорушень  до 2020 р. 

(Столяр В.В.) 

Банк даних про учнів-

переселенців із зони АТО та 

дітей, батьки яких 

 Про призначення класних 

керівників 5-11 класів та 

визначення чергових вчителів та 
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постраждали або є 

учасниками АТО, дітней, які 

постраждали внаслідок 

вєнних дій та збройних 

конфліктів   

(Сокирська Л.М.) 

учнів  
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по 

розвитку талантів 

та обдарувань 

учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної 

бази 

 

Організація навчання 

для дітей з 

дистанційних сімей 

та неблагополучних 

сімей, дітей, 

переселених з АТО  

(Сокирська Л.М.) 

Систематизація 

списків учнів 

олімпійського 

резерву (учителі-

предметники,     

Гуня Л.П.,      

Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.)  

Про організацію 

навчальних занять з 

фізичної культури з 

дітьми, які за станом 

здоров’я віднесені до 

спецмедгрупи 

(Кравець Т.Б.,     

Гуня Л.П.) 

Вступний 

інструктаж, 

інструктаж на 

робочому місці 

(директор, 

Гнатишина О.В., 

Ситковецька Т.В.) 

Нарада при директору 

«Про організацію 

харчування у 2018-2019 

н.р. дітей пільгових 

категорій»  

(Сокирська Л.М.) 

Впорядкування 

спортивних 

майданчиків 

(вчителі 

фізкультури) 

Створення 

інформаційно-  

консультативного 

куточка  

(Столяр В.В.) 

Організаційні 

заходи по 

створенню секцій 

МАН 

 (Гнатишина О.В.) 

Організація занять 

спортивних гуртків, 

секцій, 

факультативів  

(Гуня Л.П.,        

Кравець Т.Б) 

Накази про 

відповідального за 

ТБ, про організацію 

роботи з охорони 

праці  (Пікалюк А.І.) 

Співпраця з 

соціальними службами 

з питань захисту і 

охорони прав дітей   

(Сокирська Л.М.) 

Залучення 

спонсорських 

коштів  

(Пікалюк А.І.) 

Про попередження 

злочинності і 

бездоглядності 

(наказ,                   

Столяр В.В.) 

Планування роботи 

батьківського 

педагогічного 

всеобучу  

(Столяр В.В.) 

Створення 

учкомів, класів, 

вибори старост 

(класні керівники) 

 Про заборону 

тютюнопаління 

 та пропаганду 

здорового способу 

життя (наказ,  

Столяр В.В.) 

Про організацію 

роботи з безпеки 

дорожнього руху    

(наказ, Столяр В.В.) 

Про організацію  

ЦО  

(наказ,                 

Гнатишина О.В.) 

Нарада при директору 

по результатах 

проведення 

громадського огляду 

умов утримання, 

виховання, навчання 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування  

(Сокирська Л.М.) 

Про чергування 

вчителів та 

класних 

колективів  

Про  створення Ради 

з попередження 

правопорушень 

серед учнів  

(наказ, Столяр В.В.) 

Анкетування дітей 

пільгових 

категорій з питань 

умов проживання у 

сім’ях опікунів  

Місячник безпеки 

дорожнього руху 

(01-30.09.2018р.) 

 Про стан виконання 

інструкції з обліку дітей 

та підлітків шкільного 

віку (Пікалюк А.І., 

Сокирська Л.М.) 
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03 - 07 вересня 
Здобуття учнями 

повної загальної 

середньої освіти 

Навчальна робота Робота з  педагогічними кадрами 
Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Уточнення списків 

дітей, які потребують 

особливої уваги 

(Сокирська Л.М.) 

Уточнення графіку 

проведення вхідного 

тестування в 11 класах 

(Гантишина О.В.) 

Наказ «Про комплектування ГПД і режим 

роботи в них» (Гуня Л.П.) 

Попереджувальний контроль: 

попередження можливих 

відхилень у роботі молодих 

учителів (ЗНВР). 

Класно-узагальнюючий контроль 

- 1а клас (Гуня Л.П.) 

Звітно-виборча 

учнівська конференція 

03.09.2018р.   

(Столяр В.В.,            

педагог-організатор)  

 Складання плану 

проведення предметних 

тижнів  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В., голови МО) 

Нарада при директору «Організація роботи 

ГПД, укомплектування ігрових та спортивних 

куточків»  

(Гуня Л.П.) 

Перевірка календарних планів 

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П.,  

Гнатишина О.В.) 

Організація роботи з 

«важкими» підлітками, 

які стоять на ВШО у 

2017-2018 н.р. 

 (Столяр В.В.) 

Про проведення предметних 

тижнів  

(наказ, Гнатишина О. В.) 

Надання допомоги керівникам МО з метою 

вдосконалення планування (Гуня Л.П.,                   

Кравець Т.Б.,  Гнатишина О.В.) 

Погодження планів виховної 

роботи на І семестр  

(Столяр В.В., Гуня Л.П.) до 

14.09.2018р. 

Рейд з перевірки 

запізнень, відвідування, 

шкільної форми (9-11 

класи, Гнатишина О. В.) 

Використання навчально-

методичної бази кабінетів в 

процесі викладання 

предметів профільного 

вивчення 

 (під час відвідування уроків) 

(Гнатишина О. В.) 

Надання допомоги молодим вчителям в 

складанні календарних планів. Планування 

роботи ШМО. 

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б.,  Гнатишина О.В.) 

Стан оформлення особових справ 

учнів (ЗНВР) 

Рейд з перевірки 

відвідування учнями з 

неблагополучних сімей 

навчальних занять 

(Сокирська Л.М.) 

Складання статистичної звітності, 

тарифікаційних списків вчителів             

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., Гнатишина О.В.) 

Контроль НВП в 5 класах (ЗНВР) 

Складання плану вивчення НВП 

(Гнатишина О.В.) 

Організація навчання 

дітей з особливими 

освітніми потребами  

Підготовка завдань для 

вхідного тестування учнів 11 

класів з предметів, що 

виносяться на ЗНО (ЗНВР, 

керівники ШМО) 

Проведення інструктивно-методичної наради 

з учителями з питань: вимоги до заповнення 

класного журналу, єдині педагогічні вимоги 

до учнів (Гуня Л.П., Кравець Т.Б,              

Гнатишина О.В.) 

Попередня перевірка 

оформлення класних журналів 9-

11-х класів 

(Гнатишина О. В.) 

Діагностика учнів 1, 5 

класів з метою 

оцінювання рівня 

  Про результати перевірки 

оформлення класних журналів, 

особових справ (наказ, ЗНВР) 



 27 

адаптації  

(Ярова Н.О.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, 

охорона праці, 

техніка безпеки 

Охорона дитинства 

Зміцнення навчально 

– матеріальної бази 

 

Залучення дітей, які 

потребують 

особливої уваги в 

гуртки та спортивні 

секції, дітей, 

переселених із зони 

АТО, дітей, батьки 

яких є учасниками 

АТО, дітьми, які 

постраждали 

внаслідок воєнних 

дій та збройних 

конфліктів  

(Сокирська Л.М.) 

Створення та 

організація роботи 

секцій МАН 

(Гнатишина О.В.) 

День спорту, день 

футболу  

(учителі 

фізкультури) 

Інструктаж з 

охорони праці в 

кабінеті 

обслуговуючої 

праці, кабінетах 

фізики, хімії, під 

час уроків 

фізичної культури 

та трудового 

навчання (зав. 

кабінетами) 

Наказ «Про 

громадський огляд 

умов утримання, 

виховання  і 

навчання дітей-

сиріт»  

(Сокирська ЛМ.) 

Робота над 

поповненням 

матеріальної бази 

кабінетів  

(зав. кабінетами) 

Соціальна 

паспортизація сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Вироблення 

принципів у підході 

до розвитку творчих 

здібностей (наказ про 

роботу з 

обдарованими дітьми)  

(Гнатишина О.В.) 

Всеукраїнський 

олімпійський 

тиждень 

 Створення Банку 

даних про 

неблагополучні 

сім΄ї, учнів, 

схильних до 

правопорушень, 

бродяжництва, 

пияцтва(СтолярВ.В., 

Сокирська Л.М.) 

Засідання батьківського 

комітету по питанню 

залучення коштів на 

ремонт  

(Пікалюк А.І.) 

Соціальна 

паспортизація класів  

(Сокирська Л.М.) 

Діагностування та 

анкетування 

обдарованих дітей. 

Поповнення банку 

даних. Визначення, 

залучення дітей до 

гуртків (психолог, 

класні кеівники) 

Відкриття 

Спартакіади 

школярів  

 Нарад при директору 

з питань проведення 

громадського огляду 

умов утримання, 

виховання і 

навчання дітей-сиріт 

та дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

(Сокирська Л.М.) 

Розподіл 

відповідальних класних 

колективівза 

закріпленням ділянок 

прибирання, 

квітниками 

(адміністрація) 
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Проведення 

03.09.2018р. рейду 

«Урок»  

(Столяр В.В., 

педагог-організатор) 

Створення учнівської 

Ради школи, 

учнівських комісій 

(педагог-організатор) 

    

Поновлення стендів 

учнівського 

самоврядування 

(педагог-організатор) 
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10 - 14 вересня  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально-виховною  

роботою 

Облік відвідування уроків 

дітей-сиріт та дітей ПБП  

(Сокирська Л.М.) 

Вхідне тестування в 11 класах 

(Гнатишина О.В.) 

Нарада при директору:  

1. Соціальна паспортизація 

класів (Сокирська Л.М.) 

2. Обговорення методичних 

рекомендацій у підході до 

розвитку творчих здібностей 

(Гнатишина О.В.) 

Перевірка планів шкільних МО  

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П.,     

Гнатишина О.В., Столяр В.В.) 

Робота по організації 

залучення учнів в гуртки та 

спортивні секції, оформлення 

документів (Кравець Т.Б., 

Гуня Л.П., Столяр В.В., 

класні керівники) 

  Попереджувальна перевірка класних 

журналів з метою правильності їх 

оформлення класними керівниками, 

учителями-предметниками (ЗНВР) 

Рейд «Урок» 10.09.2018 

(Столяр В.В.) 

 Початок прийому заяв від 

учителів на підвищення категорії 

та проходження позачергової 

атестації, створення бази даних 

вчителів, що атестуються  

(Гнатишина О.В., до 01.10.2018р.) 

Тематичний контроль: використання 

навчально-матеріальної бази 

кабінетів в процесі викладання 

основ наук – предмети, стан 

викладання яких вивчається у 2018-

2019 н. р., оформлення каталогів 

навчально-методичного 

забезпечення (КравецьТ.Б., Гуня 

Л.П.,           Гнатишина О.В.) 

Аналіз навчання та 

працевлаштування учнів 9, 11 

класів (Столяр В.В.) 

 Засідання ради по попередженню 

правопорушень 15.09.2018р. 

(Столяр В.В.) 

Відвідування годин класного 

керівника у 5 класах  

(Столяр В.В.) 

Діагностика учнів 1, 5 класів з 

метою оцінювання рівня 

адаптації  

(Ярова Н.О.) 

 Нарада класних керівників 1-11 

класів щодо проведення 

благодійного ярмарку «Дари 

осені» (Столяр В.В.) 

Перевірка наявності класних 

куточків, зон розвитку та 

відпочинку та відповідності їх 

нормам (Столяр В.В., Гуня Л.П.) 

  Погодження плану роботи 

шкільних методичних об’єднань  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

 

Виявлення дітей групи 

«ризику»             

(Сокирська Л.М.) 

Загальне засідання 

секцій МАН 

(Гнатишина О.В.) 

Відбір збірної школи з 

шашок, шахів  

Перевірка 

дотримання 

санітарно-

гігієнічного режиму 

в школі 

(адміністрація) 

Робота з органами 

опіки і піклування з 

питань охорони 

дитинства 

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт 

опалювальної 

системи  

(СитковецькаТ.В.) 

Ознайомлення з 

матеріально-

побутовими умовами 

проживання дітей-

сиріт та дітей ПБП 

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка до 

проведення шкільного 

етапу предметних 

олімпіад  

(наказ,                                             

Гнатишина О.В.) 

Організація шкільного 

туризму, учительсько-

учнівський клуб 

«Туристичними 

стежками» 

 

Перевірка 

чергування вчителів 

(адміністрація) 

Перевірка 

харчування дітей 

пільгових категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Впорядкування 

ділянок  

(учителі трудового 

навчання, 

Ситковецька Т.В., 

Манелюк Н.О.) 

Батьківські лекторії-

збори. Ознайомлення з 

Положенням «Дари 

осені» (Столяр В.В.) 

Діагностування та 

анкетування 

обдарованих дітей 

(психолог) та учнів 7 

класів «Світ моїх 

захоплень»  

(Столяр В.В.) 

Змагання з л/а Перевірка 

чергування класів на 

закріплених 

територіях  

(педагог-

організатор) 

Бесіди з дітьми-

сиротами та дітьми 

позбавленими 

батьківського 

піклування з 

питання 

взаємостосунків з 

опікунами в сім΄ях  

(СокирськаЛ.М.) 

Загальношкільна 

батьківська 

конференція «Звіт 

про проведену 

роботу в 2017-

2018н.р. завдання 

на 2018-2019н.р.» 

(Пікалюк А.І.) 

Дослідження рівня 

адаптації 

п’ятикласників  

(Ярова Н.О, 

Сокирська Л.М.) 

Організаційне 

засідання секцій МАН 

(Гнатишина О.В.) 

  Робота з службою у 

справах дітей з 

питань виконання 

опікунами своїх 

обов΄язків 

(СокирськаЛ.М.) 

 

Проведення 

оцінювання 

обстеження 

учнівських сімей  

Класні керівники 1-11 

класів  

   Бесіди з учнями 

переселеними із 

зони АТО з питань 

взаємостосунків у 

класному колективі 

(Сокирська Л.М.) 
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17 - 21 вересня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота Робота з  педагогічними кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Контроль відвідування учнями 

школи (адміністрація) 

Нарада «Про підготовку 

до фестивалю дитячої 

творчості «Крок до зірок», 

1-4 класи  

(Гуня Л.П.) 

Про участь у виставці педтехнологій  

(нарада, Гуня Л.П., Гнатишина О. В.) 

Перевірка правильності 

оформлення журналів 

факультативних занять, ГПД, 

гуртків (Кравець Т.Б., Гуня Л.П.). 

Класно-узагальнюючий контроль 

у 1б класі 

Організація проведення 

профілактичної роботи з учнями 

групи «ризику» (Столяр В.В., 

класні керівники,                  

Сокирська Л.М.) 

Аналіз результатів 

«зондуючих» контрольних 

робіт  (Гнатишина О.В.) 

Індивідуальна робота з вчителями, що 

атестуються з питання «Портфоліо як 

творчий проект вчителя»               

(Гнатишина О.В., Гуня Л.П.) 

Відвідування уроків у 5 класах з 

метою вивчення реальних 

можливостей учнів 5 класів з 

проблеми наступності (ЗНВР) 

Перевірка відвідування 

навчальних занять учнями з 

неблагополучних сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка до шкільного 

етапу олімпіад і захисту 

робіт МАН  

(Гнатишина О.В.) 

Складання графіка відкритих виховних 

годин в 5-11 класах (Столяр В.В.) 

Відвідування уроків в 1-х класах: 

«Формування ключових 

предметних компетентностей в 

учнів» (Гуня Л.П.) 

Організація набору 1 класу за 

проектом «Інтелект України»  

(Гуня Л.П.) 

Початок вивчення НВП в 

5х класах. Підготовка до 

педконсиліуму 

 

Складання звіту РВК, списків вчителів 

на 02.10.2018 р. (ЗНВР)  

 

Погодження графіка відкритих 

виховних годин та творчих звітів 

класних колективів (Столяр В.В., 

Гуня Л.П., класні керівники) 

 Вхідне тестування в 11 

класах (Гнатишина О. В.) 

 

Планування роботи над новою науково-

методичною проблемою  

(Гнатишина О.В.) 

Відвідування годин класного 

керівника у 6 класах  

(Столяр В.В.) 

   Перевірка стану оформлення  

особових справ учнів, класних 

журналів   

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.) 

   Звіт про злочинність за ІІІ квартал 

(Столяр В.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів т 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної 

бази 

Проведення 

індивідуальних бесід з 

учнями та їх батьками 

з питань успішності, 

відвідування, 

дисципліни 

(адмінітрація, класні 

керівники) 

Підготовка до 

шільного етапу 

олімпіад і захисту 

робіт МАН 

(Гнатишина О.В.) 

Відкриття шкільної 

Спартакіади 

(вчителі 

фізкультури) 

Наказ про посилення 

протипожежного 

захисту в осінньо-

зимовий період, 

дотримання ТБ  

(Столяр В.В.) 

Про стан виконання 

інструкції з обліку 

дітей та підліткі 

 шкільного віку 

(Пікалюк А.І., 

Сокирська Л.М.) 

Впорядкування 

зелених 

насаджень 

(СитковецькаТ.В.) 

Робота з учнями, що 

мають низький рівень 

готовності до школи, 

дезадаптованими 

першокласниками 

(Сокирська Л.М., 

Ярова Н.О.)  

 

Відкриття 

Спартакіади 

школярів до 

29.09.2018р.  

(вчителі 

фізкультури) 

Шкільний турнір з 

шахів  

 

Вивчення стану 

харчування школярів, 

підготовка 

рекомендацій  

(Гуня Л.П., 

Сокирська Л.М.) 

Анкетування учнів        

1-х класів з питання 

адаптації їх в 

учнівських 

колективах 

(Сокирська Л.М., 

Ярова Н.О.) 

Дизайн 

(перефарбування) 

внутрішніх 

приміщень 

(Ганута О.М., 

Дашкевич Л.В.) 

Проведення 

благодійного ярмарку 

«Дари осені» 

17-21.09.2018р. 

Залучення батьків до 

участі у ярмарку 

Анкетування учнів 8 

класів «Світ моїх 

захоплень»  

(Столяр В.В.) 

До Всесвітнього 

Дня Туризму. 

