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В С Т У П 

Станом на 5 вересня 2017 року в школі навчалось 555 учнів. За 2017-2018 

начальний рік прибуло 16 учнів,  21 учень вибув за місцем проживання. На 

кінець 2017-2018 навчального року в школі навчався  551 учень. Навчальний 

процес у школі здійснювався на підставі робочого навчального плану, 

складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством 

освіти і науки України.  

Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечувалась виконанням 

інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану. Варіативна 

складова сформована у відповідності  до профілю школи, з урахуванням 

освітніх потреб учнів та їх батьків. 

Адміністрація школи постійно тримала під своїм контролем аналіз 

успішності учнів, стан викладання предметів, перевірено тематичне та 

поурочне планування, відвідані уроки, проаналізоване ведення класних 

журналів, щоденників, зошитів. 

На педагогічних радах розглядались питання планування та режиму 

закладу, удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу,  роботи 

педагогічного колективу та психологічної служби школи по допомозі дітям у 

самовихованні та самопізнанні з метою стимулювання доброзичливої 

атмосфери та недопущення насилля в освітньому середовищі, упровадження в 

освітній процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Слухалось питання про 

організацію самоосвітньої компетенції учнів, використання інноваційних 

педагогічних технологій у виховній роботі школи, стан виробничого та 

побутового травматизму учасників освітнього процесу, про самореалізацію  

особистості вчителя й учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, 

перспективи. Вивчались питання про стан викладання та рівень знань учнів з  

української мови та літератури, предметів художньо-естетичного циклу, 

англійської мови, плавання. 

Підсумки навчання в 2017-2018 н.р. такі: 

- на високому рівні навчалось –  54 учні; 

- на достатньому і високому – 173 учні; 

- середньому,  достатньому і високому -  169 учнів; 

- 16 учнів мають початковий рівень знань з окремих предметів. 

Якість знань учнів по школі становить – 54%  

Найкращі результати з навчання серед учнів основної школи показали 

учні 5-Б класу – середній бал 9,42 (класний керівник Попова О.В..) 5-В класу – 

середній бал 8,94 (класний керівник Юрченко Р.М..), 7-В класу – середній бал 

8,75 (класний керівник Мельник С.В.).   

 Найнижчі показники в навчанні показали учні 7-Б класу – середній бал – 

7,156 (класний керівник  Кривоус О.Є.), 8-В класу – середній бал – 7,42 

(класний керівник Мазуріна Я.В.), 6-Г класу – середній бал – 7,84 (класний 

керівник Левчук С.М.) 

Серед молодших класів найвищий рейтинг (середній бал 9,2)  показали  

учні  4-В класу  ( учитель Нємєц Н.В.) , середній бал 9  показали  учні  4-А 
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класу (учитель Домбровська Н І.),  середній бал 8,7 показали учні 3-А класу 

(учитель Яременко Л.В.) 

            Методична робота Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради в 2017-2018 навчальному році 

була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, 

підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівня 

педагогічних працівників, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою 

створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та 

зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної 

системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі 

особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.  

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи з метою 

узагальнення та систематизації напрацьованого досвіду продовжив  роботу над 

проблемою: «Організація системного підходу до навчання і виховання учнів, 

формування навичок позитивної мотивації до здорового способу життя»  

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної 

ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, 

складено план роботи над методичною темою: «Формування 

конкурентоспроможної особистості шляхом упровадження інноваційних 

навчально-виховних технологій», розглянуто, обговорено та затверджено плани 

роботи шкільних методичних об’єднань на 2017-2018 навчальний рік. 

Пріоритетними в роботі методичної ради було визначено такі напрямки: 

 - співпраця з батьками, громадськістю, державними установами, для 

впровадження стратегічних напрямків реформування освіти і забезпечення 

ціннісної переорієнтації навчально-виховного процесу в школі на основі 

поєднання громадянського, національного виховання та виховання здорового 

способу життя; 

 - вивчення та застосовування елементів інноваційних технологій, 

інтерактивних методів навчання з метою впровадження в практику роботи 

методичної проблеми; 

 - робота над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості 

вчителя й учня, над інформатизацією освітнього процесу; 

 - створення умов для навчання учнів з різним рівнем загальноосвітніх умінь і 

навичок, задоволення освітніх запитів різних соціальних груп; 

 - підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних 

об’єднань учителів-предметників, проведення предметних тижнів; 

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення їх до 

вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального 

закладу; 

- забезпечення ефективності методичної роботи школи з актуальних питань 

навчання і виховання школярів; 

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів; 

- використання інноваційних технологій продуктивного навчання. 
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Для реалізації даних напрямків протягом року  було проведено 4 

засідання методичної ради, де розглядалися питання удосконалення роботи 

колективу, а саме: 

1. Особливості педагогічної діяльності колективу в новому навчальному році 

в умовах реалізації науково-методичної проблеми (робота за планом школи) 

2 Інноваційні освітні технології – шлях до формування 

конкурентоспроможної особистості. 

3. Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми в школі.  Модель 

навчання і виховання громадян майбутнього. 

4. Аналіз роботи вчителів: «підвищення професійної компетентності вчителів 

– ефективний засіб удосконалення освітнього процесу» (на матеріалах 

відвіданих уроків). 

5. Підготовка методичних та дидактичних матеріалів учителів школи   до 

виставки педагогічних інновацій. 

6. Звіти-презентації м/о про роботу над проблемою: 

 природничо-математичний цикл – січень,  

 гуманітарний цикл – травень, 

  початкові класи – травень 

 моніторингова діяльність методичних об’єднань 

У школі розроблена і впроваджується у навчально-виховний процес 

концепція розвитку школи сприяння здоров’ю під назвою: «Школа гармонії, 

добра і здоров’я». Представлені матеріали на XVІ обласну виставку «Освіта 

Черкащини», розроблено 11 збірників матеріалів. 

Протягом 2017-2018 н.р. було організовано роботу шкільних методичних 

об’єднань учителів-предметників та вихователів, затверджено плани роботи, 

методичні проблеми, над якими вони працювали. Робота методичних об’єднань 

була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової 

майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність  

шкільних методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану 

роботи школи. Кожне з об’єднань  провело по 5 засідань, робота яких 

будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних 

об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН 

України, серпневих нарад, рекомендації ММК щодо викладання і вивчення 

навчальних предметів у 2017-2018  н. р., зміни  у навчальних програмах, 

підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних 

зрізів знань). 

Цікаво і змістовно в школі було проведено  предметні тижні математики, 

англійської мови, української мови та літератури, природничих дисциплін,  

початкової школи, результати оформлено у формі звітів і як виставковий 

матеріал.  

Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши 

діяльність кафедри, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на 

навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, 

поширення передового педагогічного досвіду через проведення уроків, 
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позашкільних заходів, публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду в 

професійному портфоліо вчителя-предметника тощо. 

 Протягом року проводилися методичні оперативні наради з метою 

ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами 

викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками 

методичної літератури, періодичними виданнями з предметів тощо. У рамках 

обраної методичної теми на наради виносилися питання про шляхи підвищення 

в учнів мотивації до навчання, упровадження сучасних технологій у навчально-

виховний процес, результати роботи вчителів над індивідуальними 

методичними темами.  

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному 

методичному кабінету. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  шкільних 

методоб’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, 

проведених засідань круглого столу, навчально-методичних семінарів, майстер-

класів, педагогічних посиденьок, а також фахові журнали, газети, картотека 

методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, 

формується банк передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато 

роботу щодо створення відеотеки уроків та виховних заходів. 