Міський зліт  

Патронажна робота з 

дітьми з  

обмеженими  

фізичними та 

розумовими  

можливостями, дітьми з 

інвалідністю  

(Сокирська Л.М.,  

Ярова Н.О.) 

Бесіди з дітьми 

пільгових категорій з 

питання організації 

харчування в 

шкільній їдальні 

(СокирськаЛ.М.) 

 

 Діагностування 

обдарованих дітей  

(Столяр В.В.) 

  Бесіди з дітьми, чиї 

батьки знаходяться у 

зоні АТО з питань 

комфортного 

перебування у 

класному колективі  

(Сокирська Л.М.) 
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24 – 28 вересня    
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Діагностика та анкетування 

п’ятикласників з метою 

оцінювання їхнього рівня 

адаптації (Сокирська Л.М., 

Ярова Н.О.)  

Урочисті збори присвячені Дню 

учителя 05.10.2018р. (профком, 

учком,           Столяр В.В.) 

Робота з планами самоосвіти  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В., вчителі) 

Відвідування виховних годин в 5 

класах (Столяр В.В.) 

Відвідування родин «важких» 

підлітків, індивідуальні бесіди з 

ними (Столяр В.В.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 5х класах  

Відвідування колишніми 

класоводами уроків у 5-х класах  

Класно-узагальнюючий 

контроль: відвідування уроків у 

5 класах (Гнатишина О.В.) 

Проведення місячника 

милосердя  

(Сокирська Л.М., Ярова Н.О.) 

Про проведення шкільного етапу 

Всеукраїнських предметних 

олімпіад  

(наказ, Гнатишина О.В.) 

Наказ «Про підсумки проведення 

благодійного ярмарку «Дари 

осені», «Про проведення «Ігри 

патріотів» у 10 класах»  

(Столяр В.В.) 

Перевірка класних журналів з 

метою правильності оформлення 

класними керівниками                 

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б.,             

Гнатишина О.В.) 

Участь у святкуванні Дня міста 

29.09.2018 р. 

(Столяр В.В., пед.колектив) 

Збір заяв на екстернату форму 

навчання (Гнатишина О.В.) 

Засідання МО класних керівників 

10 класів, підготовка до гри «Ігри 

патріотів»  

(Столяр В.В., класні керівники 10 

класів) 

Нарада при директору «Про 

результати проведення 

громадського огляду умов 

утримання, виховання і 

навчання дітей-сиріт»  

(Сокирська Л.М.) 

Індивідуальні бесіди з дітьми з 

вадами фізичного та розумового 

розвитку (Сокирська Л.М.) 

Про підготовку учнів 11 класів 

до ЗНО (наказ, Гнатишина О.В.) 

Збір заяв на позачергову 

атестацію (Гнатишина О.В.) 

Перевірка зошитів з української 

мови та математики в 5 класах  

(наказ, Кравець Т.Б.,                   

Гнатишина О.В.) 

 Аналіз результатів «зондуючих» 

контрольних робіт. Вхідне 

тестування в 11 класах  

(Гнатишина О.В.) 

Складання графіка атестації 

(Гнатишина О.В.) 

Відвідування уроків предмету 

«Образотворче мистецтво» 1-2 

класи (Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення навчально 

–матеріальної бази 

Забезпечення 

юридичного, 

психологічного, 

медичного 

консультування дітей з 

інвалідністю   

(Сокирська Л.М.) 

Проведення 

шкільного етапу 

предметних олімпіад 

(учителі-

предметники) 

Участь у міській 

спартакіаді школярів 

(учителі фізкультури) 

Бесіда з батьками 

про домашнє 

насильство як 

порушення прав 

людини  

Робота з 

громадскістю з 

питань захисту 

прав дітей 

(СокирськаЛ.М.) 

Підготовка до 

опалювального сезону 

(Ситковецька Т.В.) 

Залучення волонтерів 

до роботи з людьми з 

особливим потребами. 

(педагог-організатор)  

Підготовка до участі 

в конкурсі МАН 

Підготовка учасників 

до гри «Джура», 9 

класи (Столяр В.В.) 

 Анкетування 

дітей, які 

потребують 

особливої уваги з 

питань насилля та 

жорстокого 

ставлення у сім΄ї, 

школі (Сокирська 

Л.М., Ярова Н.О.)   

Розчищення зелених 

насаджень 

(Ситковецька Т.В.) 

Проведення 

Всеукраїнського дня 

бібліотек (28.09.2018р.) 

(Василенко О.Б.) 

Анкетування учнів 9 

класів «Світ моїх 

захоплень», «Моя 

майбутня професія» 

(Столяр В.В.) 

  Анкетування 

дітей, батьки яких 

постраждали або є 

учасниками АТО, 

дітей, які 

постраждали 

внаслідок воєнних 

дітей та збройних 

конфліктів   

(СокирськаЛ.М.) 

 

Організація загону 

волонтерів (педагог-

організатор) 

   Наказ про 

результати 

проведення 

громадського 

огляду  

(СокирськаЛ.М.) 

 

Аналіз організації Початок конкурсу     



 36 

роботи батьківських 

комітетів 1-11 класів в 

ярмарку «Дари осені» 

«Об’єднаймося ж, 

брати мої» (вчителі – 

предметники) 
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01 - 05  жовтня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Проведення зустрічей 

представників служб у справах 

дітей, відділу у справах сім’ї та 

молоді, органів внутрішніх 

справ з неповнолітніми та 

батьками  

(Столяр В.В.) 

Організація загонів ЮІР, ДЮП 

(педагог-організатор) 

Виступ перед педпрацівниками 

«Захист і охорона прав дітей» 

(Сокирська Л.М.) 

Перевірка факультативних, 

індивідуальних та групових 

занять 

Перевірка журналів. Облік 

класними керівниками 

відвідування учнями школи (9-

11-ті класи). Накопичення 

оцінок. Акуратність ведення 

записів (наказ, Гнатишина О. В.) 

Контроль за адаптацією учнів 

при переході до старшої школи 

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка до І етапу конкурсу 

ім.П.Яцика (наказ,                   

Гнатишина О.В.) 

Формування списків 

педагогічних працівників на 

атестацію (адміністрація) 

Вибіркова перевірка поурочних 

планів вчителів (адміністрація) 

Збір згоди на обробку 

персональних даних (9, 11 

класи) Гнатишина О.В. 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 5 класах                    

(Гнатишина О. В.) 

Засідання № 1 атестаційної 

комісії. Затвердження списку 

вчителів. Ознайомлення 

вчителів з графіком атестації 

 

Відвідування уроків 

образотворчого мистецтва.  

Класно-узагальнюючий 

контроль у 1в (Гуня Л.П.) 

Аналіз залучення дітей 

пільгових категорій в позакласні 

заходи (Сокирська Л.М.) 

Графік консультацій та 

тематичного оцінювання для 

учнів-екстернів 

(Гнатишина О.В.) 

Звіт РВК-83 (Гнатишина О.В.) Відвідування занять ГПД з 

метою вивчення стану 

організації самопідготовки  

(Гуня Л.П.) 

Нарада при директору 

«Забезпечення комфортних умов 

навчання дітей, переселених із 

зони АТО» (Сокирська Л.М.) 

  Контроль за чергуванням учнів 

та вчителів на перервах 

(адміністрація) 

Моніторинг психічно-

пізнавальних процесів учнів 1 

класів (Ярова Н.О.) 

  Перевірка оформлення 

учнівських щоденників (наказ, 

Гнатишина О.В., Гуня Л.П.)  

   Перевірка планів з виховної 

роботи, робота з ними  

(Столяр В.В.) 

   Відвідування годин класного 

керівника (за графіком)  

(Столяр В.В.) 
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   Вибіркова перевірка 

позаурочних планів учителів 

(адміністрація) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Обстеження 

матеріально-

побутових умов сімей, 

які опинились у 

складних життєвих 

обставинах 

(Сокирська Л.М.) 

Проведення 

шкільного етапу 

предметних олімпіад 

(учителі-

предметники) 

Міські змагання з 

шахів та шашок 

(КурницькийС.М.)  

Вивчення якості 

харчування 

(мед.сестра,             

Гуня Л.П.) 

Робота з дітьми з 

інвалідністю.  

Обстеження 

матеріально-

побутових умов  

(СокирськаЛ.М.) 

Прибирання 

закріплених територій  

(СитковецькаТ.В.) 

Відвідування на дому 

дітей з дистанційних 

сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка до 

конкурсу-захисту 

робіт МАН 

(кер.секцій) 

 Місячник 

милосердя  

(Столяр В.В., 

СокирськаЛ.М., 

класні керівники 1-

11 класів) 

Бесіди з дітьми з 

інвалідністю з 

питань адаптації у 

класних колективах 

(СокирськаЛ.М.) 

 

Класні батьківські 

збори (класні 

керівники) 

Анкетування учнів 

10-11 класів «Світ 

моїх захоплень» 

 Бесіди з учнями, 

чиї батьки 

знаходяться у зоні 

АТО з питань 

залучення у 

гурткову роботу 

(Сокирська Л.М.) 

Зустріч з 

працівниками 

служби у справах 

дітей з питань 

захисту прав дітей 

(СокирськаЛ.М.) 

 

Проведення 

профілактичної роботи 

з учнями групи 

«ризику»  

(Ярова Н.О.) 

   Бесіди з дітьми з 

дистанційних сімей з 

питань умов 

проживання у сім΄ях 

родичів 

(СокирськаЛ.М.) 
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08 - 12 жовтня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота Робота з  педагогічними кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Вивчення стану відвідування  

школи  дітьми, які потребують 

особливої уваги  

(Сокирська Л.М.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 5 класах 

(Гнатишина О.В.) 

Постановка і реалізація освітніх, 

розвивальних і виховних цілей, 

компетентнісного підходу (нарада, 

ЗНВР) 

Вивчення стану виховної роботи та 

ГПД  (Гуня Л.П.)  

Анкетування учнів 10-х класів з 

питання адаптації їх в учнівському 

колективі  

(Сокирська Л.М.,                

Гнатишина О. В., Ярова Н.О.) 

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів 5-х класів 

(Гнатишина О. В.) 

Оформлення атестаційної 

документації  

(Гнатишина О.В.) 

Відвідування уроків образотворчого 

мистецтва в 3-4 класах. (Гуня Л.П.) 

Проведення рейду по 

комп’ютерним клубам – 

12.10.2018р. (Столяр В.В., соц.-

психологічна служба) 

Підготовка попереднього 

замовлення на 

виготовлення документів 

про освіту  

(Гнатишина О. В.) 

Ознайомлення вчителів з графіком 

атестації та рішенням атестаційної 

комісії (Гнатишина О.В.) 

 

Перевірка заповнення сторінок 

класних журналів про заняття у 

гуртках, секціях, клубах  

(Столяр В.В.) 

Проведення тижня присвяченого 

74 річниці визволення України від 

німецько-фашистських 

загарбників (Столяр В.В.) 

 Ознайомлення класних керівників 

1, 5 класів з рівнем адаптації учнів 

до нових умов навчання 

(Ярова Н.О.) 

Перевірка робочих зошитів з 

української мови і математики (1-4 

класи), підготовка наказу  

(Гуня Л.П.) 

Засідання ради по профілактиці 

правопорушень серед 

неповнолітніх 19.10.2018р.  

(Столяр В.В.) 

  Класно-узагальнюючий контроль у 

1г (Гуня Л.П.) 

Зустріч учнів, схильних до 

правопорушень з працівниками 

правоохоронних органів,  

прокуратури, суду (Столяр В.В.) 

  Вивчення стану викладання 

образотворчого мистецтва  
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона  

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеіальної бази 

Бесіди з батьками, 

опікунами про 

матеріально-побутові 

умови проживання  

дітей 

(Сокирська Л.М.) 

Проведення 

шкільного етапу 

предметних олімпіад 

(вчителі-

предметники, голови 

МО) 

Волейбольний турнір  

(Шеленков О.О.) 

Перевірка сторінок 

класних журналів з 

ТБ, БЖ  

(Гнатишина О. В., 

Кравець Т. Б.) 

Робота з дітьми, які 

переселені із зони 

АТО з питань 

залучення у 

гурткову роботу  

(Сокирська Л.М.) 

Висадка дерев, 

кущів, тюльпанів  

(Ситковецька Т.В., 

Маелюк Н.О.) 

Робота з 

дезадаптованими 

дітьми початкової, 

середньої та старшої 

школи  

(Сокирська Л.М.) 

Аналіз анкетування 

учнів 5-11 класів 

(Столяр В.В.) 

 Дотримання 

правил безпеки під 

час уроків фізичної 

культури 

(Гнатишина О.В.) 

Робота з класними 

керівниками з 

питань визначення 

сімей, як 

 жорстоко 

ставляться до дітей 

(Сокирска Л.М.) 

Закупка 

спортінвентарю 

(вчителі 

фізкультури) 

 

Визначення статусу 

дитини в колективі 

(Ярова Н.О.) 

Змагання «Джура», 9 

класи, етап «Відун» 

 (Столяр В.В.) 

 Нарада з класними 

керівниками: 

робота з батьками 

щодо запобігання 

нещасних випадків 

в побуті  

(Столяр В.В., 

Гнатишина О.В.) 

  

Робота з батьками 

щодо запобігання 

нещасних випадків в 

побуті  

(Гнатишина О.В., 

інформація на сайті 

школи) 
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15 - 19 жовтня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Аналіз відвідування уроків 

дітьми, які потребують 

особливої уваги  

(Сокирська Л.М.) 

Конкурс знавців української 

мови (3-4 класи), (Гуня Л.П.)  

Ознайомлення з планом роботи 

на осінні канікули (Столяр В.В.) 

Перевірка журналів  

Підготовка наказу  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б,) 

Облік відвідування гуртків, 

секцій дітьми з соціально 

неблагополучних сімей 

(Сокирська Л.М.) 

Звіти про рівень навчальних 

досягнень учнів за вересень-

жовтень (тематичне 

оцінювання). Накопичення 

оцінок та об΄єктивність 

тематичного оцінювання. 

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів за вересень-

жовтень (Гнатишина О.В., 

класні керівники) 

Індивідуальні бесіди з 

вчителями, що атестуються 

Відвідування уроків 

інформатики (Гуня Л.П.)  

Класно-узагальнюючий 

контроль в 5 класах   

(Гнатишина О. В.) 

Перевірка ведення класних 

журналів (ЗНВР) 

Перевірка журналів гуртків, 

відвідування гуртків, 

спортивних секцій учнями, які 

стоять на обліку схильних до 

правопорушень  

(Столяр В.В.) 

Предметний Тиждень вчителів 

історії (Гнатишина О.В.,                

Гладка Т. М.) 

Складання графіку консультацій 

для учнів з початковим рівнем 

досягнень (на канікулах) 

 

Інструктивно-методична нарада 

з працівниками,  

які атестуються у 2018-2019н.р. 

(ЗНВР) 

Класно-узагальнюючий 

контроль у 1а  

(Гуня Л.П.)  

Відвідування годин класного 

керівника (Столяр В.В.) 

Перевірка класних журналів 

(ЗНВР) 
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Громадське виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Відвідування на дому 

дітей з  соціально 

неспроможних сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Здача звітів про 

олімпіади і заявок 

(Гнатишина О.В.) 

Цикл екскурсій 

«Умань – історична та 

сучасна»  

(учителі історії) 

Перевірка 

чергування класів та 

вчителів по школі  

Робота з 

працівниками 

управління праці 

та соцзахисту з 

питань виплати 

коштів та пільг 

гарантованих 

державою дітям з 

особливими 

потребами 

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт внутрішніх 

туалетів у школі, І 

поверх  

(СитковецькаТ.В) 

Систематизація списку 

ветеранів АТО, які 

проживають в 

мікрорайоні школи 

(вчителі історії) 

 

Робота в секціях 

МАН. Підготовка до 

захисту (керівники 

секцій МАН) 

Волейбольний турнір 

(учителі фізкультури) 

Інструктажі, бесіди з 

ТБ під час осінніх 

канікул (ЗНВР, 

класні керівники ) 

Нарада при 

директору з 

питання «Насилля 

та жорстоке 

ставлення у сім’ї» 

(Сокирська Л.М.) 

Розфарбовування 

внутрішніх приміщень 

(Ганута О.М., 

Дашкевич Л.В.) 

Відвідування на дому 

дітей, переселених із 

зони АТО, дітей, які 

постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних 

конфліктів (вивчення 

умов проживання) 

(Сокирська Л.М.) 

Шкільна гра «Ігри 

патріотів», 10 класи, 

19.10.2018р. 

Участь у міській 

Спартакіаді 

(Курницький С.М.) 

 Робота в 

управлінні 

соц.захисту з 

питань надання 

пільг дітям-

інвалідам, 

малозабезпеченим, 

багатодітним 

сім’ям  

(Сокирська Л.М.) 

 

Бесіди з дружинами, 

чоловіки яких 

знаходяться у зоні АТО 

з питань надання 

допомоги у вихованні 

дітей (Сокирська Л.М.) 
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22 жовтня – 26 жовтня (канікули) 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними  

кадрами 

Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Банк даних про неблагополучні 

сім’я, учнів схильних до 

правопорушень, бродяжництва  

(Сокирська Л.М.) 

Перевірка зошитів з укр. 

мови  в 6-11 класах  

(Гнатишина О. В.) 

 

Інструктивно-методична нарада вчителів, 

які атестуються на вищу категорію з питань 

підготовки і проведення творчого звіту 

учителів (Гнатишина О.В.) 

Перевірка стану ведення 

класних журналів  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В., наказ) 

Аналіз відвідування уроків 

дітьми, які стоять на обліку в 

кримінальній міліції та в службі 

в справах неповнолітніх  

(Столяр В.В.) 

Погодження заяв на 

екстернатну форму 

навчання  

(Гнатишина О. В.) 

Педагогічна рада: 

1. Формування здорового способу 

життя (ЗНВР) 

2. Переведення на екстернату форму 

навчання (за потреби)  (Гнатишина О.В.) 

Про стан викладання 

образотворчого мистецтва   

(наказ, Гуня Л.П.) 

Наказ про проведення декади по 

попередженню шкідливих 

звичок  (Столяр В.В.) 

 Круглий стіл: «Вивчення реальних 

можливостей п’ятикласників та врахування 

їх у навчальному процесі» (ЗНВР) 

Наказ «Про стан виконання 

інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку» 

(Сокирська Л.М.) 

Діагностика обстеження дітей з 

послабленим здоров’ям  

(СокирськаЛ.М., мед.сестра) 

 Психолого-педагогічний семінар   

(Ярова Н.О.) 

 

Наказ «Про підсумки 

проведення гри «Ігри 

патріотів» (Столяр В.В.) 

  Засідання шкільних МО (керівники МО). 

Підготовка до участі в конкурсі «Учитель 

року» 

Перевірка ведення зошитів з 

укр.мови в 9-11 класах (наказ, 

Гнатишина О.В.) 

  Засідання МО класних керівників 5-6 класів 

(родинне свято і обряди, звичаї 

українського народу) (Столяр В.В., класні 

керівники) 

Наказ «Про результати 

перевірки проведення 

тематичного обліку знань з 

навчальних предметів» (ЗНВР) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзназнавча 

робота 

Охорона життя і 

здоров’я, 

охорона праці, 

техніка безпеки 

Охорона дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Індивідуальне 

консультування 

батьків про  

вікові особливості 

підлітків  

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка учнів до 

участі в міському 

етапі проведення 

предметних 

олімпіад (учителі-

предметники) 

Футбольний  

турнір 5-7 класі 

 (вчителі 

фізкультури) 

ІМН. Стан роботи 

з охорони праці і 

техніки безпеки у 

школі 

(Гнатишина О. В.) 

 

Робота з органами 

опіки і піклування з 

питань визначення 

статусу дитини 

(Сокирська Л.М.) 

Утеплення школи  

(Пікалюк А.І., 

СитковецькаТ.В) 

Проведення 

індивідуальних бесід з 

учнями та їх батьками 

з питань успішності, 

відвідування, 

дисципліни 

(адміністрація, класні 

керівники) 

 Конкурс 

«Об΄єднаймося ж, 

брати мої» (учителі 

історії, укр.мои) 

Міські змагання з 

кросу  

Інструктаж з 

правил поведінки 

під час канікул 

(класні керівники) 

Консультації 

медичних пра 

івників для дітей з 

послабленим 

здоров΄ям 

(Сокирська Л.М.) 

Залучення 

добровільних 

спонсорських, 

шефських коштів 

 для потреб школи 

(директор, 

батьківський комітет) 

Відвідування на дому 

опікунів з питань 

успішності, поведінки 

їх підопічних 

 (Сокирська Л.М.) 

ІІ етап предметних 

олімпіад 

Змагання з 

волейболу, 

настільного тенісу 

серед учителів 

(Волкова Н.С.) 

 Бесіди з учнями, які 

проживають у 

соціально-

неблагополучних 

сім’ях  

(Сокирська Л.М.) 

Висаджування дерев, 

кущів хвойних порід, 

цибульних квітів  

(Пікалюк А.І., 

СитковецькаТ.В.) 

Проведення виховних 

годин за участю 

батьків «Здоровий 

спосіб життя – здорова 

нація» 
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29 жовтня - 02 листопада  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 

Навчальна робота Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Поповнення інформаційної бази 

банку даних про учнів з 

неблагополучних сімей схильних 

до порушень, бродяжництва  

(Столяр В.В.) 

Інструктивно-методична нарада: 

про роботу з учнями, які мають 

початковий рівень навчальних 

знань  (ЗНВР) 

ІІ засідання методичної ради 

школи  

Класно-узагальнюючий 

контроль в 2а класі: 

відповідність викладання 

Держстандарту  

(Гуня Л.П.) 

Психологічна просвіта 

«Попередження психологічного 

насильства» (нарада,  

Сокирська Л.М.) 

Організація роботи з учнями, які 

мають початковий рівень 

навчальних досягнень (за 

результатами оцінювання у 

вересні-жовтні) 

Участь вчителів у міському 

конкурсі «Учитель року-2018» 

(ЗНВР) 

Перевірка учнівських 

щоденників 5-8 класів: 

правильність ведення, єдиний 

орфографічний режим  

( Столяр В. В., Кравець Т.Б.) 

Проведення декади по 

попередженню шкідливих звичок 

(Столяр В.В.) 

Наказ про екстернат. Графік 

консультацій та тематичного 

оцінювання (Гнатишина О. В.) 

Про стан ведення поурочних 

планів педагогічними 

працівниками школи (наказ, 

ЗНВР) 

Вивчення стану викладання 

економіки (Гнатишина О.В.) 

Проведення круглого столу 

«Попередження негативних 

проявів у молодіжному 

середовищі» 9-11 класи  

(Столяр В.В.) 

  Стан роботи гуртків  

(Кравець Т.Б.) 

Рейд «Урок» (29.10.2018)   Відвідування годин класного 

керівника (Столяр В.В.) 

Перевірка журналів 9-11 класів. 

Накопичення оцінок. 

Дотримання об’єктивності при 

виставленні т/о. (підготовка до 

наказу, Гнатишина О.В.) 

 

   Відвідування уроків 

інформатики (Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Консультування 

батьків щодо 

підвищення 

психологічної 

грамотності батьків 

у вихованні дітей  

(психолог) 

ІІ етап предметних 

олімпіад 

Змагання з 

настільного тенісу 

(Сагайдак В.М.) 

Лекції і бесіди на 

тему профілактики 

СНІДу, наркоманії 

(вчителі основ 

здоров’я) 

Надання правової 

та соціальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

сім’ям  

(СокирськаЛ.М.) 

Утеплення шкільних 

приміщень 

(Ситковецька Т.В., 

класні керівники) 

Проведення 

індивідуальних 

бесід з учнями та 

батьками з питань 

успішності, 

відвідування, 

дисципліни 

(адміністрація, 

класні керівники) 

Шкільний етап 

конкурсу ім. Яцика 

 Зустріч з 

працівниками з 

охорони здоров’я 

(Столяр В.В.) 

Анкетування дітей 

з неблагополучних 

сімей з питань 

дотримання 

санітарно-

гігієнічних умов  

(СокирськаЛ.М.) 

Впорядкування 

шкільних ділянок 

(вчителі трудового 

навчання) 

Тренінг по 

профорієнтації 

«Пора вибору» 

(Ярова Н.О.) 

  Відвідування 

«Клініки дружньої до 

молоді» (класні 

керівники,  

Столяр В.В.) 

Консультації з 

питань надання 

медичної 

допомоги дітям з 

інвалідністю 

(Сокирська Л.М.) 

Організація 

передплати на 

періодичні видання на 

2019 рік 

(Василенко О.Б.) 

     Заміна освітлення в 

рекреаціях  

(Ситковецька Т.В.) 
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05 - 09 листопада 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Аналіз відвідування уроків 

учнями, які схильні до 

правопорушень  

(Сокирська Л.М., Столяр В.В.) 

Підготовка матеріалів для 

проведення контрольних зрізів 

знань за І семестр 

Нарада класних керівників 5-7 

класів: «Відповідальність 

батьків за виховання дітей»  

(Сокирська Л.М.,  Столяр В.В.) 

Відвідування уроків 

інформатики (Гуня Л.П.) 

Робота з дітьми девіантної 

поведінки (Сокирська Л.М.) 

Підсумок участі учнів в І етапі 

предметних олімпіад (наказ, 

Гнатишина О. В.) 

Відвідування уроків учителів, 

що атестуються (адміністрація) 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 2в класі: 

відповідність викладання 

Держстандарту  (Гуня Л.П)  

Засідання ради по 

попередженню правопорушень 

серед неповнолітніх 23.11.2018р. 

(Столяр В.В.) 

І етап Міжнародного конкурсу 

знавців української мови 

ім.П.Яцика. Тиждень 

української мови (вчителі-

предметники) 

 Стан роботи факультативів, 

курсів за вибором (Кравець Т.Б., 

Гуня Л.П.) 

Проведення тематичних занять 

щодо боротьби проти 

насильства, булінгу, лобінгу   

День писемності і мови 

(Гнатишина О.В., Гуня Л.П.) 

 Вивчення стану викладання 

економіки   (Гнатишина О. В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

   
Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення навчально 

–матеріальної бази 

Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Бесіди з батьками, 

опікунами щодо 

створення атмосфери 

довіри у сім’ях 

(Сокирська Л.М.) 

Батьківський лекторій  

(Столяр В.В.) 

Баскетбольний турнір 

(вчителі фізкультури) 

Бесіди по 

профілактиці 

шкідливих звичок 7-8 

класи  

(вчителі ОБЖ) 

Робота з 

органами опіки і 

піклування з 

питань захисту 

прав дітей 

(СокирськаЛ.М.) 

Впорядкування 

шкільних ділянок 

(вчителі трудового 

навчання) 

Конкурс агітаційних 

матеріалів «Зроби 

свій вибір» серед 

учнів 5-6 і 7-11 

класів  

(педагог-організатор, 

класні керівники, 

вчителі ОБЖ) 

Конкурс «Колосок» 

(вчителі природничих 

наук) 

Турнір з настільного 

тенісу  

(Сагайдак В.М.) 

Класні години з 

правової тематики 

(класні керівники) 

Бесіди з 

класними 

керівниками з 

питань 

відвідування 

батьківських 

зборів дітей, які 

потребують 

особливої уваги 

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт меблів 

(Ситковецька Т.В., 

завідуючі кабінетами) 

  Інтернет- олімпіади 

Участь в міському 

етапі предметних 

олімпіад 

  Бесіди з дітьми з 

неблагополучних 

сімей з питань 

насилля у сім’ї 

(СокирськаЛ.М.) 

 

 Гра «Джура», операція 

«Снайпер» 13.11.2018р.  

  Відвідування на 

дому дітей, які 

проживають з 

одинокими 

матерями 

(Сокирська 

Л.М.) 
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12 - 16 листопада 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Зустріч з працівниками 

правоохоронних органів з 

питань профілактики 

злочинності та насилля 

(Столяр В.В.) 

Перевірка тематичного обліку 

знань учнів з навчальних 

предметів (9-11 класи) 

(Гнатишина О.В.) 

Нарада при директору: 

- профілактика 

злочинності,  

насильство з боку однолітків  

(Сокирська Л.М.,             

Столяр В.В.) 

Перевірка зошитів з іноземної мови 

(наказ, Гуня Л.П.)  

Рейд-перевірка відвідування 

учнями школи (Столяр В.В..)  

Вивчення стану викладання 

економіки  

(Гнатишина О. В). 

 

Підготовка до Спартакіади 

працівників освіти  

(Волкова Н.С.) 

Класно-узагальнюючий контроль в 

2б: відповідність викладання 

Держстандарту (Гуня Л.П.) 

Родинне свято для учнів 5-х 

класів «Ми єдиная сім’я – 

тато, мама, школа, я» 

16.11.2018 

(Столяр В.В.,  класні 

керівники) 

  Наказ «Про проведення свята «Ми 

єдиная сім΄я – тато, мама, школа, я» 

(Столяр В.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Зустріч батьків з 

працівниками 

правоохоронних 

органів (Столяр В.В.) 

Підсумки І етапу 

конкурсу ім.П.Яцика. 

Міський етап конкурсу 

ім..П.Яцика 

 

Баскетбольний турнір 

(вчителі фізкультури) 

Перевірка наявності 

журналів ТБ у 

кабінетах, 

майстернях 

(Гнатишина О.В.) 

Проведення 

індивідуальних 

бесід з 

батьками, де 

проживають 

діти з 

інвалідністю   

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт меблів 

(СитковецькаТ.В.) 

Родинне свято в 5 

класах (педагог-

організатор) 

16.11.2018 

Інтернет-олімпіади 

Участь в міському етапі 

предметних олімпіад 

Міські змагання в 

залік спартакіади 

(Курницький С.М.) 

 Перевірка 

організації 

харчування 

дітей пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Огляд опалювальної 

системи  

(СитковецькаТ.В.) 

    Робота з 

працівниками 

соц.захисту 

населення по 

наданню пільг 

дітям, 

переселених з 

зони АТО 

(СокисрькаЛ.М.) 

Заміна вікон 

рекреацій   

    Консультації 

дітям з питань 

жорстокого 

ставлення між 

однолітками 

(СокирськаЛ.М.) 

 

    Правила 

поведінки на 
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льоду  

(класні 

керівники, 

Манелюк Н.О.) 
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19 - 23 листопада  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Спостереження за навчальною 

діяльністю дітей з інвалідністю, 

дітей з особливими освітніми 

потребами   

(Сокирська Л.М.) 

Вивчити роль позаурочної 

роботи вчителів-предметників у 

розвиткові творчих здібностей 

учнів (ЗНВР) 

Нарада при директору 

«Підготовка до проведення дня 

інваліда»  

(Сокирська Л.М.)  

Наказ «Про підсумки 

проведення декади 

попередження негативних 

проявів в учнівському 

середовищі» (Столяр В.В.) 

 Підготовка до контрольних 

зрізів знань за І семестр (ЗНВР) 

Відвідування уроків вчителів, 

що атестуються (ЗНВР) 

Наказ «Про підсумки перевірки 

зошитів з іноземної мови в 1-11 

класах» (Гуня Л.П.) 

 Складання графіку контрольних 

робіт за І семестр (ЗНВР) 

 Відвідування занять варіативної 

складової з іноземної мови  

(Гуня Л.П.) 

   Вивчення стану викладання 

інформатики у 3-4 класах 

(Гуня Л.П.) 

   Наказ «Про підсумки родинного 

свята в 5 класах» (Столяр В.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення навчально 

–матеріальної бази 

Проведення 

обстежень сімей, де 

проживають діти з 

вадами здоров’я, 

складання актів 

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка до участі в 

конкурсі-захисті робіт 

МАН (вчителі-

предметники)  

Змагання з шахів та 

шашок  

 

Вивчення стану 

організації 

харчування школярів: 

санітарний стан 

їдальні, харчоблоку 

(Гуня Л.П.,  

Сокирська Л.М.) 

Обстеження 

матеріально-

побутових умов 

дітей пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт меблів 

(Ситковецька Т.В.) 

Круглий стіл за 

участю спеціалістів 

МЦЗ «Вибір 

професії»  

 

Творчі звіти 4а, 4б, 4в 

класів 

Виховні години 

присвячені 

Міжнародному Дню 

боротьби зі СНІДом 

(класні керівники 1-11 

класів ) 

 Анкетування 

дітей з 

інвалідністю про 

дотримання 

санітарно-

гігієнічних умов 

у сім΄ях 

(СокирськаЛ.М.) 

Огляд-конкурс 

навчальних кабінетів 

(адміністрація) 

Консультації 

одиноким матерям 

щодо виховання дітей 

(Сокирська Л.М.)  

Участь у конкурсі 

«Колосок» (учителі 

фізики) 

Міський фестиваль 

для дітей з 

інвалідністю «Повір у 

себе»  

(Сокирська Л.М.) 

 Робота з 

службою у 

справах дітей з 

питань 

визначення 

статусу дитини 

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт, 

впорядкування 

підвальних приміщень  

 Участь у міських 

змаганнях «Лідер» 

(педагог-організатор) 

Змагання з баскетболу 

(вчителі фізкультури) 

 Робота з 

класними 

керівниками 1-11 

класів про 

попередження 

насильстві під 

час освітнього 

процесу 

(СокирськаЛ.М.) 
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 Проведення шкільного 

етапу конкурсу на 

кращий відгук 

сучасної прози 

(Василенко О.Б.) 
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26 - 30 листопада  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Контроль відвідування учнями 

ГПД (адміністрація) 

Підготовка текстів контрольних 

робіт за І семестр (ЗНВР) 

Нарада при директору: 

- організація закінчення І 

семестру  

(Гнатишина О.В.) 

- підготовка до новорічних 

свят (Столяр В.В.) 

- МО класних керівників 6-7 

класів (Столяр В.В.) 

Перевірка навичок голосного 

читання в 2 класах (Гуня Л.П.) 

Робота з важковиховуваними 

учнями, створення умов для 

навчання  

(Столяр В.В., адміністрація)  

ІІ етап МАН. Презентація робіт Індивідуальні консультації щодо 

участі у виставці педтехнологій 

(ЗНВР) 

Відвідування курсів за вибором, 

індивідуальних занять у 1-4 

класах: методичне забезпечення, 

нетрадиційні форми роботи на 

уроках як засіб розвитку 

творчого потенціалу учнів, 

пізнавальних інтересів до 

навчання (Гуня Л.П.) 

Декада правових знань (вчителі 

правознавства) 

Заявка на участь в міському 

конкурсі МАН 

 Перевірка роботи гуртків  

(Столяр В.В., Гуня Л.П.) 

 Контрольні роботи для 

виявлення рівня навчальних 

досягнень за І семестр   

(протягом тижня)- Кравець Т. Б., 

Гнатишина О. В. 

 Відвідування виховних годин  

(Столяр В.В.) 

 Вивчення стану викладання 

економіки (Гнатишина О.В.) 

 Класно-узагальнюючий 

контроль у 2г класі (Гуня Л.П.) 

   Наказ «Про підготовку до 

конкурсу інсценізації 

українських обрядів», 

«Фестивалю патріотичної пісні» 

(Столяр В.В.) 

   Вивчення стану викладання 

економіки (Гнатишина О.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Індивідуальні 

консультації з 

опікунами з питань 

навчальних досягнень  

дітей пільгових 

категорій  

(Сокирська Л.М.) 

Творчій звіт класних 

колективів (3А, Б, В)  

(класні керівники) 

Баскетбольний турнір 

(хлопці) (вчителі 

фізкультури) 

Правила поведінки на 

вулиці під час 

ожеледиці та на 

водоймищах (класні 

керівники)  

Перевірка 

харчування учнів 

пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Обрізка сухих дерев, 

формування крони  

(СитковецькаТ.В., 

Пікалюк А.І.) 