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома 

напрямками: 

-   забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про 

надбання педагогічної науки та практики; 

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних 

технологій у практичну діяльність; 

-   накопичення та зберігання власних наробок учителів школи, 

забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу; 

-   створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у 

межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та 

методичної ради школи; 

-  забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами 

спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо. 

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою 

та методичними матеріалами про роботу вчителів школи. 

           Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова 

перепідготовка здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно перспективного плану 

роботи школи. Її пройшли такі  педагогічні працівники: Панченко Д.В., Гирич 

Т.О.,Чубенко Л.М., Фарисей О.В., Мигаль Н.П., Попова О.В., Кулінко О.В., 

Коржик С.П., Мазуріна Я.В., Єрцова О.А., Дмитрієва Ю.В., Бевзенко Г.Д., 

Гончаренко А.М., Хомут О.І. 

Перебуваючи на курсах, педагоги виконали роботи, в яких узагальнили 

матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї 

роботи. Кожен  звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних 

матеріалів на засіданні  шкільних методичних  об’єднань. 

Атестація педагогів школи  здійснювалась згідно перспективного плану роботи 

закладу. У 2017-2018н.р. році було атестовано 24  педагогічні працівника.  

Підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційні категорії::  
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- «Спеціаліст першої категорії» - 7,  

- «Спеціаліст вищої категорії» - 5,  

Присвоєно кваліфікаційні категорії:  

- «Спеціаліст першої категорії» - 4,  

-  «Спеціаліст вищої категорії» - 3, 

- « Спеціаліст другої категорії» - 5, 

Підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-методист» - 

1; присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 2. 

У ході атестації вивчався досвід роботи вчителів та вихователів шляхом 

відвідування уроків, самопідготовок, позакласних заходів, співбесід. Учителі та 

вихователі, що атестувалися, провели цикл відкритих заходів, на яких були 

присутні члени атестаційної комісії школи, члени шкільних методичних 

об’єднань. 

Педагоги школи планомірно підвищували  свій кваліфікаційний рівень. За 

2017-2018 н.р. учителі брали участь у таких програмах та internet-заходах: 

-  ВГ ―Основа‖ -  Ⅹ інтернет-марафон: 1)Урок математики: поєднання логіки і 

креативності; 2)Формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках 

математики; 

- MCFR Цифрове видавництво―Використання сучасних ІКТ у діяльності 

заступника директора школи‖; 

- «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за 

допомогою інтернет-сервісів». 

- «Кліпове мислення та профілактика його розвитку в процесі навчання»; 

- «Як «загасити полум’я» конфлікту, або Розв’язуємо конфлікти у закладі 

загальної середньої освіти»; 

- «Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в 

умовах НУШ» 

- «STEAM — драйвер розвитку у учнів ключових компетентностей і навичок 

XXI століття» 

Власні розробки навчальних й виховних проектів, конспектів уроків з  

використанням інноваційних технологій педагоги розміщують  на 

Методичному порталі . 

В школі створено програму інформатизації закладу, наявна концепція 

розвитку закладу. Є клас інтерактивного навчання, класи інформатики, які 

забезпечені необхідним сучасним обладнанням. Проведено мережу Інтернет та 

створено шкільний WEB-сайт. 

Головними пріоритетами в методичній роботі школи є забезпечення 

цілеспрямованого, безперервного, особистісно орієнтованого підвищення 

професійної компетентності учителя, методичний супровід освоєння 

ефективних форм, методів, технологій освіти. З цією метою проводились 

педагогічні ради, семінари, «круглі столи», педагогічні посиденьки, 

консиліуми, практичні заняття.  

На педагогічних радах у цьому навчальному році розглядались питання 

планування та режиму закладу, удосконалення методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу, упровадження в навчально-виховний процес 
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досягнень науки та передового педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників.  

Вивчались питання про стан викладання та рівень знань учнів з української 

мови та літератури, фізичної культури,основ здоров’я,  англійської мови, 

предметів художньо-естетичного циклу в початковій та старшій школі. 

Заслуховувались творчі звіти вчителів і вихователів «Я атестуюсь». 

З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до 

впровадження в практику  методичної теми впродовж року були проведені 

круглі столи, навчально-методичні семінари, майстер-класи, педагогічні 

посиденьки:   

Науково-практичний семінар: «Від компетентного вчителя до успішного учня» 

Методичний семінар « Салон інновацій»: 

 Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес  

  Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб 

удосконалення навчально-виховного процесу 

 Формування особистості школярів шляхом запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій навчання та виховання 

 Прес-реліз : Нетрадиційні форми проведення уроку, виховного заходу 

 Семінар-практикум: Мальовничий шлях до духовності 

 Освітянські арабески: Комунікативна компетентність педагога 

 Філософсько-педагогічна мозаїка:Чинники впливу на формування 

здорового способу життя учнів школи 

Організовано роботу психолого – педагогічного семінару, на засідання якого 

виносилися питання: 

- Компетентність– ключ до оновлення змісту освіти;  

- Розвиток комунікативної компетенції вчителя; 

- Розвиток самоосвітньої компетенції вчителя; 

- Розвиваємо здоров’язбережевальну компетенцію 

Проведено педагогічний консиліум вчителів і вихователів, які працюють 

у 5-х класах з вчителями початкових класів з питань закінчення адаптаційного 

періоду. 

Проводились моніторингові дослідження рівня вихованості учнів 5-9 

класів,  моніторинг читацьких інтересів серед учнів 2-9 класів.  

У цьому році на базі школи проводилась практичні заняття курсів 

підвищення кваліфікації вихователів загальноосвітніх навчальних закладів 

(керівник Будник Л.М.), семінар психологів (Левчук С.М.), студентів 

факультету фізичної культури (керівник Чайка Л.М). 

Школа повністю забезпечена різноманітною педагогічною пресою та 

виданнями. 

У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для 

інтелектуального та духовного розвитку обдарованих учнів. Задоволення їх 

потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів діяльності, так у 2017-

2018 н.р. учні школи брали участь  у шкільних та міських предметних 

олімпіадах та турнірах, Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. 

Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 
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студентської молоді ім. Тараса Шевченка, Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському конкурсі з фізики «Левеня», 

«Соняшник», «Олімпус», «Інфобайтик», «Бебрас». 

У школі організована наставницька робота з підвищення якості роботи 

молодих спеціалістів, функціонує «Школа  молодого вихователя». 

Проводились інструктивно-методичні наради вчителів і вихователів щодо 

участі у роботі з упровадження елементів новітніх технологій: 

- Особливості роботи за новим змістом Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти у 2017-2018 н.р. 

- Засідання з класними керівниками 5-9 класів та вчителями 1-4 класів 

щодо введення нових критеріїв роботи з дітьми 

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів, 

правильність ведення поточного та підсумкового оцінювання 

- Виконання вимог до режиму роботи школи 

- Моніторинг навчальних досягнень учнів 

-  Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховний процес 

Протягом навчального року адміністрацією школи здійснювався контроль 

за якістю навчально-виховного процесу, результати якого узагальнені наказами. 

У 2017 – 2018  навчальному році педагогічний колектив школи – інтернат  

працював  над методичною темою "Нестандартні форми виховної роботи, як 

засіб розвитку творчої активності учнів", яка реалізувалася через педагогічні 

ідеї розвитку, творчості, співпраці, відкритості. 