Індивідуальна робота 

з учнями групи 

«ризику» 

(Ярова Н.О.) 

Підготовка 

матеріалів конкурсу-

захисту МАН 

(керівники секцій) 

Міська Спартакіада 

(вчителі фізичної 

культури) 

ІМН. Про стан 

травматизму серед 

учнів та працівників 

школи  

(Гнатишина О. В.) 

Консультації у 

соцзабезі з питань 

призначення 

соціальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

сім΄ям 

(СокисрькаЛ.М.) 

Робота в теплиці 

(Манелюк Н.О.) 

Відкриття майстерні 

по виготовленню 

новорічних іграшок  

(педагог-організатор) 

Участь в ІІ 

(міському) етапі 

предметних олімпіад 

(вчителі-

предметники) 

 Вивчення стану 

організації 

харчування: 

охоплення учнів 

гарячим харчування, 

перевірка 

документації  

(Гуня Л.П.) 

Робота у службі у 

справах дітей з 

питань охорони 

дитинства 

(Сокирська Л.М.) 

 

 Гра «Джура», етап 

«Відун» (вчителі 

історії) 

  Участь у 

проведенні 

міського 

фестивалю 

«Повір у себе» 

(Л.М.Сокирська) 

 

 

 

 



 58 

04 - 08 грудня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Робота з спонсорами з питань 

організації проведення 

святкування Нового року для 

дітей пільгових категорій 

(Сокирська Л.М.) 

Нарада при директору: 

- підготовка до новорічних свят 

(Столяр В.В.) 

Робоче засідання атестаційної 

комісії (адміністрація) 

Перевірка навичок голосного 

читання в 3-х класах 

(Гуня Л.П.) 

Аналіз відвідування уроків 

учнями, які схильні до 

бродяжництва  

(Сокирська Л.М.,  

Столяр В.В.) 

Дотримання санітарно-

гігієнічного режиму ГПД  

(Гуня Л.П.) 

Інструктивно-методична нарада: 

про закінчення І семестру 

(ЗНВР) 

Проведення контрольних зрізів з 

математики у 2-4-х класах 

(Гуня Л.П.) 

Проведення індивідуальних 

консультацій (Ярова Н.О.) 

Контрольні роботи в 11 класах 

для виявлення рівня навчальних 

досягнень за І семестр   

(протягом тижня)  

(Гнатишина О.В.) 

 

ІІІ засідання методичної ради 

(Гнатишина О.В.) 

Відвідування виховних годин в 

10-х класах  

(Столяр В.В.) 

 Анкетування учнів 11 класів про 

попередній вибір предметів для 

ЗНО (Гнатишина О. В.) 

Підготовка до виставки 

педтехнологій (ЗНВР) 

Перевірка учнівських 

щоденників 5-9 класи  

(Столяр В.В., Кравець Т.Б.) 

 

  Участь учителів в міському 

конкурсі «Учитель року» 

Вивчення стану викладання 

економіки (Гнатишина О.В.) 

   Класно-узагальнюючий 

контроль в 3б класі (Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Відвідування на дому 

дітей з асоціальних 

сімей (Сокирська Л.М.) 

Творчий звіт класних 

колективів (2А, Б, В)  

(класні керівники) 

Баскетбольний турнір 

9 клас (вчителі 

фізкультури) 

Перевірка знань з ТБ 

серед обслуговуючого 

персоналу  

(Пікалюк А.І.) 

Бесіди з дітьми-

сиротами та 

дітьми 

позбавленими 

бітьківьского 

піклування про 

взаємовідносини 

з опікунами у 

сім΄ях  

(СокирськаЛ.М.) 

Робота з спонсорами 

по залученню коштів 

для придбання 

новорічних 

подарунків для дітей з 

соціально 

неспроможних сімей 

(СокирськаЛ.М.,  

Пікалюк А.І.) 

Проведення рейду по 

комп’ютерним клубам 

07.12.2018р.  

(Столяр В.В.) 

 Міський етап захисту 

науково-

дослідницьких робіт  

(Гнатишина О.В., 

керівники секцій 

МАН) 

Перевірка готовності 

команди 7 класів до 

«Стартів надій» 

(Максімцов С.В., 

Пікалюк А.І.) 

Наказ «Про стан 

організації 

харчування»  

(Гуня Л.П.) 

Анкетування з 

питань 

взаємостосунків 

у дистанційних 

сім’ях  

(СокирськаЛ.М.) 

Екскурсія до шкільної 

теплиці  

(Манелюк Н.О.,  

Гуня Л.П., 1-4 класи) 

Профорієнтаційні 

дослідження і 

консультування (9,11 

класи) (соц.-

психологічна служба) 

Фестиваль 

патріотичної пісні 

«Пам’ять героїв» 

серед учнів 7 класів, 

06.12.2018 (педагог-

організатор, клас.кер.) 

 Про запобігання 

травматизму учнів під 

час зимових канікул 

(Гнатишина О. В., 

Столяр В. В. ) 

Бесіди з 

батьками про 

домашнє 

насильство як 

порушення прав 

людини 

(СокирськаЛ.М.) 

Заміна дверей в 

класних приміщеннях 

(зав.каб.) 

Дослідження шкільної 

мотивації учнів  

     

Проведення рейдів-

перевірок стану 

збереження 

підручників по класах 

за І семестр 

(Василенко О.Б.) 
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11 - 15 грудня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Організація роботи по набору 

учнів 1-х класів (Гуня Л.П.) 

Зустріч з переможцями ІІ етапу 

олімпіад, командою школи на ІІІ 

етап  

(Пікалюк А.І.) 

Нарада при директору 

«Організація проведення нового 

року для дітей пільгових 

категорій» (Сокирська Л.М.) 

Перевірка навичок голосного 

читання в 4 класах (Гуня Л.П.) 

План роботи школи під час 

зимових канікул  

(Столяр В.В.) 

 Інтструктивно-методична 

нарада: підготовка та участь у 

міській виставці педтехнологій 

(Гнатишина О.В.) 

Контрольні роботи з української 

мови в 2- 4 класах  

 (Гуня Л.П.) 

Психологічне супроводження 

дітей з особливими потребами   

(Сокирська Л.М.) 

контрольні роботи для 

виявлення рівня навчальних 

досягнень за І семестр  

(протягом тижня)  

(Гнатишина О.В.) 

 Перевірка наявності класних 

куточків «Екран збереження 

підручників» (Василенко О.Б., 

Хворостяна Н.В.) 

Спостереження за навчальною 

діяльністю дітей-сиріт та дітей 

ПБП (Сокирська Л.М.) 

Контроль за екстернатною 

формою навчання  

(Гнатишина О. В.) 

Замовлення на участь у міській 

виставці педтехнологій 

(Гнатишина О. В.) 

 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 3а класі (Гуня Л.П.) 

Про призначення відповідальних 

за замовлення документів про 

освіту (Гнатишина О. В.) 

Про підсумки проведення 

предметних тижнів (наказ, 

Гнатишина О. В.) 

 Про підсумки проведення 

фестивалю «Пам’ять героїв» 

(наказ, Столяр В. В.)  

 Наказ «Про відвідування учнями 

школи» (Пікалюк А.І.) 

 Вивчення стану викладання 

економіки (Гнатишина О.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Батьківські збори за 

підсумками 

навчально-виховної 

роботи, інформація 

батьків про 

позакласні читання 

учнів (ЗНВР, 

бібліотекарі, класні 

керівники) 

Участь в міському 

етапі конкурсу-

захисту робіт МАН 

(керівники секцій) 

Міські змагання з 

баскетболу (вчителі 

фізкультури) 

Перевірка класних 

журналів «Бесіди з 

ТБ, БЖ»  

(Столяр В.В.) 

Робота з 

громадськістю з 

питань захисту 

прав дітей 

(СокирськаЛ.М.) 

 

Відвідування на дому 

опікунів з метою 

обстеження 

матеріально-

побутових умов 

дітей-сиріт та дітей 

ПБП  

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка учнів до 

ІІІ етапу предметних 

олімпіад (вчителі-

предметники) 

Підготовка до 

міських змагань з 

шашок, шахів  

 

Графік проведення 

новорічних ранків 

(Столяр В.В.) 

Бесіди з дітьми, 

які потребують 

особливої уваги з 

питань насилля 

та жорстокого 

ставлення у сім΄ї 

(СокирськаЛ.М.) 

 

 Підготовка до 

новорічних ранків  

(Столяр В.В.) 

  Робота у службі 

у справах дітей з 

питань охорони 

дитинства 

(Сокирська Л.М.) 

 

    Бесіди з 

батьками з 

питань 

попередження 

жорсткого 

поводження з 

дітьми 

(Сокирська Л.М.) 
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18 - 22 грудня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Аналіз стану роботи по 

профілактиці правопорушень, 

пропаганда здорового способу 

життя за І семестр (Столяр В.В.) 

 

 

Наказ «Про результати 

перевірки голосного читання за І 

семестр»  

(Гуня Л.П.) 

Підготовка і передача до відділу 

освіти інформації про зміни в 

педагогічному навантаженні 

вчителів у ІІ семестрі згідно з 

навчальними планом  

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П.) 

Контроль за веденням 

документації, виконання плану 

роботи школи за І семестр 

навчального року (ЗНВР) 

 

Аналіз охоплення навчанням за І 

семестр (Столяр В.В.) 

 

 

Перевірка виконання програм за 

І семестр 

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.) 

Участь в міському конкурсі 

«Учитель року - 2017» (ЗНВР) 

Про дотримання об′єктивності 

при виставленні оцінок (ЗНВР) 

 

 

 

 

Перевірка класних журналів 

(ЗНВР) 

Контроль  виконання графіка 

курсової перепідготовки 

Здача звітів за І семестр 

Звіт про злочинність за ІУ 

квартал  (Столяр В.В.) 

 

 

 

 

 

Контрольні роботи для 

виявлення рівня навчальних 

досягнень за І семестр   

(протягом тижня)  

Гнатишина О. В. 

Педрада (при потребі) – про 

перевід з профільних і 

поглиблених класів  

(Гнатишина О. В.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 3в класі (Гуня Л.П.) 

   

Наказ «Про проведення 

інсценізації українських 

обрядів» 

(Столяр В.В.) 

   
Контрольні роботи з іноземної 

мови в 3-4 класах (Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Анкетування учнів, які 

схильні до 

правопорушень, 

бродяжництва, 

вживання наркотичних 

речовин 

(Столяр В.В.,  

Сокирська Л.М.) 

Проведення 

новорічних ранків  

(Столяр В.В., 

педагог-організатор) 

Міські змагання з 

баскетболу (вчителі 

фізкультури) 

Підписання угоди з 

охорони праці на 

новий календарний 

рік 

(Пікалюк А.І.,  

Волкова Н.С.) 

Робота з 

службою у 

справах дітей з 

питань 

виконання 

опікунами своїх 

обов΄язків 

(СокирськаЛ.М.) 

Оформлення 

кабінетів. Додатковий  

поточний ремонт 

(Ситковецька Т.В., 

зав. кабінетами) 

Створення банку даних 

про працівників та 

випускників школи 

(Столяр В.В., педагог-

організатор) 

Про результати участі 

учнів школи в ІІ етапі 

олімпіад (наказ,  

Гнатишина О.В.) 

 

 Усунення  зледеніння 

на сходах, подвір’ї 

школи  

(Ситковецька Т.В.) 

Організація 

консультацій 

мед.працівників 

для батьків, які 

виховують дітей 

з особливими 

потребами 

(СокирськаЛ.М.) 

 

 Конкурс інсценізації 

українських обрядів 

серед 6 класів 

19.12.2018 (педагог-

організатор, класні 

керівники) 

 Інструктажі з ТБ під 

час зимових канікул 

та новорічних свят 

(ЗНВР, класні 

керівники) 
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24 – 28 грудня  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Здача річного звіту по роботі з 

дітьми-сиротами та дітьми ПБП  

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка учнів до ІІІ етапу 

предметних олімпіад 

(адміністрація) 

Робота пришкільних гуртків та 

спортивних секцій (за графіком 

– керівники гуртків) 

Перевірка класних журналів, 

журналів гурткової роботи  

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П., 

Гнатишина О.В.) 

Екскурсії до закладів 

позашкілля БДЮТ, ЕНЦ, СЮТ, 

СЮТур  

(класні керівники) 

Наказ про результати участі в ІІ 

етапі предметних олімпіад та в І 

етапі конкурсу-захисту МАН 

 Про результати контролю за 

проходженням учителями 

курсової перепідготовки 

(нарада, Гнатишина О.В.) 

Про призначення  

відповідальних за підготовку 

замовлення на документи про 

освіту  випускникам школи.  

(Гнатишина О. В.) 

 

Моніторинг знань учнів з основ 

наук за І семестр  

(Гнатишина О. В.) 

 

Участь у міській виставці 

педтехнологій (учителі-

предметники) 

Наказ «Про результати вивчення 

стану викладання художньої 

культури» (Гнатишина О.В.) 

  Про підсумки виховної роботи у 

І семестрі (Столяр В.В.) 

Педрара «Про стан викладання 

інформатики у 2-4 класах»  

(Гуня Л.П.) 

   Наказ «Про підсумки 

проведення інсценізації 

українських обрядів у 6 класах» 

(Столяр В.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

 Підготовка до 

обласного етапу 

олімпіад, конкурсу-

захисту МАН 

(учителі-

предметники) 

Тренування збірних 

школи з ігрових 

видів спорту (вчителі 

фізкультури)  

Інструктаж щодо 

правил поводження 

під час зимових 

канікул (класні 

керівники) 

Організація 

гурткової роботи 

дітей, які мають 

особливі освітні 

потреби 

(СокирськаЛ.М.) 

Привітання шефів з 

Новим роком  

(Столяр В.В., 

педагог-організатор 

 

 

 

Міський конкурс 

колядок і щедрівок 

(Березницька О.А.) 

 

 

 Складання графіка 

чергування вчителів 

та класів на ІІ 

семестр  

(педагог-організатор) 

Відвідування на 

дому сімей, 

переселених із 

зони АТО, з метою 

обстеження 

матеріально-

побутових умов 

(СокирськаЛ.М.) 

 

 Участь у міському 

Тижні науки і техніки 

(Курницький С.М. 

Кожевніков Р.П.) 
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09 - 05 січня (канікули) 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 

Навчальна робота Робота з  педагогічними 

кадрами  

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Аналіз результатів навчальної 

діяльності за І семестр(ЗНВР) 

Про результати перевірки 

ведення класних журналів, 

журналів гурткової роботи 

(наказ, Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.)  

Проведення співбесід з 

учителями про стан їхньої 

роботи над обраною ними 

методичною проблемою, 

надання допомоги, узагальнення 

матеріалів (заступники) 

Перевірка і погодження 

календарного планування на ІІ 

семестр (адміністрація) 

Аналіз відвідування 

позашкільних заходів дітьми, які 

потребують особливої уваги 

(Сокирська Л.М.) 

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів за І семестр 

(ЗНВР) 

Засідання шкільних МО  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.) 

Про результати рейдів-перевірок 

стану збереження підручників 

по класах за І семестр (наказ, 

Василенко О.Б.)  

  Участь в міській виставці 

педтехнологій (вчителі-

предметники) 

Звіт про роботу школи в І 

семестрі(ЗНВР) 

 Результативність навчального 

процесу в класах з профільним 

та поглибленим вивченням 

предметів (аналіз,                        

Гнатишина О. В.) 

Нарада класних керівників 5-11 

класів: планування виховної 

роботи на ІІ семестр  

(Столяр В.В., Манелюк Н.О.) 

Підготовка класних журналів 9х 

до перевірки у відділі освіти 

(Гнатишина О. В.) 

 Контроль за реєстрацією на ЗНО 

(Гнатишина О. В.) 

Засідання методичної ради 

школи  

(Гнатишина О.В.) 

Наказ «Про проведення 

шкільного етапу конкурсу 

«Дивосвіт Умані»                            

(Столяр В.В.)» 

  Педагогічна рада: організація 

роботи над методичною 

проблемою в умовах 

інноваційної школи  

Про стан викладання економіки 

(наказ, Гнатишина О.В.) 

  ІV засідання методичної ради 

школи (Гнатишина О.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Соціальна 

паспортизація сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка до огляду-

конкурсу «Дивосвіт 

Умані»  

(Столяр В.В., вчителі 

музики, хореографії) 

Тренування збірних 

команд школи з 

ігрових видів спорту 

(вчителі фізкультури) 

Перевірка санітарних 

умов кабінетів 

(Пікалюк А.І.) 

Робота з 

службою у 

справах дітей з 

питань здачі 

звітів опікунами 

по умовам 

проживання дітей 

пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.)  

Очищення території 

від снігу, ожеледеці, 

поточний ремонт 

(Ситковецька Т.В.) 

Організація та 

проведення різдвяних 

свят (Столяр В.В.) 

Участь в ІІІ етапі 

предметних олімпіад 

(вчителі-

предметники) 

 ІМН. Про стан 

роботи з охорони 

праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії під час 

навчально-виховного 

процесу  

(Гнатишина О. В.) 

 Огляд стану кабінетів 

(адміністрація)  
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07 - 11 січня (канікули) 

 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Закріплення за класами 

майбутніх класних керівників 

(Гуня Л.П.) 

Аналіз рівня навчальних 

досягнень учнів за І семестр  

Нарада при директору: «Стилі 

спілкування між батьками і 

дітьми» (Сокирська Л.М.) 

Перевірка класних журналів:  

робота по зауваженнях до  

ведення журналу (Гуня Л.П., 

Кравець Т.Б., Гнатишина О.В.) 

Відвідування уроків з метою 

дослідження взаємодії вчителя з 

учнями (Сокирська Л.М.) 

Збір інформації про вибір 

предметів на ДПА, ЗНО. 

(Гнатишина О. В.) 

 

Погодження планів виховної 

роботи на ІІ семестр класних 

керівників 5-11 класів  

(Столяр В.В.) 