 Найважливішими принципами школи – інтернату є гуманістичні ідеї та 

цінності: забезпечується гармонійний розвиток, здійснюється особистісно 

орієнтований підхід до вихованців, враховуються вікові та індивідуальні 

особливості кожного із школярів, використовується позитивна мотивація  до 

спільної діяльності, створюються  ситуації успіху, які сприяють активізації 

інтелектуального, морального, духовного розвитку учнів. 

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота 

організована й проводиться в різних формах і напрямках. Модульна виховна 

система складена відповідно до  програми «Основні орієнтири виховання учнів 

1–12 класів», також до плану виховної роботи включено: профорієнтаційну 

роботу; роботу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед 

неповнолітніх, з безпеки життєдіяльності і здоров’я учнів, формування 

здорового способу життя, робота учнівського самоврядування та соціального 

захисту учнів. 

Координується планування роботи підрозділами закладу, вихователями, 

органами учнівського самоврядування, що забезпечує комплексний підхід до 

всього навчально-виховного процесу, який здійснюється на основі плану 

роботи виховної системи. Робота з профілактики правопорушень, злочинів, 

бродяжництва та бездоглядності серед неповнолітніх включає чіткий 

контроль за відвідуванням учнями школи. Аналізується стан відвідування 

кожного дня після другого уроку. Щовівторка  проводяться робочі лінійки 

учнівського парламенту.   
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 Ціннісне ставлення особистості до суспільства, держави  забезпечується 

в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського 

обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Традиційними в школі є 

заходи з відзначення Дня Соборності України «Пишаємося тим, що ми сини і 

доньки України!», проведення інформаційних хвилинок по класах до Дня 

Пам`яті героїв Крут, до вшанування жерт Голокосту «Історія скорботи та 

героїзму», виховні години до Дня пам’яті жертв Бабиного яру «Жахіття 

урочища Бабин Яр», лінійка-реквієм «Страшні роки моєї України» до Дня 

пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, виховний захід «Герої не 

вмирають…» (Лесечко Т.Є., 6-Б клас, Капля В.Ю., 6-В клас) до Дня гідності та 

свободи, «Нумо, хлопці!» до Дня Збройних сил України (Капля В.Ю., 6-В клас, 

Балакіна А.П., 6-В клас), проведення літературно-музичної композиції 

"Чорнобиль. Довгий слід трагедії.", конкурс військово-патріотичної пісні до 

Дня Пам'яті та Примирення! "Пам’ятаємо! Перемагаємо!". У цих заходах взяли 

участь учні 1- 9 класів. Традиційним стало проведення у вересні місяці 

спортивно-туристичного збору «Похід без походу» до дня фізичної культури та 

спорту. 

Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в 

школі. З метою виховання поваги до традицій українського народу та 

формування національної свідомості учнів в школі проведено українознавчі 

заходи: інформаційна хвилинка «Ім’я моєї Батьківщини - Україна» (Фесенко 

О.М. 3-А клас), до Дня української писемності і мови була проведена загально 

шкільна лінійка «З рідним словом міцніє держава», інформаційна хвилинка «У 

країні рідної мови» (Лукаш Л.А., 2-Б клас), усний журнал «Україна – 

європейська держава» (Ісаєва І.А. 6-А клас), фольклорно – етнографічне 

дійство «Андріївські вечорниці», святкове дійство «Добродійна любов і щедре 

милосердя Святого Миколая». Також були проведені Шевченківські дні: 

конкурс віршів Т.Г.Шевченка "Невмируще Тарасове слово", виставка газет та 

ілюстрацій до творів Т.Г.Шевченка, перегляд кінофільму. 

 З ініціативи дитячого, батьківського та педагогічного колективів 

проведено акцію  «З добром у серці» - благодійний ярмарок. На кошти, які були 

зібрані під час ярмарку, придбані фрукти, цукерки, подарунки та іграшки для  

дітей онкологічного відділення дитячої обласної лікарні, а також до Великодня 

пройшла волонтерська благодійна акція «З Великоднем – світлим Днем 

Христовим» зі збору допомоги для воїнів АТО, і  для дітей, які зараз 

проживають на тимчасово непідконтрольній території України. 

Педагогічний колектив  школи – інтернату приділяє належну увагу 

питанню правової освіти та вихованню учнів. Формування правових знань 

дітей здійснюється на уроках правознавства, виховних заходах, зустрічах з 

представниками кримінальної міліції, у процесі індивідуальної роботи з дітьми. 

У січні  2017 року затверджено спільний план роботи на 2017 – 2018 роки 

по попередженню правопорушень з кримінальною міліцією у справах дітей 

Придніпровського району. Кожного місяця проводиться засідання ради 

профілактики. На розгляд ради виносяться питання, пов’язані з 

дисциплінарними проблемами. Вихователі, класні керівники, учителі-

предметники, а також практичний психолог і соціальний педагог індивідуально 
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працюють із батьками тих учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги. 

За категорійними учнями закріплено педагогічного наставника, що проводить із 

ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки та навчальних 

досягнень. В листопаді 2017 року (з 13.11.2017 до 17.11.2017) проведено 

тиждень правових знань. В рамках даного тижня було проведено: День прав 

людини «Всі люди народжуються вільними», бесіди по класах «За законами 

жити – біди не знати», тематична поличка «Основні проблеми прав дитини в 

сучасному світі», шоу інсценізованих казок «Подорож країною права», день 

Толерантності, уроки доброти «Добро і зло – вінець духовності», конкурс 

плакатів та малюнків «Мої права у кольорах веселки»  для учнів 1-9-х класів, 

виховний захід «Права людини починаються з прав дитини» для учнів 3-7-х 

класів (Ісаєва І.А.,6-А клас).  

Здійснювалася превентивна просвіта  учнів, батьків, педагогів та 

громадськості. На батьківських зборах, батьківському всеобучі  проводилась 

робота з пропаганди здорового способу життя та просвітницька профілактична 

робота щодо попередження насильства, суїциду  та запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми. На засіданнях батьківського всеобучу обговорювались 

наступні питання: "Особливості адаптаційного періоду учнів перших та п’ятих 

класів" (вересень);  "Про формування в учнів свідомого ставлення до свого 

здоров’я як найвищої цінності" (листопад);  "Шкільний боулінг: допомога 

дорослого" (січень); «Проблеми взаємин батьків і дітей. Способи виходу із 

конфліктних ситуацій» (квітень) . 

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого 

травматизму протягом 2017-2018 навчального року у школі проводилися 

відповідні заходи: профілактичні бесіди, лекції, спрямовані на недопущення 

випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя. 

Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших 

видів дитячого травматизму. З 16 квітня по 20 квітня 2018 року в школі 

проведено тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності. Під час тижня 

організовано зустріч учнів школи – інтернат з працівниками Черкаської 

патрульної служби на тему: " Прості речі рятують життя", а також   зустріч 

учнів 1-9 класів  з працівниками  Черкаської пожежної частини  на тему: 

«Організація забезпечення пожежної безпеки», «Надання першої долікарської 

допомоги».  

Проводились єдині уроки з правил дорожнього руху «Правила 

дорожнього руху. Дорога до школи. Правила переходу вулиць і доріг. 

Перехрестя та їх види. Дорожня розмітка. Елементи вулиць і доріг», 

мультимедійні презентації «Уроки тітоньки Сови», «Допоможи Петрику» для 

учнів молодшої школи та «Дорожні знаки» для учнів середньої ланки школи, 

спільно з завідуючою бібліотекою школи була створена тематична поличка 

«Правила дорожні - знати повинен кожний» та стенд «Абетка дорожнього 

руху», проводились конкурс малюнків та кросвордів на тему: «На дорозі 

небезпечно, тож обачним бути доречно!».   

Розроблені та затверджені теми з безпеки життєдіяльності, які 

проводилися  по класам щоп’ятниці. Формування основ здорового способу 



11 

 

життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних 

змагань: «Похід без походу», «Здоров`я і спорт поруч ідуть»,  змагання з 

піонерболу, волейболу, міні-футболу, настільного тенісу, шахово-шашкові 

турніри, спортивне свято «Олімпійський урок» для учнів 5-х класів.   проведено 

Тиждень Здоров’я, в рамках якого проведено: виставку стінгазет та малюнків 

«Здоров`я – моя цінність», виховний захід для учнів 5-9 класів «Спорт – це 

здоров’я, спорт – це життя,спорт – це дорога у майбуття», шоу інсценізованих 

казок «Обираємо життя в здоровій Україні», виставка науково-популярної 

літератури «Рослини-символи України та їх лікувальні властивості», медичний 

лекторій «Особиста гігієна школяра», «Шкідливим звичкам скажемо – НІ!», 

«Їжа та Здоров’я»,»Загартування та фізичні вправи», флешмоб «Свято здоров’я 

на перерв». 

   В школі працює шкільний парламент, який допомагав в проведенні 

спортивно-масової роботи, виховних заходів, дискотек, приділялася  увага 

ціннісному ставленні особистості до праці, вихованню школярів у рамках 

самообслуговування та прибирання території навколо школи та заходам, 

спрямованим на покращення внутрішкільної дисципліни серед учнів. Шкільний 

парламент організовував дітей до корисних і добрих справ, де учні набуваючи 

першого досвіду самореалізації своїх можливостей, вмінь та співпраці з 

педагогічними та медичними працівниками.  

В школі – інтернаті велика увага приділялася гуртковій роботі, залученню 

дітей до шкільних та позашкільних гуртків. Працює 7 гуртків за бюджетні 

кошти, 1 гурток на громадських засадах, 2 гуртка  від Черкаського обласного 

Центру еколого-натуралістичної творчості, малої академії наук учнівської 

молоді «Паперопластика» та танцювальний колектив «Діти сонця» - договір 

про співробітництво з КЗ «Черкаський обласний Центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» від 08.09.2017року), до роботи в шкільних 

гуртках залучено 353 особи. 117 вихованців школи – інтернату відвідують 

позашкільні гуртки. Учні школи відвідують шкільні гуртки художньо-

естетичного направлення, серед яких  гурток «Початкове технічне 

моделювання»,  «Українська народна іграшка», «Оригамі», «Творча 

майстерність «Фантазія»», «Квіткограй» та гурток «Чарівний світ LEGO». 

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в 

проведенні протягом навчального року загальношкільних заходів, а також в 

участі дітей в міських, обласних конкурсах декоративно – прикладного та 

образотворчого мистецтва.  

В тісному контакті працюють педагогічні працівники з бібліотекою 

школи-інтернату. Проведено цікаві бібліотечні уроки, виховні заходи, зустрічі в 

читальному залі та екскурсії для старшокласників до обласної та міської 

дитячих бібліотек, виставки літератури «Історія та трагедія Бабиного Яру», 

«Бібліотека – це скарбниця всіх багатств людського духу», «Ми нащадки 

козацької слави», «Чорні крила голодомору», «Шкідливі звички – шлях у 

безодню», «Чорнобиль – чорний спомин, вічний біль», «Хай квітне щаслива 

моя Україна», «Черкащина – троянда України», випуски інформаційних листків 

«Українське козацтво», «Дивись на мене як на рівного» до Всесвітнього дня 

інвалідів, до Дня Збройних Сил України «Пишаюся Героями», екологічний 
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калейдоскоп «Країна здоров’я», тренінгові заняття з казкотерапією, для 

подолання телевізійної та комп’ютерної залежності у дітей, віртуальна подорож 

«Скульптурна магія книг», флешмоб «Читай з нами, читай як ми, читай краще 

за нас», BOOK platform «Усе минуще, тільки книги – вічні», книжкова 

інсталяція «Золота колекція презентує книги серії «Бібліотека пригод»».  

Основними напрямками методичної роботи з вихователями є: вивчення 

нових методик виховання, психології, проведення нарад засідань школи 

молодого вихователя, співдружність із сім'єю, участь батьків у виховному 

процесі, вивчення класних колективів за допомогою діагностик та 

моніторингових досліджень; створення методичними об’єднаннями 

мультимедійних презентацій.  

Методичне об’єднання вихователів 1-4 класів працювало над 

проблемною темою «Етико-естетичне виховання, як складова всебічного 

гармонійного розвитку і становлення особистості». Під час засідань 

розглядались такі актуальні питання: у жовтні 2017 року - «Теоретично - 

методичні основи етико-естетичного виховання школярів», у ході було 

розкрито такі питання: поняття етико-естетичного виховання та його функції; 

зміст та основні завдання естетичного виховання; шляхи і засоби формування 

прекрасного у свідомості школяра; фактори етичного виховання та естетичної 

культури. Протягом січня 2018 року методичне об’єднання вихователів 

працювало над темою «Етико-естетичне виховання учнів, як складова частина 

виховного процесу», у ході опрацювання теми було розкрито такі питання: 

розкриття естетичних властивостей у навчально-виховному процесі; 

психологічні особливості розвитку естетичної свідомості у дітей молодшого 

шкільного віку; втілення методів етико-естетичного виховання за допомогою 

новітніх технологій; форми роботи вихователя спрямовані на розвиток 

естетичної культури та естетичних смаків учнів; діагностика естетичної 

вихованості молодших школярів. В березні 2018 року методичне об’єднання 

вихователів працювало над розкриттям теми «Процес формування всебічного 

гармонійного розвитку особистості засобами етико-естетичного виховання», до 

складу якої входять такі питання: формування естетичної культури особистості 

школяра; складові етико-естетичного виховання особистості (культура 

поведінки, мовлення); етико-естетичне виховання молодших школярів у 

позакласній роботі школи; естетичний розвиток особистості учнів початкових 

класів засобами мистецтва в позаурочний час; батьківське виховання: розвиток 

у дітей естетичного сприйняття як важливої категорії естетичної свідомості; 

роль і місце етико-естетичного виховання у системі всебічного гармонійного 

розвитку особистості.  

Методичне об’єднання 5-6 класів працювало над проблемою 

«Використання народної педагогіки (етнопедагогіки), як елемента національної 

системи виховання». Під час засідань розглядались такі актуальні питання: 

народна педагогіка як наука. Поняття «народна педагогіка» та 

«етнопедагогіка»; з історії розвитку української етнопедагогіки; основні 

принципи і засоби української етнопедагогіки (жовтень 2017 року); мета, зміст і 

форми народного виховання підростаючого покоління; засоби та методи 

народного виховання; етнопедагогіка – основа сучасної національної системи 
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виховання (січень 2018 року); роль української народної педагогіки в процесі 

формування особистості школяра; народна педагогіка, як компонент системи 

освіти в Україні; практичне застосування народної педагогіки у школі (березень 

2018 року); родинна педагогіка, як елемент національної системи виховання 

дітей; досвід виховання дітей з використанням народної педагогіки; місце 

української народної педагогіки у системі національного виховання (травень 

2018 року). 