Перевірка документації МО 

вчителів-предметників, класних 

керівників  

(ЗНВР) 

Аналіз залучення дітей схильних 

до правопорушень в гурткову 

роботу  

(Сокирська Л.М., Столяр В.В.) 

  Перевірка календарних планів  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.) 

Замовлення документів про 

базову та повну загальну 

середню освіту (Пікалюк А.І.) 

  Стан викладання 

природознавства: кадрове 

забезпечення, виконання 

навчальних програм (Гуня Л.П.) 

Засідання ради профілактики 

правопорушень 25.01.2019р. 

(Столяр В.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення навчально –

матеріальної бази 

Батьківський лекторій 

та збори 9-11 класів  

(адміністрація) 

Участь у міських, 

обласних конкурсах 

(учителі-

предметники) 

Змагання з волейболу, 

баскетболу  

(вчителі фізкультури) 

Перевірка класних 

журналів:  бесіди з 

ТБ, БЖ  

(Кравець Т.Б., 

Столяр В.В.) 

Організація 

безкоштовного 

харчування 

дітей пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Рейд-перевірка якості 

прибирання класних 

кімнат та рекреацій 

(адміністрація) 

Бесіди з батьками 

невстигаючих учнів  

(адміністрація) 

Гра «Джура» етап 

«Захист» (вчителі 

основ здоров’я) 

Спільне тренування 

команди учителів та 

учнів з волейболу 

(Шеленков О.О.) 

Стан охорони праці, 

техніки безпеки, 

виробничої санітарії 

на уроках праці, 

фізики, хімії та 

інформатики. 

(Гнатишина О. В.) 

 

Анкетування 

дітей пільгових 

категорій з 

питань 

жорстокого 

ставлення у сім΄ї 

(СокирськаЛ.М.)  

Ремонт 

електрообладнання 

(Ситковецька Т.В.) 

Відвідування на дому 

дітей, які проживають 

у дистанційних сім’ях  

(Сокирська Л.М.) 

 Спартакіада учителів  Графіки чергування 

вчителі та учнів на ІІ 

семестр  

(Столяр В.В.,  

Гуня Л.П.) 

Консультації з 

питань 

допомоги дітям 

з особливими 

потребами 

(СокирськаЛ.М.) 

Підготовка та здача 

щорічного звіту у 

міський відділ освіти 

про одержану протягом 

року навчальну 

літературу  

(Василенко О.Б.)  

Оформлення актів 

обстежень дітей, які 

потребують особливої 

уваги  

(Сокирська Л.М.) 
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14 - 18 січня (канікули) 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Організація занять з майбутніми 

першокласниками 

(Гуня Л.П.) 

 Участь учнів школи в ІІІ етапі 

предметних олімпіад 

(адміністрація) 

Індивідуальні консультації з 

учителями – предметниками 

щодо планів самоосвіти 

 (перегляд презентацій, 

електронний варіант) (ЗНВР) 

Наказ про результати перевірки 

ведення  журналів гурткової 

роботи (Кравець Т.Б., Гуня Л.П.,    

Столяр В.В.) 

Уточнення списків мікрорайону 

дітей та підлітків 

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка до попереднього  

внутрішкільного тестування 

випускників (Гнатишина О. В.) 

Підсумок методичної роботи за І 

семестр (Гнатишина О. В.) 

Стан викладання 

природознавства: виконання 

Положення про навчальні 

кабінети загальноосвітнього 

навчального закладу   

(Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Зустріч з батьками 

майбутніх 

першокласників. Збір 

згод на обробку 

персональних даних 

Підготовка до 

обласних олімпіад і 

конкурсів 

Міські змагання з 

баскетболу 

(Дашкевич А.П.) 

Тиждень охорони 

життя і здоров’я 

(Кравець Т.Б.) 

Робота з органами 

опіки і піклування з 

питань охорони 

дитинства   

(СокирськаЛ.М.) 

Часткова заміна 

освітлення у 

коридорах 

(СитковецькаТ.В.) 

Анкетування учнів 9 

класів (ЗНВР) 

 Спартакіада учителів   Робота з класними 

керівниками з 

питання залучення 

дітей  з інвалідністю 

у шкільні заходи 

(СокирськаЛ.М.) 

Батьківська 

конференція «Звіт 

про проведену роботу 

по зміцненню 

матеріальної бази за І 

півріччя»  

(Пікалюк А.І.) 

    Бесіди з батьками з 

питань оформлення 

пакету документів по 

наданню пільг 

малозабезпеченим 

сім΄ям  

(Сокирська Л.М.)  

 

    Робота в мікрорайоні 

по виявленню дітей з 

неблагополучних 

сімей  

(Сокирська Л.М.) 

 

    Наради при 

директору 

«Залучення у 

позашкільні заходи, 

гурткову роботу 

дітей з особливими 

потребами» 

(СокирськаЛ.М.) 
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22 – 26 січня  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Робота із соціально-

дезадаптованими дітьми 

(Сокирська Л.М.) 

 Контроль викладання у класах з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів   

(Гнатишина О. В.) 

Виступ перед вчителями 

«Значення режиму в житті 

дітей» (Сокирська Л.М.) 

Перевірка ведення учнівських 

щоденників у 9-11 класах 

(Гнатишина О.В.) 

 Вивчення стану викладання 

біології (Столяр В.В.) 

Інструктивно-методична нарада: 

підготовка випускників до ДПА 

(Гнатишина О.В.) 

Перевірка планів виховної 

роботи класних керівників 

(Столяр В.В., Гуня Л.П.) 

 Попереднє внутрішкільне 

тестування випускників 

(Гнатишина О.В.) 

Графік проведення відкритих 

виховних годин, 

взаємовідвідування 

(Столяр В.В.) 

Відвідування годин класного 

керівника  

(Столяр В.В.) 

   Вивчення стану викладання 

природознавуства: робота з 

обдарованими дітьми, 

результати роботи   

 (Гуня Л.П.) 

   Аналіз охоплення дітей 

навчанням за І семестр 

(Гнатишина О.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Засідання ради 

профілактики 

правопорушень 

(Столяр В.В.) 

Міський фестиваль-

конкурс «Пісенний 

вернісаж» 

 (вчителі музики) 

Баскетбольний турнір  

10-х класів (дівчата) 

(вчителі фізкультури) 

Перевірка 

дотримання техніки 

безпеки під час 

перерв 

(адміністрація) 

Перевірка 

харчування дітей 

пільгових 

категорій 

(Сокирська Л.М.) 

Робота з спонсорами 

(Пікалюк А.І.) 

Поновлення банк 

уданих про дітей, 

схильних до 

правопорушень 

(Столяр В.В.) 

Про підсумки участі 

в ІІІ етапі 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін (наказ, 

Гнатишина О. В.) 

 

Змагання з тенісу  Поновлення даних 

про дітей-

переселенців зі сходу 

та учасників АТО 

(Столяр В.В.) 

Відвідування на 

дому дітей з 

особливими 

потребами 

(Сокирська Л.М.) 

Засідання 

батьківського 

комітету по питанню 

ремонту  

(Пікалюк А.І.) 

Зустріч адміністрації 

з батьками майбутніх 

першокласників  

   Бесіди з батьками 

з питань 

дотримання 

санітарно-

гігієнічних норм 

дітей з 

асоціальних сімей   

(Сокирська Л.М.) 

Звіт за І півріччя  

Рейд «Урок» 

22.01.2019  

(Столяр В.В.) 

   Робота з органами 

опіки і піклування 

з питань захисту 

прав дитини 

(Сокирська Л.М.) 

 

    Надання 

консультацій 

батькам з питань 

взаємостосунків з 

дітьми «групи 

ризику» 

(Сокирська Л.М.) 
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28 січня - 01 лютого 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Контроль за відвідуванням 

гуртків, спортивних секцій, 

учнів, схильних до 

правопорушень 

(Столяр В.В.) 

Конкурс з природничо-

математичних дисциплін, 3-4 

класи 

Взаємовідвідування уроків Відвідування занять гуртків, 

відкритих виховних годин   

(Столяр В.В.) 

Спостереження за поведінкою 

учнів, які схильні до 

правопорушень  

(Сокирська Л.М.) 

Свято «Посвята в читачі» учнів 

1 класів 

Вивчення методики роботи 

учителів, що атестуються 

(ЗНВР) 

Перевірка учнівських зошитів з 

укр.мови, математики: контроль 

за виконанням єдиного 

орфографічного мовного 

режиму (наказ, Гуня Л.П., 

Гнатишина О.В.) 

Анкетування учнів 9 класів про 

подальше навчання, 

працевлаштування (Столяр В.В.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 10б  

(Гнатишина О.В.) 

Предметний тиждень вчителів 

зарубіжної літератури  

Перевірка журналів 9-11х класів: 

своєчасність записів та 

виставлення оцінок 

(Гнатишина О. В.) 

 

Діагностика учнів 9-11 класів 

щодо профорієнтації  

(Щіпкова Д.О.) 

 Підготовка матеріалів до 

засідання атестаційної комісії 

(Гнатишина О. В.) 

Відвідування годин класного 

керівника (Столяр В.В.) 

   Вивчення стану викладання 

природознавства: підготовка до 

ЗНО (Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Батьківські збори. 

Анкетування батьків 

майбутніх 

першокласників  

(адміністрація) 

Підготовка до 

шкільного конкурсу 

«Найкращий читач 

України» 

(бібліотекарі, вчителі) 

Відвідування музею 

«Стара Умань» 

(учителі історії 5 

класів) 

Бесіди з попередження 

правил поведінки біля 

водоймищ (класні 

керівники) 

Робота з дітьми, 

переселеними з 

Чорнобильської 

зони з питання 

залучення у 

позашкільні 

заходи 

(СокирськаЛ.М.) 

Висадження 

саджанців дерев, 

кущів, живців, посів 

квітів в теплиці  

(Манелюк Н.О.) 

Відвідування на дому 

дітей з багатодітних 

сімей  

(Сокирська Л.М.) 

 

Підготовка до 

обласного етапу 

захисту робіт МАН 

(Гнатишина О. В.) 

Екскурсії до шкільної 

кімнати Бойової слави  

(Гладка Т.М..) 

 Організація 

залучення у 

позашкільні 

заходи дітей з 

особливими 

потребами 

(СокирськаЛ.М.) 

Очищення території 

школи від снігу 

(Ситковецька Т.В.) 

Дослідження рівня 

тривожності підлітків  

(психолог) 

   Організація 

проведення 

вільного часу 

дітей, батьки 

яких 

знаходяться у 

зоні АТО, дітей, 

які постраждали 

внаслідок 

воєнних дій та 

збройних 

конфліктів 

(СокирськаЛ.М.) 
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04 - 08 лютого 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Контроль за відвідуванням 

уроків учнів, які схильні до 

правопорушень  

(Сокирська Л.М.,  

Столяр В.В.) 

Перевірка зошитів з української 

мови   (Гнатишина О.В.) 

Робоче засідання атестаційної 

комісії (адміністрація)  

Перевірка класних журналів: 

об’єктивність тематичного 

оцінювання (Гуня Л.П.,  

Кравець Т.Б.,                       

Гнатишина О.В.) 

 Класно-узагальнюючий 

контроль в 10в класі 

(Гнатишина О.В.) 

 

Підсумки роботи з 

обдарованими дітьми 

(консиліум) 

Вивчення стану викладання 

природознавства (Гуня Л.П.) 

 Стан викладання предметів 

профільного вивчення 

(Гнатишина О. В.) 

 

 

 Класно-узагальнюючий 

контроль в 11 класах 

(Гнатишина О.В.) 

 

 Предметний тиждень вчителів 

іноземної мови (вчителі-

предметники) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Створення куточка по 

профорієнтації «Світ 

професій» 

(Ярова Н.О.) 

 

Перевірка роботи 

гуртків естетичного 

профілю  

(Гуня Л.П.,  

Столяр В.В.) 

Спортивне 

орієнтування  

 

Перевірка 

інструктажів з ТБ в 

кабінетах, записів 

бесід з ТБ (ЗНВР) 

Робота з органами 

опіки і піклування з 

питань захисту і 

охорони прав дітей  

(Сокирська Л.М.) 

Часткова заміна 

меблів  

(СитковецькаТ.В.) 

Відвідування учнів, 

схильних до 

девіантної поведінки 

(Столяр В.В., 

Сокирська Л.М.) 

Тематичний контроль: 

«Роль гурткової 

роботи та 

факультативів в 

розвитку 

інтелектуальних, 

творчих здібностей 

учнів», нарада, при 

директору (ЗНВР) 

  Робота з центром 

служб для молоді: 

допомога дітям з 

малозабезпечених 

сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Робота в теплиці 

(Манелюк Н.О.) 

Робота з батьками по 

обговоренню проекту 

«Інтелект України» 

Міський етап огляду-

конкурсу «Дивосвіт 

Умані» (вчителі 

музики, хореографії) 

 

  Засідання ради по 

профілактиці 

правопорушень 

серед неповнолітніх  

(Столяр В.В., 

Сокирська Л.М.) 

09.02.2019 

 

 

 

Участь в обласному 

етапі захисту МАН 

  Відвідування на 

дому дітей з 

неблагополучних 

сімей  

(Сокирська Л.М.) 

 

    Бесіди з дітьми з 

дистанційних сімей з 

питань умов 

проживання у сім΄ях 

родичів 

(СокирськаЛ.М.) 

 

 



 78 

11 - 15 лютого 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Відвідування майбутніми 

класними керівниками уроків в 

4-х класах (майбутні класні 

керівники) 

 

Тиждень іноземної мови  

(Гуня Л.П.) - підсумок 

Лекція для класних керівників 8-

9 класів з питань попередження 

злочинності серед неповнолітніх  

(Сокирська Л.М.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль у 3г (Гуня Л.П.) 

Дослідження особистісних 

особливостей старшокласників 

(Сокирська Л.М.)  

Підготовка учнів 11 класів до 

ЗНО (вчителі) 

Робота з вчителями з питання 

захисту освітніх проектів 

(ЗНВР) 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 11 класах 

(Гнатишина О.В.) 

Анкетування учнів 9-11 класів з 

питань профорієнтації 

(адміністрація)  

Аналіз анкетування учнів 9-11 

класів з питань профорієнтації 

та профілізації. Прийняття 

відповідних управлінських 

рішень (адміністрація) 

ІМН «Система роботи з 

розвитку школярів у класах з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів та в 

профільних класах»  

(Гнатишина О. В.) 

Відвідування годин класного 

керівника (Столяр В.В.) 

Рейд «Урок»  

(Столяр В.В.) 

Графік річного оцінювання 

екстернів. Ознайомлення батьків 

(Гнатишина О. В.) 

Бесіди з класними керівниками 

про попередження випадків 

насилля та жорстокого 

поводження з дітьми 

Вивчення стану викладання 

природознавства: ознайомлення 

з традиціями шанобливого 

ставлення українського народу 

до природи  (Гуня Л.П.) 

Перевірка друкованих 

відомостей на замовлення 

документів про освіту 

(Гнатишина О. В.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Відвідування на дому 

сімей, що потребують 

особливої уваги   

(Сокирська Л.М.) 

Міський етап огляду-

конкурсу «Дивосвіт 

Умані» (вчителі 

музики) 

 

Змагання з 

баскетболу (дівчата) 

(вчителі фізкультури) 

 Проведення 

індивідуальних 

бесід з учнями, 

які потребують 

особливої уваги з 

питань 

відвідування 

школи, гуртків, 

спортивних 

секцій  

(Столяр В.В.) 

Ремонт меблів 

(Ситковецька Т.В.) 

Бесіди з дружинами 

чоловіки яких 

знаходяться у зоні 

АТО з питань надання 

допомоги у вихованні 

дітей 

(Сокирська Л.М.) 

Конкурс учнівських 

проектів до Дня 

Героїв Небесної 

Сотні, 6 класи 

(Столяр В.В.) 

  Консультації у 

працівників 

соц..захисту з 

питань допомоги 

малозабезпеченим 

сім΄ям 

(СокирськаЛ.М.) 

Поповнення 

спортінвентаря 

(вчителі фізкультури, 

директор) 

    Бесіди з дітьми 

пільгових 

категорій з питань 

організації 

харчування у 

шкільній їдальні 

(СокирськаЛ.М.) 

Рейд-перевірка стану 

збереження шкільного 

майна (адміністрація) 
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18 – 22 лютого 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Перевірка замовлень документів 

про базову та повну загальну 

середню освіту (Пікалюк А.І.) 

Про результати класно-

узагальнюючого контролю в              

10-х класах (наказ,                          

Гнатишина О. В.) 

Підготовка матеріалів до 

засідання шкільної атестаційної 

комісії. 

Підготовка атестаційних 

матеріалів, оформлення 

характеристик, атестаційних 

листів  (адміністрація) 

Наказ «Про стан викладання 

природознавства» 

(Гуня Л.П.) 

Рейд-перевірка відвідування 

уроків дітей, які потребують 

особливої уваги  

(Сокирська Л.М.) 

 Нарада при директору: 

- про роботу гуртків 

художньої самодіяльності в 

школі  

(Столяр В.В.) 

- забезпечення учнів 

підручниками на наступний 

навчальний рік 

(Василенко О.Б.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль у 4а класі (Гуня Л.П.) 

  Контроль за ходом курсової 

перепідготовки педагогів 

(Гнатишина О.В.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль в 11 класах  

(Гнатишина О. В.) 

  Написання атестаційних листів. 

Ознайомлення вчителів, що 

атестуються з атестаційними 

матеріалами (ЗНВР) 

Контроль готовності бібліотеки 

до тижня дитячої книги 

(Гнатишина О.В., 

Василенко О. Б.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Громадське 

виховання. 

Робота з батьками  

(Столяр В.В.) 

Конкурс читців-

декламаторів  

(Гуня Л.П.) 

Місячник 

оздоровлення 

дитячих колективів 

від гельмінтів 

(мед.сестра) 

Перевірка вікон, 

даху, спортивних 

надвірних споруд  

(СитковецькаТ.В.) 

Робота з 

опікунами з 

питань 

дотримання 

санітарно-

гігієнічних умов 

підопічних 

(СокирськаЛ.М.) 