Методичне об’єднання 7-9 класів на засіданнях розкрили проблему 

«Освітні здоров’язберігаючі технології – шлях до збереження здоров’я учнів». 

Актуальними для опрацювання стали теми: «Проблеми впровадження 

здоров’язберігаючих технологій» у ході  написання яких розкрили питання: 

застосування здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі 

школи; напрямки діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, 

збереження та зміцнення здоров’я учнів; формування позитивно-емоційного 

ставлення до навчання у старшій школі; формування культури здоров’я 

старших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій; 

здоров’язберігаючі технології – прогресивний метод у збереженні здоров’я 

учнів у навчальному середовищі (жовтень 2017). В січні 2018року методичне 

об’єднання вихователів працювало над розкриттям теми «Теоретичні аспекти 

застосування здоров’язберігаючих технологій у виховній роботі». У ході 

розкриття даної теми, було опрацьовано такі питання: створення організаційно-

педагогічних умов, які забезпечать психічне здоров’я і комфорт учнів; основні 

критерії діяльності у виховній роботі. В березні 2018 року було розкрито тему 

«Система впровадження здоров’язберігаючих технологій у виховному процесі». 

Під час засідань вихователі активно обмінювалися досвідом, коригували теми 

для самоосвіти, обговорювались відкриті виховні заходи, творчі звіти 

вихователів, опрацьовувались новинки методичної літератури.  

 Лікувально – реабілітаційний процес в санаторній школі – інтернаті в 

 2017 – 2018 н.р здійснювався відповідно до вимог та рекомендацій, 

встановлених Міністерством охорони здоров'я України , Міністерством освіти і 

науки.  

 Медичне обслуговування учнів забезпечувалось силами персоналу 

навчального закладу. 

Для лікування дітей в школі створена відповідна матеріальна база: 

- зали ЛФК – 6 (оснащені сучасним обладнанням – тренажери,  

профілактори Євмінова); 

басейн – 1 (з інвентарем, необхідним для лікувального плавання); 

- інгаляторій ; кабінет оксигенотерапії -1 

- кабінети електролікування – 2 (на 14 місць); 

- кабінети масажу – 2 ( на 8 кабін ); 

- кабінети теплолікування – 2 ( парафіно – озокеритові аплікації, лампи 

солюкс ); 

-  водолікарня ( ванна підводного душу - масажу – 1, циркулярний  душ - 1, 

струменевий душ - 1, ванни сольові, з морською сіллю - 6) 

- стоматологічний кабінет – 1; 

-  медичний кабінет – 1; 



14 

 

- ізолятор – 1 ( на 15 ліжок ); 

- кабінет щеплень  – 1; 

- кабінет ароматерапії – 1; 

- кабінети ортопедичної медсестри та лікарів-ортопедів. 

 Кабінети  обладнані  відповідно нормативам технічних та санітарно-

гігієнічних вимог. 

           Оздоровчий та лікувальний режим санаторної  школи – інтернату має 

такі функції : 

- відновлювальну, що передбачало зниження навантаження у розпорядку 

діяльності дитини до рівня її психосоматичних можливостей ;  

- тренувальну, що дало змогу сформувати і закріпити навички здорового 

способу життя протягом певного періоду перебування дитини у санаторній  

     школі – інтернаті ; 

- дозувальну, що передбачало вибір режиму або окремих його компонентів як 

однієї з умов відновлення стану здоров'я дитини . 

 Організація лікувально – профілактичної та реабілітаційної роботи в 

санаторній школі – інтернаті проводилась  з урахуванням клінічних проявів 

захворювань та психологічних особливостей вихованців .  

 При цьому бралися до уваги : 

- основне захворювання ;  

- соматична ослабленість, нерідко спричинена загальним порушенням 

нервової регуляції, зниженням резистентності організму під впливом 

основного захворювання ; 

- загальна недостатність функцій нервової системи ( підвищена 

виснажливість, емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість, 

схильність до вегето- судинної дистонії ). 

Лікувально – відновлювальна робота проводилася в таких напрямах : 

- лікування основного захворювання ( специфічна медикаментозна, фізіо -, 

гідро -, кліматотерапія , масаж лікувальна фізкультура, плавання ) ; 

- терапія загальних нервово – психічних відхилень , супутньої патології 

- загальне оздоровлення . 

 Двічі на рік всі вихованці санаторної школи – інтернату проходили 

планову диспансеризацію : перший  огляд –поглиблений   із залученням 

спеціалістів лікувально – профілактичного закладу за територіальним 

принципом (вересень 2017р), другий огляд здійснювався педіатром та дитячими 

лікарями по ортопедії санаторної школи – інтернат (квітень 2018). 

            В результаті поглибленого медичного огляду було встановленно , що  

майже 50% дітей, мають супутню патологію і потребують додаткового 

лікування та розподілу на групи для занять фізкультурою (підготовча, 

спеціальна, звільнений).  Всіх вихованців було розподілено для занять по 

фізичній культурі на групи: наказ від 02.10.2018 р. 

підготовча група 2017р. – 442; спеціальна група 2017 р. -  88 

                               2018р. – 461; спеціальна група 2018р. - 94 
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Аналіз результатів 

медичного огляду та  імунізації вихованців станом на жовтень 2017 року. 

Учнів разом -555 

Оглянуто – 555 

Виявлено з І ст. сколіотичної хвороби - 482 

З ІІ ст. сколіотичної хвороби - 65 

З ІІІ ст.. сколіотичної хвороби - 1 

З IV ст. сколіотичної хвороби  – 0 

 Кіфоз – 4 

Вересень 2017р 

 

1 Захворювання серцево – судинної системи                               120 

2 Хр. захворювання ЛОР органів                                                  23 

3 Хр. захворювання органів дихання                                            3 

4 Хвороби і ураження очей                                                            108 

5 Захворювання опорно – рухової системи                                  555 

6 Ендокринні захворювання                                                           

В т.ч цукровий діабет     

Гіперплазія щитовидної залози                                                              

68 

- 

31 

7 Захворювання печінки і ЖВШ , 

 шлунка, 12-ти палої к-ки                                                   

51 

25 

9 Нервово – психічні захворювання                                              44 

10 Захворювання нирок                                                                    14 

11 Алергічні захворювання                                                              11 

12 Шкіряні захворювання                                                                3 

13 Кела                                                                                            11 

14 Хірургічні захворювання 11 

Так, як 55% дітей хворих на сколіоз в санаторній школі – інтернат мають 

супутню патологію, тому подальше лікування та реабілітація вихованців 

здійснювалася з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду. 

 Діти з виявленими супутніми захворюваннями знаходилися на 

диспансерному обліку у лікаря – педіатра школи - інтернат та у спеціалістів 

дитячої поліклініки. 

Під час весняного поглибленого медичного огляду  у квітні 2018 року було 

виявлено: 

1 Захворювання серцево – судинної системи                               121 

2 Хр. захворювання ЛОР органів                                                  22 

3 Хр. захворювання органів дихання                                            3 

4 Хвороби і ураження очей                                                            112 

5 Захворювання опорно – рухової системи                                  555 

6 Ендокринні захворювання                                                           

В т.ч цукровий діабет     

Гіперплазія щитовидної залози                                                              

69 

- 

31 

7 Захворювання печінки і ЖВШ , 

 шлунка, 12-ти палої к-ки                                                  

55 

29 
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9 Нервово – психічні захворювання                                              48 

10 Захворювання нирок                                                                    11 

11 Алергічні захворювання                                                              11 

12 Шкіряні захворювання                                                                5 

13 Кела                                                                                            11 

14 Хірургічні захворювання 11 

 

 В порівнянні з осіннім поглибленим медичним оглядом зросла кількість дітей, 

які мають нервово-психічні захворювання, хвороби печінки, жовчовивідних 

шляхів та дванадцяти палої кишки. Вони потребують особливої уваги при 

призначенні фізичних навантажень. 

 Двічі на рік весною та восени дітям  диспансерної групи проводився курс 

протирецидивного та загальнозміцнюючого  лікування в умовах школи – 

інтернат. 

 Дітям з захворюваннями ЛОР – органів проводилось фізіотерапевтичне 

лікування (УФО на мигдалини, ніс) ,фітотерапія, вітамінотерапія.  

Дітям з захворюваннями шлунка, 12 – ти палої кишки, жовчовивідних шляхів і 

нирок в школі призначалося фітотерапія, киснева пінка. Діти, що перебувають 

на диспансерному обліку оздоровлені: амбулаторно -134чол. 

В навчальному році було проведене планове щеплення дітям проти 

поліомієліту вакцинировано – 50 дітей, АДС-М 60 дітей, АДС – 30дітей, КПК  - 

70 дітей. 

Для своєчасного виявлення туберкульозу  проводилась проба  R – Манту. 

Зроблено 324 проб. На «Д» обліку, як тубінфіковані знаходяться  26дітей. Вони 

отримали оздоровче лікування за призначенням лікаря - фтизіатра.  

 Для профілактики грипу   було імунізовано вакциною «Вакси грип» 

180дітей  (за згодою батьків  та по медичним показанням). Був розроблений 

план заходів для боротьби з грипом та ГРВІ. 

В школі проводилось щоденне  вологе прибирання  класних кімнат, спалень, 

медичних кабінетів, басейну, їдальні, кухні,  коридорів, туалетів з 

дезинфікуючими розчинами. Для цього використовували  клорсепт і мікробак, 

1 раз на тиждень проводилось генеральне прибирання.  Контроль за санітарно – 

гігієнічним станом школи проводився щотижня адміністрацією школи, 

медичними працівниками.     

Санітарно – гігієнічний режим забезпечувався оптимальним розподілом 

розумового та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, 

комплексом заходів з фізичного виховання та загартування, організацією 

раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням 

протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки . 

У санаторній школі – інтернаті організація навчально – виховного процесу була 

спрямована на максимальне розвантаження хребта (ортопедичний режим), який  

розроблявся дитячим лікарем – ортопедом строго індивідуально з врахуванням 

форми, ступеню, локалізації сколіозу, фізичного розвитку дитини, віку, стану 

деформації хребта. 
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 На всіх етапах навчальної і виховної роботи з вихованцями педагогічні 

працівники організовували їх на виконання особистого ортопедичного режиму. 

 Години лікувальної фізкультури (3 рази на тиждень) та лікувального 

плавання (2 рази на тиждень) чергувалися в розкладі із загальноосвітніми 

предметами, проводилися в першу половину дня. Заняття з лікувальної 

фізкультури і лікувального плавання проводилися  групами до 10 чоловік в 

кожній . Майже 30 учнів в різний період навчального року не відвідували 

басейн в зв’язку з виявленими папіломами стоп. Лікування папілом 

затягувалось батьками до 1 – 1,5місяця , що позбавляло дітей якісному 

лікуванню.  Перед призначенням ЛФК та лікувального плавання обов’язково 

визначали силу й статичну витривалість м’язової системи кожної дитини, 

проводилися функціональні проби навантаження на серцево – судинну систему, 

щоб не завдати шкоди дитині. 

Інші лікувальні процедури проводилися у ІІ половині дня. 

 Лікувально–профілактичний та реабілітаційний комплекс процедур 

здійснювався за призначенням лікаря–ортопеда: фізіотерапевтичні процедури 

(електрофорез Ca, P, електростимуляція м’язів спини), 

теплопроцедури(парафіно – озокеритові аплікації, лампа «Солюкс») діти 

отримували по 3 курси на рік) , масаж, водні процедури ( гідромасаж, душ 

циркулярний, струменевий,   ванни сольові,  з морською сіллю) отримували  

курсами один раз в квартал, широко застосовувалась корсетотерапія (корсети 

типу Шено),проводились загальноозміцнюючі і загартовуючі процедури -  

ранкова зарядка, вечірня ЛФК, фізкультпаузи на кожному уроці, цільові 

прогулянки, сонячні ванни, дотримувався режим аерації,обов’язковий  денний 

відпочинок протягом 1 – 1,5 годин для учнів 1 класів, ароматерапія, 

оксигенотерапія. 

Уроки загальнозміцнюючої фізкультури  проводились за спеціальною 

програмою один раз на тиждень. Постійно, протягом навчального року 

здійснювався  медико – педагогічний контроль за фізичним навантаженням 

учнів на уроках фізкультури, лікувального плавання, ЛФК. 

  Харчування  в школі – інтернаті  правильно організоване, збалансоване - 5 

разів на день, з підвищеним вмістом в раціоні білків, мінеральних солей та 

вітамінів.16 дітей за показанням лікарів отримували дієтичне харчування. 

Норми харчування виконуються. 

В осінньо – зимовий період раціон харчування доповнювався вітамінами ( 

супервіт, піковіт, асконова, ),препаратами  кальцію. 

 Заняття по ЛФК, лікувальному плаванню проводились кваліфіковано. 

Матеріальне забезпечення кабінетів достатнє . Плавальний басейн 

функціонував постійно. Реабілітація хворих проводилась комплексно згідно 

вимог законодавства. 

В кінці навчального року на основі клінічних та рентгенологічних даних лікарі 

вивчили та проаналізували  результати лікування.  

 Покращення сколіотичної хвороби в 2017 – 2018н.п було відмічено у 214 

дітей (38%), стабілізація - у 300 дітей (55%), погіршення – у 41дітей (7%), 

що є кращими результатами в порівнянні з попередніми роками. 
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У минулому навчальному році адміністрація школи виконала: 

• оформлення акту підготовки школи до нового навчального року; 

• комплекс заходів з охорони праці та техніки безпеки; 

• план і графік проведення занять з охорони праці: із технічним 

персоналом, медпрацівниками, учнями. 

Регулярно проводились інструктажі з питань охорони життя дітей і 

необхідних правил техніки безпеки. 

До початку навчального року були підготовлені навчальні приміщення, 

проведено огляд їх готовності, узято під контроль їх стан: забезпечено 

виконання правил з ТБ, виробничої санітарії та гігієни. Журнали з техніки 

безпеки, обліку роботи з педколективом; забезпечено проведення вологого 

прибирання всіх навчальних приміщень; установлено контроль за режимом 

провітрювання всіх приміщень ліцею; проведено роботу щодо запобігання 

травм і наведення гігієнічного порядку. 

Адміністрацією школи здійснювався контроль за веденням у класних 

журналах обліку роботи з учнями з дотримання техніки безпеки та запо-

бігання нещасним випадкам. 