Придбання інвентарю 

для весняних робіт 

(СитковецькаТ.В.) 

Відвідування годин 

пам’яті «революція 

Гідності»                  

(Столяр В.В., класні 

керівники) 

Проведення 

Всеукраїнського 

тижня дитячої та 

юнацької творчості  

(Столяр В.В.)  

  Попередження 

негативних 

проявів 

насильства, 

жорстокості, 

булінгу у 

дитячому 

середовищі 

(Сокирська Л.М.) 

Оновлення стендів 

рекреації школи 

(профспілковий 

комітет) 
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25 лютого - 01 березня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Про порядок закінчення 

2018/2019 н. р. та проведення 

державної підсумкової атестації. 

(Адміністрація) 

Виявлення учнів, що 

потребують звільнення від ДПА 

(Гнатишина О.В.) 

Оформлення атестаційних 

характеристик  

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П., 

Гнатишина О.В.) 

Класно-узагальнюючий 

контроль у 11б класі  

(Гнатишина О.В.) 

 Проведення Шевченківського 

тижня (Гнатишина О. В., 

Черкавська О. Й.) 

Нарада при директору: 

«Попередження проявів 

насильства в учнівському 

середовищі»  

(Сокирська Л.М.) 

 

 Підготовка учнів 11 класів до 

ДПА, ЗНО 

Визначення вчителів, класних 

керівників,які працюватимуть в 

5-х класах наступного навч. року 

(адміністрація)  

Контрольні роботи з іноземної  

мови у 9, 11 класах (Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Місячник 

профорієнтації учнів 

9-11 класів  

(Столяр В.В.) 

Святковий концерт 

до свята 8 Березня 

(профком, учком) 

Перевірка стану 

готовності команди 

до змагань «Старти 

надій» (7 класи) 

Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

(Кравець Т.Б.) 

Поліпшення 

психологічної 

атмосфери в 

учнівському 

колективі  

дезадаптованих 

учнів  

(Сокирська Л.М.) 

Прибирання 

шкільних ділянок 

(класні керівники) 

Відвідування музею ІІ 

світової війни  

(Гладка Т.М.) 

Підготовка учнів 11 

класів до ЗНО 

Міські змагання з 

волейболу (вчителі 

фіз.кульутри) 

 Відвідування на 

дому 

функціонально-

неспроможних 

сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Складання плану 

квітникових ділянок 

на території школи, 

аналіз посадкового 

матеріалу 

(адміністрація, класні 

керівники) 

  Екскурсії до 

Краєзнавчого музею 

 Робота з дітьми з 

інвалідністю з 

питань умов 

проживання у 

сім΄ях  

(Сокирська Л.М.) 

 

    Відвідування на 

дому соціально-

вражених сімей 

(Сокирська Л.М.) 
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04 - 08 березня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально-

виховною  роботою 

Контроль за відвідуванням 

учнями школи 

(адміністрація) 

Педагогічний консиліум «Про 

підготовку до ДПА учнів 4, 9, 11 

класів» (ЗНВР) 

Визначення учителів, класних 

керівників, які працюватимуть у 

5-х класах наступного 

навчального року 

(адміністрація) 

Відвідування виховних годин в 

11 класах (Столяр В.В.) 

Аналіз відвідування уроків 

дітьми, які потребують 

особливої уваги  

(Сокирська Л.М.) 

Проведення Шевченківського 

тижня (вчителі української мови 

та літератури) 

 Відвідування занять варіативної 

складової навчального плану, 

гуртків  

(Гуня Л.П.) 

Проведення уроків мужності, 

виховних заходів, присвячених 

75 річниці визволенню міста від 

німецько-фашистських 

загарбників (пед. колектив) 

Підсумки стану викладання 

предметів профільного  

вивчення (Гнатишина О. В.) 

Підготовка до презентації 

досвіду вчителів, що 

атестуються 

 

Рейд «УРОК» (Столяр В.В.,  

Сокирська Л.М.) 

 Ознайомлення вчителів, що 

атестуються з атестаційними 

матеріалами (адміністрація) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Гра «Джура», етап 

«Весняне 

таборування» 

(педагог-організатор) 

Виставка робіт 

образотворчого та 

прикладного 

мистецтва «Ми школи 

рідної – барвистий 

цвіт» (Дашкевич Л.В.) 

Підготовка команди 

«Старти надій» 

(учителі 

фізкультури) 

Бесіда: «Правила 

поведінки на 

водоймах» (класні 

керівники) 

Бесіда з батьками з 

питань 

підвищення рівня 

навчальних 

досягнень дітей з 

особливими 

потребами  

(СокирськаЛ.М.) 

Впорядкування 

шкільних ділянок 

(Ситковецька Т.В.) 

 Про проведення 

шкільного фестивалю 

«Світ книги» (наказ,  

Василенко О.Б.) 

Волейбол, баскетбол 

(тренування) 

Нарада при 

директору 

«Дотримання ТБ на 

уроках»  

(Гнатишина О. В., 

Кравець Т.Б.) 

Анкетування дітей 

пільгових 

категорій з питань 

умов проживання 

у сім΄ї 

(СокирськаЛ.М.)  

Ремонт віконних рам 

коридорів ІІ, ІІІ 

поверхів   

(Ситковецька Т.В.) 

 Аналіз 

результативності 

участі в ІІІ етапі 

олімпіад і ІІ етапі 

МАН  

(Гнатишина О. В.) 

  Контроль за 

харчуванням дітей 

пільгових 

категорій 

(Сокирська Л.М.) 
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11 - 15 березня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

План роботи школи під час 

весняних канікул  

(Столяр В.В.) 

Збір та перевірка довідок про 

звільнення від ДПА  

(Гнатишина О. В.) 

Інструктивно-методична нарада 

«Ознайомлення з інструкцією 

про переведення та випуск 

учнів» (Гнатишина О.В.) 

Накази «Про проведення 

шкільного етапу гри «Джура», 

«Дивосвіт Умані», еоколого-

краєзнавчого квесту   

(Столяр В.В.) 

Засідання ради по профілактиці 

правопорушень серед 

неповнолітніх  

(Столяр В.В.,  

Сокирська Л.М.) 15.03.2019р. 

Наказ про річне оцінювання 

екстернів. Погодження у відділі 

(Гнатишина О. В.) 

Засідання методичної ради: 

ознайомлення пед.працівників з 

їхніми атестаційними листами 

(Гнатишина О.В.) 

Відвідування годин класного 

керівника (Столяр В.В.) 

 Про стан викладання предметві 

поглибленого та профільного 

вивчення  

(аналіз, Гнатишина О. В.) 

Перевірка портфоліо вчителів, 

що атестуються 

(Гнатишина О. В.) 

Перевірка класних журналів. 

Накопичення та об’єктивність 

оцінок (Гнатишина О. В.) 

 Повторне внутрішкільне 

тестування випускників 

(Гнатишина О. В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Консультації для 

батьків невстигаючих 

учнів (класні 

керівники) 

Міський етап 

огляду-конкурсу 

«Дивосвіт Умані» 

(Столяр В.В., 

вчителі музики, 

хореографії) 

До 22.03.2019 

Конкурс на кращу 

організацію 

туристсько-

краєзнавчої роботи  

 

Бесіди з ТБ під час 

занять фізичною 

культурою на повітрі 

(вчителі 

фізкультури) 

Анкетування 

випускників 9, 11 

класів з числа 

дітей-сиріт та дітей 

ПБП з питання 

подальшого 

навчання 

(СокирськаЛ.М.) 

Висадка дерев, кущів  

(СитковецькаТ.В.) 

 Проведення 

шкільного конкурсу 

«Найкращий читач 

України» (згідно з 

наказом) 

 

Гра «Джура», 

підсумковий 

фестиваль «Варта в 

колі друзів» 

(педагог-організатор) 

15.03.2019 

 Проведення 

індивідуальних 

бесід  з опікунами з 

питань літнього 

оздоровлення дітей 

(СокирськаЛ.М.) 

Пересадка дерев, 

ремонт огорожі 

(Пікалюк А.І., 

СитковецькаТ.В.) 

 Спортивне свято 

«Козацькому роду 

нема переводу», 1-4 

класи (Гуня Л.П.) 

  Контроль за 

умовами 

проживання дітей з 

неблагополучних 

сімей  

(СокирськаЛ.М.) 
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18 – 22 березня 

Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

 Проект наказу про державні 

атестаційні комісії  

(Гнатишина О. В., Гуня Л.П.) 

Контроль готовності 

атестаційних матеріалів 

педагогічних працівників 

(Гнатишина О. В.) 

 

 Підготовка учнів 11 класів до 

ЗНО (вчителі-предметники) 

Підготовка документації на 

засідання міської атестаційної 

комісії. Підсумкове засідання 

атестаційної комісії  

(Гнатишина О. В.) 

 

 Проведення Всеукраїнського 

тижня дитячої та юнацької 

книги (бібліотекарі) 

Проведення психолого-

педагогічного семінару 

«Психологічні аспекти у 

вихованні інноваційної 

особистості» (Ярова Н.О., 

Гнатишина О.В.) 
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25 – 29 березня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Психологічна діагностика 

класних колективів з питань 

взаємостосунків у шкільному 

середовищі   

(Сокирська Л.М.) 

Проведення Всеукраїнського 

тижня дитячої та юнацької 

книги (Василенко О.Б.) 

Провести діагностування 

педагогічних кадрів з метою 

визначення структури 

методичної роботи у наступному 

навчальному році 

 (Гнатишина О. В.) 

Перевірка класних журналів: 

1. Виконання державних 

програм, відвідування  

(Гуня Л.П.,                Кравець 

Т.Б.) 

2. Оформлення класних 

журналів 11-х класів  

(Гнатишина О.В.) 

Заслуховування звітів класних 

керівників по виконанню наказів 

по відвідуванню учнями школи 

(класні керівники) 

Здача звітів про результати 

тематичного оцінювання учнів 

протягом січня-березня 

(об΄єктивність)  

(Гнатишина О.В.) 

Підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників. 

Засідання атестаційної комісії 

(адміністрація) 

Декада екологічних знань 

(вчителі біології) 

День учнівського 

самоврядування (педагог-

організатор) 

07.04.2019 

 Педрада: 

1. Стан викладання 

іноземної мови (Гуня Л.П.) 

2. Патріотичне виховання та 

краєзнавча робота  

Наказ «Про проведення декади  

профілактики негативних 

проявів в учнівському 

середовищі» (Столяр В.В.) 

Інформація про згоду на збір та 

обробку персональних даних (9, 

11 класи) – Гнатишина О. В. 

 

 Декада профілактики 

негативних проявів в 

учнівському середовищі (наказ, 

Столяр В.В.) 

Педрада: 

1. Стан викладання 

іноземної мови. 

2. Патріотичне виховання та 

краєзнавча робота  
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Бесіди з батьками з 

питання зайнятості 

учнів в позаурочний 

час  

(Сокирська Л.М.) 

Конкурс «Кенгуру» Спортивні секції та 

гуртки працюють 

згідно графіку 

(керівники гуртків) 

Акт готовності 

надвірних 

спортивних споруд 

до весняно-літнього 

періоду (вчителі 

фіз.культури) 

Робота з службою у 

справах дітей по 

працевлаштуванню 

дітей пільгових 

категорій 

(СокисрькаЛ.М.) 

Впорядкування 

стадіонів  

(вчителі фізкультури) 

Бесіди з сім’ями, 

переселеними із 

зони АТО з питань 

надання 

психологічної 

допомоги 

(Сокирська Л.М.) 

Підбиття підсумків 

шкільного етапу гри 

«Джура» 

  Нарада при директору: 

«Про літнє 

оздоровлення та 

відпочинок дітей» 

(Гуня Л.П.,  

Столяр В.В.,  

Сокирська Л.М.) 

 

Ремонт надвірного 

туалету 

(СитковецькаТ.В.) 

    Бесіди з дітьми-

сиротами та дітьми 

позбавленими 

батьківського 

піклування з питань 

взаємостосунків у сім΄ї 

(СокирськаЛ.М.)  
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01 - 05 квітня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально 

виховною  роботою 

Аналіз рівня навчальних 

досягнень дітей-сиріт та дітей 

ПБП (Сокирська Л.М.) 

Відвідування уроків у 4-х класах 

майбутніми класними 

керівниками у 5 класах 

(майбутні класні керівники) 

Про підсумки проведення 

атестації педагогічних 

працівників у 2017-2018 н.р., 

здача документації з атестації у 

відділ освіти (наказ,               

Пікалюк А.І., Гнатишина О.В.) 

Перевірка класних журналів, 

виконання державних програм, 

відвідування  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б., 

Гнатишина О.В.) 

Спостереження за поведінкою 

учнів, схильних до 

правопорушень під час уроків 

(Столяр В.В., Сокирська Л.М.) 

Підготовка до проведення 

держаної підсумкової атестації 

(ГнатишинаО.В.) 

Підготовка до проведення 

держаної підсумкової атестації 

(Гуня Л.П.) 

Наказ «Про підсумки 

проведення шкільного етапу 

«Джура» та участь у міських 

змаганнях» (Столяр В.В.) 

Проведення тестування учнів до 

1 класу за проектом «Інтелект 

України» (Гуня Л.П.) 

Співбесіда з учнями 11-х про 

вибір предметів на ЗНО, ДПА 

(Гнатишина О. В.) 

Лекція для класних керівників 

старшої школи з питань 

створення ситуації успіху у 

спілкуванні різних груп дітей у 

класі  

(Сокирська Л.М.) 

Вивчення стану навчально-

виховної роботи в 1 класах  

(Гуня Л.П.) 

 Проведення річного оцінювання 

екстернів (вчителі-предметники) 

Педагогічний консиліум 

«Результативність роботи з 

обдарованими дітьми( в тому 

числі,в класах з поглибленим 

вивченням предметів)» 

(Гнатишина О. В.) 

 

 Предметний тиждень вчителів 

природничих наук  

(Коломієць Л.М.) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 92 

Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона дитинства  

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Відвідування на 

дому дітей, які 

проживають у сім’ях 

опікунів  

(Сокирська Л.М.) 

Конкурс «Левеня» Міська спартакіада 

школярів, легка 

атлетика (вчителі 

фізкультури) 

Перевірка 

справності 

спортивних 

майданчиків 

(СитковецькаТ.В.) 

Робота з органами 

опіки і піклування з 

питання подальшого 

працевлаштування 

випускників 9, 11 

класів з числа дітей-

сиріт та дітей ПБП 

(Сокирська Л.М.) 

Робота на квітниках 

(вчителі трудового 

навчання) 

Проведення 

профілактики роботи 

з учнями групи 

«ризику»  

(Сокирська Л.М., 

Столяр В.В.)  

Міський етап 

«Джура»  

 

 

 Консультації для 

батьків, опікунів з 

питань підтримки 

дитини в сім’я, 

створення 

сприятливої 

атмосфери  

(Сокирська Л.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

08 - 12 квітня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально 

виховною  роботою 

Рейд-перевірка відвідування 

учнями школи (ЗНВР) 

Відвідування уроків у 4-х класах 

майбутніми класними 

керівниками у 5 класі (майбутні 

класні керівники) 

Інструктивно-методична нарада 

«Організаційні питання 

проведення ДПА» 

(Гнатишина О.В.) 

Вивчення стану навчально-

виховної роботи в 1 класах 

(Гуня Л.П., наказ) 

Моніторинг працевлаштування 

учнів 9, 11 класів (Столяр В.В.) 

Предметний тиждень вчителів 

природничих наук  

(Алієва А.Г.) 

 Про виконання варіативної 

складової навчальних планів 

(наказ, Гуня Л.П., Кравець Т.Б.) 

 Про звільнення від ДПА 

(Гнатишина О. В.) 

 Відвідування виховних годин   

(Столяр В.В.) 

 Складання графіка проведення 

ДПА для 11-х класів  

(Гнатишина О. В.) 

 Перевірка класних журналів 9-

11-х класів, стан виконання 

навчальних програм  

 (Гнатишина О. В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Проведення рейду 

«Урок»  

(Столяр В.В.) 

Еколого-краєзнавчий 

квест, 8 класи 

(педагог-організатор, 

кл.кер.) 

11.04.2019 

Спартакіада 

школярів, л/а 

(вчителі фізкультури) 

 Робота з органами 

опіки і піклування 

з питань охорони 

дитинства 

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт огорожі 

(СитковецькаТ.В.) 

Бесіда «Профілактика 

шкідливих звичок» 

(Столяр В.В.) 

 Набір до 

пришкільного табору  

 Відвідування на 

дому дітей 

пільгових 

категорій з питань 

літнього 

оздоровлення 

(СокирськаЛ.М.) 

 

    Анкетування дітей 

пільгових 

категорій з питань 

літнього 

оздоровлення 

(СокирськаЛ.М.) 
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15 - 19 квітня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Лекції-екскурсії по 

профорієнтації 9, 11 класи 

(Столяр В.В., СокирськаЛ.М.) 

Підбиття підсумків роботи 

факультативів, гуртків, аналіз їх 

роботи та розробка заходів, 

щодо вдосконалення цієї роботи 

в наступному навчальному році 

(адміністрація, вчителі, 

керівники гуртків) 

Лекції для вчителів з питань 

профілактики злочинності, 

наркоманії серед дітей  

(Сокирська Л.М.) 

Перевірка навичок голосного 

читання в 2, 3 класах 

(Гуня Л.П.) 

 Аналіз підготовки до ДПА, ЗНО 

(ЗНВР) 

Складання графіка відпусток 

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П.) 

Стан виконання навчальних 

програм (9-11 класи) – 

Гнатишина О.В. 

  Нарада «Про підготовку до 

ДПА» (Гуня Л.П.) 