Для профілактики дитячого травматизму: 

• забезпечено виконання правил протипожежної безпеки, ознайомлено 

учнів із планом евакуації зі школи у випадку аварійного стану; 

ознайомлено учнів з правилами поведінки біля високовольтних ліній, у 

лісі, біля водоймищ, під час ожеледиці, заметах та інших небезпечних для 

життя явищ. Проведено цикл бесід за цією тематикою із записами в журнал  

• підтримувався зв'язок із наркологічним диспансером, медичними 

центрами; 

• здійснено контроль за наявністю та веденням журналів вступного 

інструктажу учнів; 

• здійснено контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків з 

учнями; 

• забезпечено організоване та своєчасне проведення диспансеризації 

вчителів, учнів школа (флюорографія, поглиблений огляд); 

• проведено перевірку забезпеченості школи первинними засобами 

пожежогасіння та обладнання школи вогнегасниками. 

Фінансово-господарська діяльність адміністрації в2017 навчальному 

році була спрямована на реалізацію системи стимулювання діяльності 

працівників школи, подання соціально-матеріальної допомоги працівникам 

школи, інформаційне забезпечення керування шкільним колективом, вивчення 

стану навчально-матеріальної бази школи, її збереження, зміцнення. 

На початку навчального року проведено заходи зі збереження та 

закріплення навчально-матеріальної бази школи: атестація навчальних 

кабінетів, приміщень школи до нового навчального року щодо їх відповідності 

нормативам; огляд стану та збереженості навчально-матеріальної бази; 

забезпечення збереження майна та будівлі школи, складання замовлення на 

меблі, обладнання. 
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Протягом року фінансово-господарська діяльність проводилася з таких 

напрямів: 

• реалізація та перевірка правильності використання фінансових засобів: 

розробка кошторису на новий навчальний рік; складання річного звіту про 

фінансово-господарську діяльність; використання коштів на подання 

матеріальної допомоги, преміювання; 

• збереження, використання й поповнення бібліотечного фонду школи: 

комплектування та забезпечення учнів підручниками й навчальними 

посібниками; вивчення роботи бібліотеки і перспективи зі збереження 

підручників; комплектування бібліотечного фонду необхідною навчально-

методичною літературою; 

• перевірка документів педагогічних працівників для здійснення 

тарифікації; 

• проведення інвентаризації шкільного майна, списання морально та 

фізично застарілого майна; 

За 2017-2018 навчальний рік  загальна сума надходжень становила 25678 

тис. грн. 

Витрати за 2017-2018  навчальний рік: 

Інформаційно-правове забезпечення діяльності школи: 

передплата преси 12, 5 тис. грн; 

абонентна плата за послуги зв'язку 2,9 тис. грн. 

Матеріальне забезпечення та стимулювання працівників школи: 

• заробітна плата співробітників — 13 767,2 тис. грн; 

• на відпустку співробітників — 2801,7  тис. грн.; 

• виплата лікарняних — 299,9 тис. грн..; 

• витрати на відрядження — 18,2 тис. грн. 

Матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу: 

• придбання солодких подарунків на підготовку та проведення 

конференцій, свят — 85,2  тис. грн; 

• придбання розхідних матеріалів для навчального процесу — 30,0  тис. 

грн..; 

• придбання канцтоварів — 25,8  тис. грн; 

Утримання, збереження і зміцнення матеріальної бази школи: 

• придбання матеріалів для ремонту — 194,0 тис. грн..; 

• оплата комунальних послуг — 3 676,0 тис. грн..; 

• обслуговування техніки — 44,6  тис. грн. 

Забезпечення заходів з охорони праці: 

• питна вода — 17,30  тис. грн..; 

• медичне забезпечення — 208,1  тис. грн. 

Сплата податків і фінансово-банківських послуг: 

• нарахування на заробітну плату — 3 575,3  тис. грн..; 

Кадрова політика, матеріальне та соціальне забезпечення працівників 

школи базувалося на законах України «Про освіту», «Про оплату праці», «Про 

відпустки», Кодексі законів України про працю, інших законодавчих актах 

України, нормативних документах Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України, умовах Колективного трудового договору. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

ПРАВОВОЇ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГОПРОЦЕСУ 

 

1.1 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль 

СЕРПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ 

1. Підготовка та проведення 

педагогічно  доцільної комплектації 

учнів. 

 

до 31.08  

 

Шарапа Л.В.  

2. Проведення огляду готовності 

навчальних кабінетів, майстерень, 

спортзалу, басейну до нового 

навчального року (спільно з ПК) 

до 21.08 Адміністрація  

3.Регламентація роботи школи 

відповідно до нормативних 

документів: режиму роботи школи, 

структури навчального року. 

Затвердження: 

- режиму роботи школи на новий 

навчальний  рік; 

- розкладу уроків на І семестр; 

- графіка чергування вчителів та 

учнів на І семестр; 

- плану роботи бібліотеки; 

- графіку роботи факультативів, 

гуртків, спортивних секцій 

до 31.08  

до 14.09 

Шарапа Л.В. 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

 

 

4. Забезпечення організованого 

початку нового навчального року: 

- свято День Знань; 

- Єдиний перший урок; 

- доведення розкладу уроків до 

відома учнів та вчителів; 

- затвердження списків учнів ; 

- забезпечення учнів підручниками 

 

 

01.09 

01.09 

28.08 

 

28.08 

До28.08 

Шарапа Л.В. 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

Куценко А.С. 

 

 

Шарапа Л.В. 

Апасова В.А. 

 

5. Комплектування школи кадрами 

на новий навчальний рік. 

до 28.08 Шарапа Л.В.  

6. Підготовка первинної навчальної 

бази (навчальні програми, класні 

журнали, підручники, особові 

справи для першокласників, 

до 03.09 Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 
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журнали обліку відсутніх учнів). 

Дотримання вимог до ведення 

шкільної документації. 

7.Підготовка кабінетів для навчання 

учнів 1-х класів за стандартами 

Нової української школи 

до 28.08 Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

 

8. Проведення педагогічно-

доцільної розстановки кадрів: 

- учителів-предметників; 

- класних керівників; 

- вихователів; 

- керівників гуртків; 

- завідуючих кабінетами і 

майстернями та ін. 

до 28.08 Шарапа Л.В. 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В., 

Куценко А.С. 

 

9. Організація роботи допоміжного 

та технічного персоналу: 

- розподілення ділянок роботи; 

- складання графіку роботи; 

- забезпечення посадовими    

інструкціями. 

до 28.08 Сагун В.Ф.  

10. Проведення зустрічі з батьками 

першокласників та п’ятикласників 

(шкільні батьківські збори). 

26-28.08 Шарапа Л.В 

Класні  

керівники 

Заст. директора 

 

11. Збори голів батьківських 

комітетів 

05.09 Шарапа Л.В. 

 

 

12. Оформлення робочих стендів в 

учительській 

до 14.09 Фарисей О.В., 

Куценко А.С. 

 

13.Комплектація гуртків, 

факультативів тощо 

03.09-

10.09 

Будник Л.М. 

Куценко А.С. 

 

14.Планування навчально-

виховного процесу та затвердження 

календарно-тематичних планів: 

- вчителів-предметників; 

- класних керівників,  

- вихователів; 

- керівників гуртків 

до 07.09 Будник Л.М. 

Куценко А.С 

Фарисей О.В. 

 

 

15.Оформлення: 

- класних журналів; 

- особових справ учнів 

до 07.09 

до 06.09  

Класні 

керівники 

 

16. Проведення обліку дітей, які 

потребують особливої уваги 

(соціальний портрет класів). 

до 01.10 Широкопояс 

Н.В. 

 

17. Підготовка та здача статистичної 

звітності, мережі класів та ін. 