Наказ «Про підсумки еколого-

краєзнавчого квесту серед учнів 

8 класів» (Столяр В.В.)  
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення навчально 

–матеріальної бази 

Батьківський лекторій: 

психолого-фізіологічні 

та педагогічні 

особливості виховання 

школярів, вікові 

особливості учнів 

(викладачі ВНЗ) 

Свято Букваря у 1а, 

1б, 1в, 1г класах 

(класні керівники, 

вчителі іноземної 

мови) 

Змагання «Шкіряний 

м’яч» (вчителі 

фізкультури) 

Міські змагання 

ДЮП  

 

Діагностичне 

обстеження дітей з 

послабленим 

здоров’ям  

(Сокирська Л.М.) 

Впорядкування 

території школи 

(СитковецькаТ.В., 

класні керівники) 

 Конкурс «Кенгуру» Туризм. Змагання з 

орієнтування  

 Робота з батьками 

з питань 

психологічного 

консультування 

дітей, що мають 

вади здоров’я  

(Сокирська Л.М.,  

Висадка квітів 

(відповідальні за 

ділянки,  

Василенко О.Б., 

Манелюк Н.О.) 

 Міський фестиваль 

військово-

патріотичної пісні 

«Пам’ять героїв»  

(Столяр В.В.) 

  Попередження 

проявів 

насильства, 

жорстокості, 

булінгу серед 

учнівської молоді 

(Сокирська Л.М.) 
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22 – 26 квітня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Засідання ради по профілактиці 

правопорушень серед 

неповнолітніх  

(Столяр В.В.) 26.04.2019 

Підбиття підсумків роботи 

факультативів, гуртків, аналіз їх 

роботи та розробка заходів щодо 

вдосконалення цієї роботи в 

наступному начальному році 

(адміністрація, вчителі, 

керівники гуртків) 

Складання графіка відпусток та 

графіка зайнятості вчителів 

влітку (адміністрація) 

Перевірка навичок голосного 

читання в 4 класах  

(Гуня Л.П.) 

Про проведення навчальних 

екскурсій та навчальної 

практики (Гнатишина О. В.) 

 Оформлення матеріалів про 

підготовку та проведення 

державної атестації (Гуня Л.П., 

Гнатишина О.В.) 

Відвідування виховних годин  у 

випускних класах (Столяр В.В.) 

  Наказ про проведення 

підсумкової атестації учнів-

екстернів, складання графіку 

консультацій  

(Гнатишина О.В.) 

 

  Складання розкладу проведення 

держаної підсумкової атестації  

(Гнатишина О.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Бесіди з батьками, 

опікунами щодо 

профілактики 

правопорушень серед 

неповнолітніх 

(Сокирська Л.М.) 

Участь у проведенні 

Дня довкілля 

(вчителі біології) 

Підготовка до міських 

змагань л/а 

чотириборства 

(вчителі фізкультури) 

Правила 

поводження на воді 

(Манелюк Н.О.) 

Повторне 

анкетування учнів 

9, 11 класів з 

метою 

профорієнтації та 

працевлаштування, 

прогнозування 

набору в 10 клас 

(соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники) 

Впорядкування 

зелених насаджень, 

висадка квітів 

(відповідальні за 

ділянки) 

Тренінг «Твої права та 

свободи»  

 

Години класного 

керівника 

присвячені святу 

матері (класні 

керівники) 

Підготовка до змагань 

«нащадки козацької 

слави»  

(Шеленков О.О., 

Дашкевич А.П.) 

Тиждень охорони 

праці 

(Гнатишина О. В.) 

Бесіди з батьками 

та опікунами щодо 

подальшого 

навчання дітей 

випускників 

(сиріт, ПБП, дітей 

з інвалідністю) 

(Сокирська Л.М.) 

Впорядкування газону 

(Ситковецька Т.В.)  

 Конкурс «Лелека» Прибирання 

пам’ятних знаків та 

закріплених територій 

(педагог-організатор) 

 Робота з 

працівниками 

соціального 

захисту населення 

з питань 

працевлаштування 

дітей пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Закупівля засобів для 

літнього ремонту 

(Пікалюк А.І., 

батьківський комітет) 

 Шкільне свято 

«Золотий олімп» 

(педагог-

організатор) 

    



 99 

 Шкільне свято 

«Таланти школи 

№3»  

(Гнатишина О.В.) 
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29 квітня – 03 травня  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Анкетування учнів 1-11 класів з 

метою підсумків та планування 

виховної роботи на наступний 

навчальний рік  

(Столяр В.В.) 

Підготовка документації для 

проведення ДПА  

(Гнатишина О.В., Гуня Л.П.) 

Нарада при директору: «Про 

порядок закінчення навчального 

року та підготовку до 

проведення держаної 

підсумкової атестації» 

(Пікалюк А.І.) 

Підготовка наказу «Про 

результати перевірки навичок 

голосного читання» (Гуня Л.П.) 

Проведення індивідуальних 

консультацій з учнями, які 

мають труднощі з вибором 

професії (Ярова Н.О.) 

контрольні роботи з для 

виявлення рівня навчальних 

досягнень за ІІ семестр  

 

Про організацію літньої 

практики (Гнатишина О.В.) 

Наказ «Про підсумки декади 

попередження шкідливих 

проявів в молодіжному 

середовищі» (Столяр В.В.) 

  Про підсумки участі школи у грі  

«Джура» (Столяр В.В.) 

Вивчення стану викладання 

предмету «Захист Вітчизни» 

(наказ, Пікалюк А.І.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Відвідування на дому 

дітей з багатодітних, 

малозабезпечених сімей  

(Сокирська Л.М.) 

Участь у Вахті 

пам’яті героїв 

України  

(педагог-організатор) 

Спартакіада школярів 

(вчителі фізкультури) 

Вивчення прогнозів 

місця проведення 

літніх канікул учнів 

(Столяр В.В.) 

Працевлаштування 

дітей-сиріт та 

дітей ПБП з числа 

випускників 9, 11 

класів 

(СокирськаЛ.М.) 

Робота на ділянках 

(СитковецькаТ.В.) 

Відвідування на дому 

дітей, переселених із 

зони АТО з питань 

організації літнього 

оздоровлення 

(Сокирська Л.М.) 

  Перевірка класних 

журналів «Бесіди з 

ТБ, БЖ»  

(Столяр В.В.,              

Гуня Л.П.,            

Кравець Т.Б.) 

Робота з 

громадськістю з 

питань 

працевлаштування 

дітей пільгових 

категорій 

(Сокирська Л.М.) 

Ремонт фасаду, 

підмурків  

(Ситковецька Т.В.) 

   Про проведення Дня 

ЦО  

(Гнатишина О. В.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

06 - 10 травня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 

Навчальна робота Робота з  педагогічними 

кадрами  

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Уроки мужності присвячені Дню 

Перемоги (класні керівники 1-11 

класів) 

Контрольні роботи з для 

виявлення рівня навчальних 

досягнень за ІІ семестр  

 

Підготовка до оздоровчої 

компанії (Сокирська Л.М.) 

Перевірка підготовлених 

матеріалів учителів-

предметників для проведення 

державної атестації  

(Гнатишина О.В., Гуня Л.П.) 

Рейд «Урок» (Столяр В.В.) Моніторинг результатів річних 

контрольних робіт  

(Гнатишина О. В.) 

Аналіз результатів роботи МО 

самоосвіти пед.працівників 

(Гуня Л.П., Гнатишина О.В.) 

Контроль виконання програм, 

ведення тематичного обліку 

знань учнів у класних журналах 

9-11-х класів (Гнатишина О. В.)  

 

 Контроль за проведенням 

повторення (ЗНВР) 

Допуск до ДПА учнів-екстернів 

Виставлення річних, 

атестаційних оцінок 12 балів 

випускникам 9,11-х класів… 

Звільнення від ДПА учнів 9,11-х 

класів 

Допуск до ДПА учнів  9-11-х 

класів 

Нагородження Похвальними 

грамотами 

Стан викладання предмету 

«Захист Вітчизни», фізичної 

культури (Пікалюк А. І.) 
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Громадське виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення навчально 

–матеріальної бази 

Батьківські збори по 

питанню набору 

профільних класів 

(класні керівники) 

Привітання ВВВ з 

Днем Перемоги 

(учком,  

педагог-організатор) 

 Про підсумки 

проведення дня ЦО 

(Гнатишина О. В.) 

Робота в органах 

опіки і піклування 

з питань 

соціального 

захисту дітей 

пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Впорядкування 

території  

(СитковецькаТ.В..) 

Відвідування на дому 

дітей з дистанційних 

сімей з питань літнього 

оздоровлення  

(Сокирська Л.М.) 

Міське свято 

«Золотий олімп» 

 

  Заходи присвячені 

«Дню матері» 

(СокирськаЛ.М.) 

Частковий ремонт 

спортзалів (вчителі 

фізкультури) 

 Підготовка до свята 

Останнього 

Дзвоника  

(Столяр В.В.) 

   Ремонт фасаду  

(Пікалюк А.І., 

Ситковецька Т.В.) 
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13 - 17  травня  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Оформлення чернеток-додатків 

до атестатів (Гнатишина О. В.) 

Збір відомостей про річне 

оцінювання екстернів 

(Гнатишина О. В.) 

Нарада: 

1.  «Про порядок закінчення 

навчального року, проведення 

навчальних екскурсій» (Гуня 

Л.П.) 

2. Про звільнення учнів 9, 

11 класів від державної 

підсумкової атестації 

(Гнатишина О.В.) 

Перевірка журналів: тематичне 

оцінювання, накопичення оцінок 

(ЗНВР) 

Про призначення відповідальних 

за оформлення документів про 

освіту випускників 9,11 класів. 

(адміністрація ) 

Контрольні зрізи знань за ІІ 

семестр (адміністрація) 

Проведення рейдів-перевірок 

стану збереження підручників за 

ІІ семестр (Василенко О.Б.) 

Контроль об’єктивності 

виставлення оцінок 

претендентам на нагородження 

медалями (Гнатишина О. В.) 

 Моніторинг результатів річних 

контрольних робіт  

(Гнатишина О. В.) 

  

 Початок ДПА в 4, 11 класах 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Проведення рейдів-

перевірок стану 

збереження 

підручників по класах 

за ІІ семестр  

(Василенко О.Б.) 

Участь у міському 

зльоті дитячих 

організацій (педагог-

організатор) 

Туристичні змагання  

 

Бесіди з учнями з 

метою профілактики 

нещасних випадків на 

канікулах (класні 

керівники 1-11 

класів) 

Бесіди з опікунами 

про літнє 

оздоровлення 

підопічних 

(Л.М.Сокирська) 

Аналіз забезпечення 

учнів школи 

підручниками на 

наступний 

навчальний рік 

(Василенко О.Б.) 

  Спортивні змагання 

до Дня Перемоги 

(вчителі фізкультури) 

 Бесіди з дітьми 

пільгових 

категорій з питань 

дотримання ТБ під 

час літніх канікул 

(Сокирська Л.М.) 

Нарада класних 

керівників, 

завідуючих 

кабінетами по 

підготовці до 

літнього ремонту  

(Пікалюк А.І.) 

     Про проведення 

інвентаризації 

бібліотечного фонду 

підручників (наказ,  

Василенко О.Б.) 
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20 - 24 травня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Свято останнього Дзвоника 1, 4, 

9, 10, 11 класів (Столяр В.В.) 

24.05.2019 

 

Здача звітів про річне 

оцінювання учнів (класні 

керівники) 

Попередній розподіл 

педагогічного навантаження 

(індивідуальні бесіди з 

учителями) 

Аналіз діагностичних анкет 

учнів, батьків, вчителів 

(Столяр В.В.) 

Засідання Ради по профілактиці 

правопорушень серед 

неповнолітніх 

25.05.2018  

(Столяр В.В.) 

ДПА в 11 класах  Про проведення заходів з 

оздоровлення учнів  

(Столяр В.В., Сокирська Л.М.) 

Наказ «Підсумки виховної 

роботи за 2018-2019н.р.»  

(Столяр В.В.) 

Підтвердження претендентів на 

нагородження медалями та на 

документи про освіту з 

відзнакою (Гнатишина О. В.) 

 Діагностування педагогічних 

працівників, заповнення 

методичних карток  

(Гнатишина О.В., Гуня Л.П.) 

 

Перевірка документів про освіту 

(атестати) - адміністрація 

 Засідання шкільних МО 

(керівники МО) 

 

Про нагородження учнів 

медалями, похвальними 

листами. 

Випуск учнів 11-х класів. 

Видача атестатів екстернам 

 

 Засідання методичної ради 

(Гнатишина О. В.) 

Річний звіт про роботу ЗНЗ 

  Про організацію і проведення 

випускного вечора  

(Столяр В.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства  

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Відвідування на дому 

дітей, які потребують 

особливої уваги 

(Сокирська Л.М.) 

Свято випускників 

(Столяр В.В.) 

Організація 

спортивно-масової 

роботи в 

пришкільному таборі 

(вчителі фізкультури) 

Інструктаж з ТБ на 

період літніх канікул, 

ремонтних робіт 

(класні керівники) 

Робота з 

працівниками 

відділу освіти з 

питань літнього 

оздоровлення 

дітей пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Частковий ремонт 

їдальні, підготовка до 

літнього оздоровлення 

(СитковецькаТ.В.) 

Проведення рейдів-

перевірок стану 

збереження 

підручників по класам 

за ІІ семестр  

(Василенко О.Б.) 

  Інструктаж з 

працівниками табору 

з денним 

перебуванням 

(адміністрація) 

 Про організацію здачі 

та видачі навчальної 

літератури на новий 

навчальний рік  

(наказ,  

Василенко О.Б.)  

     Затвердження графіка 

здачі та видачі 

підручників учням 1-

11 класів  

(наказ,  

Василенко О.Б.) 

     Впорядкування 

газонів (відповідальні 

за ділянки, 

техперсонал) 
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27 – 31 травня  
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Організація літнього відпочинку 

дітей пільгових категорій. 

Профілактична робота по 

попередженню травматизму  

(Сокирська Л.М.) 

Підготовка звітів за рік (ЗНВР). 

Попереднє обговорення плану 

роботи школи на новий 

навчальний рік (нарада, ЗНВР) 

Аналіз підсумків роботи МО 

(керівники МО) 

 

Перевірка класних журналів: 

виконання навчальних програм 

(наказ, Гуня Л.П.,  

Кравець Т.Б.) 

  Аналіз виховної роботи за 2017-

2018н.р. (Столяр В.В.) 

Про результати рейдів-перевірок 

стану збереження підручників 

по класах за ІІ семестр (наказ, 

Василенко О.Б.) 

підготовка і проведення 

навчальної практики (ЗНВР) 

 

Моніторинг якості навчальних 

досягнень учнів 11х класів під 

час ДПА (Гнатишина О. В.) 

Аналіз виконання програми 

профілактики правопорушень за 

ІІ квартал 2018р. (Столяр В.В.) 

Перевірка проведення 

консультацій до державної 

підсумкової атестації 

(Гнатишина О.В.) 

 ДПА в 9-х класах Підготовка матеріалів на 

засідання педради «Про 

переведення учнів 1-4, 5-8, 10 

класи»  

(Гуня Л.П., Гнатишина О.В.) 

Аналіз профілактики 

правопорушень за ІІ квартал 

(Столяр В.В.) 

 Організація навчально-

виробничої практики 

(Гнатишина О.В.) 

V засідання методичної ради 

школи (Гнатишина О.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона дитинства  

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Збори батьків 

випускників 9-х 

класів по питанню 

проведення 

випускного свята, 

недопущення 

вживання 

алкогольних напоїв, 

тютюнопаління, 

марнотратства 

(директор, класні 

керівники, згідно 

графіку) 

Завдання на період 

літніх канікул 

обдарованим дітям 

(учителі-

предметники, ЗНВР) 

Участь в міських 

змаганнях 

спартакіади, 

туризму (вчителі 

фізкультури, 

керівники гуртків) 

Організація роботи 

пришкільного 

табору  

(Столяр В.В., 

Гонзолюк С.М.) 

Оформлення 

документів по 

працевлаштуванню 

дітей пільгових 

категорій  

(Сокирська Л.М.) 

Ремонтні роботи  

Бесіди з батьками 

щодо організації 

проведення Дня 

захисту дітей 

(Сокирська Л.М.) 

   Участь учнів у 

міжнародному святі 

Дні захисту дітей 

(Л.М.Сокирська) 

Здача та отримання 

підручників 1-8 

класи  

(Василенко О.Б.)  

     Залучення 

спонсорських, 

шефських коштів 

(Пікалюк А.І.) 
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03 - 07 червня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Нарада при директору – про 

готовність  та заповнення і 

перевірку документів про освіту 

– про проведення випуску 9 

класів (Пікалюк А.І.) 

Підготовка звітів за рік  

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б.,  

Столяр В.В., Гнатишина О.В.) 

Аналіз підсумків роботи МО 

(керівники) звіт. 

Перевірка записів в особових 

справах учнів (ЗНВР) 

Контроль за оформленням 

атестаційних документів  

(ЗНВР) 

Перевірка правильності 

оформлення документів про 

освіту 

(адміністрація) 

Про випуск учнів 9класів 

(проект наказу,  

Гнатишина О.В.) 

Робота з невстигаючими учнями, 

розклад занять, зошити 

індивідуальних занять влітку, 

списки учнів,  відповідальні 

учителі  

(Гуня Л.П., Гнатишина О. В.) 

Про підсумки роботи  бібліотеки 

школи в 2017-2018 н.р. (нарада 

при директору, Василенко О.Б.) 

Контроль за організацією та 

проведенням підсумкової 

державної атестації 

(адміністрація) 

Свято вручення свідоцтв про 

неповну загальну базову освіту 

учням 9 класів  

(Столяр В.В.) 

Педрада «Про випуск учнів 9 

класів» (Пікалюк А.І.) 

Про результати методичної 

роботи із педагогічними 

працівниками в 2017-2018 н. р. 

(ГнатишинаО. В., Гуня Л. П.) 

Перевірка оформлення 

атестаційної документації 

(адміністрація) 

 Здійснення навчально – 

виробничої практики учнів 

(класні керівники) 

 Аналіз виховної роботи за 2018-

2019н.р. (Столяр В.В.) 

   Аналіз відвідування та 

охоплення навчанням учнів за 

2018-2019н.р. (Столяр В.В.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально –

матеріальної бази 

Бесіди з батьками 

майбутніх 10 класів  

(Пікалюк А.І.)  

Робота пришкільного 

табору 

(Столяр В.В.) 

Спортивні турніри, 

змагання в 

пришкільному таборі 

(вчителі фізкультури, 

Курницький С.М.) 

Правила безпеки під 

час екскурсій та 

навчально-

виробничої практики 

(нарада,            

Курницький С.М.) 

Робота з 

органами опіки і 

піклування по 

документації за 

рік дітей 

пільгових 

категорій 

(СокирськаЛ.М.) 

Здача підручників, 11 

класи  

(Василенко О.Б., 

класні керівники) 

 Заняття профільних 

загонів 

   Ремонт кабінетів 

(зав. кабінетами) 

  

 

   Ремонт шкільних 

приміщень               

(Пікалюк А.І., 

СитковецькаТ.В.) 
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10 - 14 червня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 

Навчальна робота Робота з  педагогічними 

кадрами  

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Набір у 1-ші класи 

(Гуня Л.П.) 

Завершення планування роботи 

на навчальний рік 

(адміністрація) 

Організація роботи щодо 

підготовки навчального 

матеріалу до наступного 

навчального року 

(адміністрація, керівники МО) 

Перевірка документації (ЗНВР) 

 Аналіз роботи пришкільного 

табору (Столяр В.В.) 

  

Навчально-виробнича практика  

(Ситковецька Т.В.) 

Підготовка до Свята 

Випускників (адміністрація, 

класні керівники 11 класів) 

 

 

Оформлення  книги протоколів 

педрад   

(Шпак В. М.) 
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Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення навчально 

–матеріальної бази 

Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

 Індивідуальна робота 

з обдарованими 

дітьми (ЗНВР) 

Ремонт 

спортінвентаря ремонт 

спортзалу  

(вчителі фізкультури) 

 Бесіди з 

батьками, 

опікунами про 

забезпечення 

належних умов 

проживання, 

виховання, 

оздоровлення у 

літній період 

(СокирськаЛ.М.) 

Ремонт кабінетів 

(класні керівники) 

  Літня практика    Впорядкування 

земельної ділянки 

школи 

(СитковецькаТ.В.) 

     Ремонт рекреацій 

школи 

(СитковецькаТ.В.) 
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Третя декада червня, липень, перші декади серпня 

 

Проведення ремонтних робіт 

Відробіток практики 

Проходження медогляду працівників школи 

Аналіз витрачених коштів, енергоносії 

Набір учнів до 1-х та 10-х класів 

Аналіз навчально-виховної роботи за рік (рішення  педради, наказів розпоряджень, навчальних досягнень) 

Аналіз виконання навчального плану 

Аналіз індивідуальної методичної діяльності 

Аналіз рівня навчальних досягнень випускників 

Аналіз стану навчальної  дисципліни 

Аналіз ефективності виховної системи 

Аналіз матеріально – фінансового забезпечення 

Аналіз забезпеченості учнів школи підручниками на 2019-2020 н.р. 
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19 - 23 серпня 
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально - 

виховною  роботою 

 Облік працевлаштування дітей-

сиріт та дітей ПБП з числа 

випускників 9, 11 класів  

(Сокирська Л.М.) 

Складання розкладу на І 

півріччя (Кравець Т.Б.,   

Гуня Л.П.) 

Засідання методичної ради, 

співбесіда з учителями відносно 

навчальних програм  

(Гуня Л.П. Гнатишина О.В.) 

Перевірка стану кабінетів 

(адміністрація) 

 

Організація навчання дітей, які 

потребують особливої уваги  

(Сокирська Л.М.)  

Підготовка шкільної 

документації 

 (Кравець Т.Б., Гуня Л.П., 

Столяр В. В.                

Гнатишина О.В.) 

Участь у міських методичних 

об’єднаннях (учителі-

предметники)  

Перевірка планів факультативів, 

гуртків (ЗНВР) 

Планування роботи на рік 

(Ярова Н.О.) 

Складання плану виховної 

роботи на рік  

(Столяр В.В.) 

Узагальнення, систематизація 

діагностичних анкет, складання 

діагностичної картини 

професійної діяльності 

пед.працівників  

(Гнатишина О.В., Гуня Л.П.)  

 

 Планування системи 

внутрішкільного контролю 

(ЗНВР) 

Робота з планами самоосвіти: 

систематизація матеріалів на 

паперових, електронних носіях 

(учителі, керівники МО,  

Гуня Л.П.) 
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Громадське 

виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та 

обдарувань учнів 

Спортивно – 

оздоровча та 

туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона 

праці, техніка 

безпеки 

Охорона 

дитинства 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази 

Облік учнів  

Організація навчання 

до 1 класу дітей з 

неблагополучних та 

соціально-

неспроможних сімей 

(Сокирська Л.М.) 

Формування класів 

допрофільної 

підготовки та  

профільного навчання 

(адміністрація) 

Формування класів з 

поглибленим 

вивченням предметів 

(адміністрація) 

Акти готовності 

спортивних споруд  

Визначення 

статусу дітей з 

числа майбутніх 

першокласників  

(СокирськаЛ.М.)  

Підготовка до огляду 

школи міською 

комісією 

(Ситковецька Т.В.) 

Планування 

проведення  класних 

батьківських зборів 

(Столяр В.В., класні 

керівники) 

Створення 

інформаційного 

каталогу «Обдаровані 

діти», циклограми 

роботи з 

обдарованими дітьми  

(Гнатишина О. В., 

Голубєв І.В.) 

 Гігієнічне навчання 

вчителів з питання 

впровадження 

елементів музико-, 

фото-, ароматерапії, 

організації навчально-

виховного режиму 

харчування учнів 

відповідно до вимог 

(Гуня Л.П.) 

Бесіди з 

класними 

керівниками 1-

11 класів з 

питань 

організації 

навчально-

виховного 

процесу дітей, 

які потребують 

особливої уваги 

(СокирськаЛ.М.) 

Систематизація 

наочних та 

дидактичних 

матеріалів, 

створення умов для 

проведення сюжетно 

– рольових ігор, 

естетичне оновлення  

(зав. кабінетів) 

 Моніторинг якості 

освіти випускників за 

результатами ДПА та 

ЗНО (Гнатишина О.В.) 

 

 Акти готовності 

кабінетів  

(Пікалюк А.І.) 

 Впорядкування 

газонів (скошування, 

прополка) 

(Ситковецька Т.В.) 
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26 - 30 серпня    
Здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти 
Навчальна робота 

Робота з  педагогічними 

кадрами 

Контроль за навчально- 

виховною  роботою 

Облік працевлаштування 

випускників 9, 11 класів  

 

Корекція розкладу на І півріччя            

(Кравець Т.Б., Гуня Л.П.) 

Педрада: 

1. Про підсумки навчально-

виховної роботи у 2017-2018 

навчальному році, завдання на 

2018-2019 навчальний рік, 

спрямовані на реалізацію заходів 

Держстандарту в 1, 2, 5, 6 класах 

щодо активного використання 

інтерактивних методів, освітніх 

технологій (Пікалюк А.І.) 

2. Методична, фахова, 

підготовка педагогічних кадрів у 

2017-2018 н.р. та завдання на 

2018-2019 н.р.  

3. Соціальна служба в школі: 

підсумки та завдання  

(Сокирська Л.М.) 

4. Аналіз роботи шкільної 

бібліотеки у 2017-2018 н. р., 

завдання на 2018-2019 н. р.  

(Василенко О.Б.) 

5. Робота з обдарованими 

дітьми: підсумки та завдання  

(Гнатишина О.В.) 

Наказ про підсумки руху учнів за 

літо  (Пікалюк А.І.) 

Уточнення контингенту учнів по 

класах (Гуня Л.П.) 

Підготовка шкільної документації           

(Гуня Л.П., Кравець Т.Б.,            

Столяр В.В., Гнатишина О.В.) 

Засідання методичної ради: 

1. Аналіз роботи за 2017-

2018 н. р., затвердження плану на 

2018-2019н.р.   

(Гнатишина О.В.) 

Про підсумки практики  влітку    

(Гнатишина О.В.) 

Комплектація класів, розподіл 

новоприбулих учнів (директор, 

ЗНВР) 

Планування роботи шкільного 

практичного психолога 

(Гнатишина О.В., психолог) 

Засідання шкільних МО: 

Підсумки  роботи за 2017-2018 н. 

р. та завдання на 2018-2019 н. р. 

(керівники МО) 

Про наслідки медичного огляду 

огляду (Сокирська Л.М.) 

Зарахування учнів до 1,10 класів 

(наказ Пікалюк А.І.,  Гуня Л.П., 

Гнатишина О. В.) 

Індивідуалізація та диференціація 

в системі особистісно 

орієнтованого навчання та 

Розподіл педагогічного 

навантаження, добір кадрів 

(Пікалюк А.І.) 

Аналіз роботи МО класних 

керівників  (Оборонько К.О., 

Манелюк Н.О.) 
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виховання: складання програм 

додаткових занять (учителі –

предметники) 

 

Про режим роботи 

загальноосвітнього навчального 

закладу у 2018-2019 н.р.  

(ПікалюкА.І., Кравець Т.Б.,            

Гуня Л.П.) 

 Розподіл класів на групи під час 

вивчення української, іноземної 

мов, трудового навчання, 

фізкультури (Кравець Т.Б.,               

Гуня Л.П., Гнатишина О. В.)  

Затвердження плану роботи 

бібліотеки (Василенко О.Б.) 

Комплектація груп продовженого 

дня (Л.П. Гуня) 

  Наказ про зарахування учнів до 

10 класів  

(Пікалюк А.І.) 

Організація індивідуальних 

занять на дому для дітей, які 

потребують цього (Кравець Т.Б., 

Гуня Л.П.) 

   

Відвідування на дому дітей-сиріт, 

дітей ПБП з питань організації 

навчання  

(Сокирська Л.М.) 
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Громадське виховання 

Робота з батьками 

Робота по розвитку 

талантів та обдарувань 

учнів 

Спортивно – оздоровча 

та туристсько-

краєзнавча робота 

Охорона життя і 

здоров’я, охорона праці, 

техніка безпеки 

Зміцнення навчально-

матеріальної бази 

Забезпечення учнів 

підручниками          

(Василенко О.Б., 

Хворостяна Н.В. 

Забезпечення 

підручниками дітей з 

інвалідністю  

(Сокирська Л.М.) 

Визначення учителів для 

занять з обдарованими 

дітьми, розподіл 

навчальних годин, учнів 

із метою підготовки до 

олімпіад (Гуня Л.П., 

Кравець Т.Б.,  

Гнатишина О.В.)  

 Вступний інструктаж з 

ТБ (Пікалюк А.І.)  

Підготовка необхідної 

документації, навчально-

методичних матеріалів 

навчальних кабінетів, 

інструкції з ТБ 

( зав. каб.) 

Консультації для 

майбутніх 

першокласників         

(Пікалюк А.І.,  

Гуня Л.П.) 

Підготовка до свята 

Першого Дзвоника  

 Акти-дозволи на 

експлуатацію кабінетів  

(Пікалюк А.І.,  

Гнатишина О. В.) 

Тарифікація учителів 

(Кравець Т.Б.,  

Гуня Л.П.) 

Консультації для 

майбутніх 

першокласників, які 

виховуються в 

опікунських сім’ях 

(Сокирська Л.М.) 

  Складання графіка 

провітрювання класних 

кімнат та чергування 

вчителів  

(Гуня Л.П.) 

Впорядкування 

спортивних майданчиків 

(вчителі фізкультури) 

Робота з органами опіки і 

піклування з питань 

визначення статусу 

дитини  

(Сокирська Л.М.) 

   Проведення 

інвентаризації 

бібліотечного фонду 

підручників  

(Ваиленко О.Б.) 

    Наказ «Про проведення 

літнього ремонту 

працівниками»  

(Пікалюк А.І.) 
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ДОДАТОК  ДО 

 

ПЛАНУ  РОБОТИ 

 

 

 

 

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

 Уманської міської ради Черкаської області 

 

 

 

2018-2019 навчальний рік 
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Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього закладу 

 

СЕРПЕНЬ 

1. Про  розподіл обов’язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу 

2. Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у 2018-2019 н. р. 

3. Про створення правил внутрішнього трудового  розпорядку 

4. Про  організацію режиму харчування учнів (вихованців) 

5. Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників 

6. Про розподіл педагогічного навантаження на 2018-2019 н. р. 

7. Про  розподіл коштів  з позакласної роботи на 2018-2019 н. р. 

8. Про призначення  класних керівників на 2018-2019 н. р. 

9. Про  призначення відповідальних та встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами та майстернями 

10. Про призначення відповідального за туристично-краєзнавчу роботу 

11. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури в 2018-2019 н. р. 

12. Про зарахування учнів (вихованців) до 1-х, 10-х класів 

13. Про  призначення громадського інспектора з охорони прав дитини 

14. Про  створення комісії з попередження правопорушень серед учнів (вихованців) 

15. Про попередження правопорушень злочинності, бездоглядності 

16. Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів (вихованців) 

17. Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя. 

18. Про призначення відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій 

за загальноосвітнім навчальним закладом території обслуговування 

19. про призначення відповідального за ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному закладі 

20. Про призначення відповідального за ведення кадрових питань та обліку військовозобов’язаних 

21. Про призначення відповідального за збереження електроносіїв 

22. Про призначення молодих спеціалістів 

23. Про медичне обстеження працівників загальноосвітнього навчального закладу 

24. Про  створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей 

25. Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей 

26. Про створення комісії для списання непридатного  до подальшого використання матеріальних цінностей 

27. Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, що стали  непридатні  для подальшого використання 

28. Створення комісії з трудових спорів 
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29. Про організацію роботи з охорони праці 

30. Про організацію роботи з протипожежної безпеки 

31. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху 

32. Про створення комісії для розслідування нещасних випадків 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу у 

2018-2019 н. р. 

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

3. Про визначення стану викладання навчальних предметів 2018-2019 н. р. 

4. Про  післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних  працівників 

5. Про  комплектування груп  продовженого дня і режим роботи в них 

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

7. Про підсумки проведення повторної державної підсумкової атестації 

8. Про організацію та проведення екскурсій в 2018-2019 н. р. 

9. Про  початок навчального року з допризовної підготовки 

10. Про організацію  навчальних занять з дітьми які знаходяться на індивідуальному навчанні  

11. Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю та діяльність Наукових товариств учнів  і Малої  

академії наук. 

12. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спецмедгрупи. 

13. Про проведення  шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових  і спеціальних дисциплін в 2018-

2019  н. р. 

14. Про проведення уроків (лекцій, занять) із спеціальних дисциплін, трудового навчання, фізики, географії щодо 

тематики: вироблення  збереження та ефективне  використання енергоресурсів. 

15. Про організацію та проведення шкільного етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!»  

 

ЖОВТЕНЬ 

1. Про проведення атестації педагогічних працівників в 2018-2019 н. р. 

2. Про стан виховання інструкцій з обліку дітей і підлітків шкільного віку 

3. Про виконання інструкцій з ведення ділової  документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів 

4. Про результати перевірки відвідування учнями (вихованцями) навчальних закладів 
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ЛИСТОПАД 
1. Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін 

2. Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань з навчальних предметів 

 

ГРУДЕНЬ 

1. Про закінчення І семестру 2018-2019 н. р. 

2. Про організацію та проведення новорічних  свят 

3. Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час проведення новорічних свят 

4. Про організацію роботи загальноосвітнього навчального закладу під час канікул 

5. Про стан виховної роботи в  загальноосвітньому закладі 

 

СІЧЕНЬ 

1. Про результати перевірки виконання навчальних планів програм за І семестр 

2. Про результати вивчення стану  викладання відповідних предметів 

3. Про результати рейдів-перевірок стану збереження підручників по класах за І семестр. 

4. Про результати перевірки ведення класних журналів гурткової роботи 

5. Про підсумки проведення шкільного етапу МАН 

6. Про перерозподіл  педагогічного навантаження у другому півріччі 

7. Про організацію навчання з цивільної оборони 

 

ЛЮТИЙ 

1. Про проведення додаткових канікул для учнів (вихованців) 

2. Про стан навчально-виховної роботи в ГПД 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників в 2018-2019 н. р. 

2. Про  результати перевірки виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів з відповідних 

навчальних предметів 

3. Про результати шкільного конкурсу «Найкращий читач України - 2019» 
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КВІТЕНЬ 

1. Про проведення Дня ЦО 

2. Про підсумки перевірки стану викладання відповідних навчальних предметів 

 

 

ТРАВЕНЬ 

1. Про проведення навчальної практики 

2. Про створення комісії для проведення державної підсумкової атестації у 4,9,11 класах 

3. Про звільнення учнів 4,9,11 класів від державної підсумкової атестації 

4. Про створення апеляційних комісій 

5. Про проведення військово-польових зборів ДП 

6. Про проведення заліків з фізичної культури серед учнів 4,9,11 класів 

7. Про підсумки  проведення заліків з фізичної культури 

8. Про підсумки проведення військово - польових зборів 

9. Про виконання навчальних планів і програм  

10. Про порядок закінчення графіка відпусток працівників загальноосвітнього навчального закладу 

11. Про проведення інвентаризації бібліотечного фонду підручників 

12. Про організацію здачі підручників до шкільної бібліотеки та видачі навчальної літератури на новий навчальний рік  

 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Про  переведення учнів (вихованців) 1-3 (4) класів, 5-8 і 10 (11) класів 

2. Про  випуск учнів (вихованців) 9,11 класів 

3. Про організацію і проведення випускного вечора 

4. Про підсумки роботи бібліотеки загальноосвітньої  закладу  2018-2019 н. р. 

5. Про проведення повторної атестації з відповідних навчальних предметів 

6. Про проведення заходів з оздоровлення учнів (вихованців) 

7. Про підсумки шкільного етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!» 
 

 