до 01.10 Фарисей О.В.  
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18.Підготовка необхідних 

документів та наказів для 

організованого проведення 

тарифікації педагогічних  

працівників 

до 03.09 Шарапа Л.В. 

Куценко А.С. 

Будник Л.М. 

 

19. Перевірка результатів 

проходження медогляду 

працівниками та учнями школи. 

до 17.09 Березіна О.Г. 

Сулима Л.С. 

 

20.Виробнича нарада за підсумками 

першого тижня навчального року. 

10.09 Шарапа Л.В.  

21.Набір до 1-х класів. до 24.08 Шарапа Л.В.  

22. Збір інформації  про 

продовження здобуття повної 

загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів 

до 05.09 Фарисей О.В. 

Широкопояс 

Н.В. 

 

23. Дотримання вимог з ведення 

класних журналів 

Постійно Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

24. Підготовка до святкування Дня 

педагогічних працівників. 

03.10 Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

 

25.Внесення змін  до електронної 

бази «КУРС-Школа» 

До 28.09 Бондаренко 

Л.М., Фарисей 

О.В., Шпира 

Н.В. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1. Створення банку даних учнів, які 

потребують посиленої уваги. 

до 01.10 Широкопояс 

Н.В. 

 

2. Підготовка та проведення 

шкільного етапу олімпіад. 

до 26.10 Фарисей О.В.  

3. Підготовка і здача  звітів: 

- про працевлаштування 

випускників 9-х кл.; 

- про кадровий склад 

педколективу. 

 

до 01.10  

 

до 30.10 

 

Широкопояс 

Н.В. 

 

Фарисей О.В. 

 

4. Вироблення угоди про співпрацю 

учителів, учнів, батьків 

(тристороння угода). 

05-09.10 Шарапа Л.В.  

ЛИСТОПАД 

1. Забезпечення участі переможців 

І-го етапу предметних олімпіад в 

міських олімпіадах. 

03.11-

25.12 

Фарисей О.В. 

Вчителі 

предметники 

 

2. Робоча нарада вчителів, які 

працюють в 5-х класах (адаптація 

учнів до старшої школи, 

наступність у навчанні) 

Протягом 

місяця 

Фарисей О.В.  

Шпира Н.В. 

 

ГРУДЕНЬ 
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1. Перевірка виконання державних 

програм з базових дисциплін за І 

семестр. 

18-21.12 Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

 

2. Забезпечення участі переможців 

шкільних предметних олімпіад в 

міських олімпіадах. 

01-23.12 Фарисей О.В.  

3. Проведення Новорічних ранків та 

вечорів. 

25-27.12 Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

 

4. Складання графіка відпусток 

працівників школи. 

до 28.12 Заст. директора  

СІЧЕНЬ 

1.Планування навчально-виховного 

процесу на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

Затвердження: 

- розклад уроків на ІІ семестр; 

- план виховної роботи на ІІ 

семестр; 

- графік чергування учнів та 

вчителів; 

- календарні плани; 

- плани виховної роботи; 

- розклад факультативів, гуртків, 

спортивних секцій та ін. 

до 12.01 Заступники 

директора 

 

2. Аналіз та підведення підсумків 

навчально-виховного процесу за 

результатами І семестру 2018-2019 

н.р.. 

до 11.01 Будник Л.М. 

Куценко А.С 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

3. Початок роботи по оформленню 

бази даних на замовлення 

документів про освіту 

січень Фарисей О.В.  

4. Перевірка виконання навчальних 

програм та планів 

Постійно Куценко А.С 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

5. Стан харчування у школі Постійно Бондаренко 

Т.Є. 

 

6. Профілактика дитячого 

травматизму. Проведення бесід 

щодо попередження дитячого 

травматизму під час навчально-

виховного процесу 

Постійно Будник Л.М.  

7. Ведення журналів інструктажів з 

БЖД 

Січень Заступники 

директора 

 

8. Стан роботи бібліотеки Січень Будник Л.М. 

Апасова В.А. 

 

9. Дотримання вимог з ведення Січень Куценко А.С  
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класних журналів Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

10. Відвідування учнями школи 

навчальних занять 

Постійно Будник Л.М. 

Широкопояс 

Н.В. 

 

11. Робота з учнями, схильними до 

правопорушень 

Постійно Будник Л.М. 

Широкопояс 

Н.В. 

 

12. Забезпечення соціально-

психологічного супроводу 

учасників навчально-виховного 

процесу 

Постійно Широкопояс 

Н.В. 

 

13. Вивчення роботи молодих 

вихователів 

Постійно Будник Л.М.  

ЛЮТИЙ 

1. Перевірка виконання 

працівниками школи 

функціональних обов’язків, плану 

роботи школи та управлінських 

рішень (спільно з ПК). 

04-08.02 Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

 

2. Проведення анкетування учнів 9 

класів з питань профорієнтації. 

04-15.02 Широкопояс 

Н.В. 

 

3. Підготовка  та  проведення вечора 

зустрічі з випускниками 

08.02 Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

 

4. Завершення оформлення бази 

даних випускників для замовлення 

документів про освіту 

до 26.02. Фарисей О.В.  

5. Стан харчування учнів Постійно Бондаренко 

Т.Є. 

 

6. Профілактика дитячого 

травматизму. Проведення бесід 

щодо попередження дитячого 

травматизму під час навчально-

виховного процесу 

Постійно Будник Л.М. 

Вихователі 

Класні 

керівники 

 

7. Перевірка якості замін уроків Постійно Куценко А.С.  

8. Організація медичного 

обслуговування учнів, ведення їх 

диспансерного обліку 

Постійно Березіна О.Г.  

9. Стан БЖД на уроках фізичної 

культури 

Постійно Фарисей О.В.  

10. Конрроль за відвідуванням 

учнями начальних занять 

Постійно Класні 

керівники, 

Будник Л.М. 

 

11. Контроль за організацією 

навчально-виховного процесу в 1 -х 

до 28.02 Шпира Н.В.  
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класах 

12. Стан ведення учнівських 

зошитів 

до 26.02 Куценко А.С 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

13 . Перевірка документів для 

замовлення документів про освіту 

випускників 9-х класів. 

25-26.02 Фарисей О.В.  

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Планування та забезпечення 

організованого проведення Тижня 

книги. 

11-14.03 Будник Л.М. 

Апасова В.А. 

 

2. Розподіл навчального 

навантаження вчителів на 

наступний навчальний рік згідно зі 

складеним навчальним планом 

(попередня комплектація) 

18-22.03 Куценко А.С.  

3. Перевірка шкільної документації 

- класних журналів, особових справ, 

алфавітної книги та ін. 

25.03-

29.03 

Заст. директора  

4. Перевірка виконання державних 

навчальних програм з базових 

дисциплін 1-9 кл. 

26.03-

28.03 

Заст. директора  

5. Стан харчування дітей Постійно Бондаренко 

Т.Є. 

 

6. Дотримання санітарно-гігієнічних 

норм в організації навчально-

виховного процесу 

11.03-

14.03 

Адміністрація  

7. Контроль за станом ведення 

щоденників 

Постійно Широкопояс 

Н.В. 

 

8. Підготовка документів та  

матеріалів  на педагогічних 

працівників, що  атестуються 

Березень Адміністрація  

КВІТЕНЬ 

1. Про набір дітей до 1-х класів. 08-19.04 Шарапа Л.В.  

2. Підготовка та затвердження 

документації для проведення ДПА у 

4-х класах: 

• Накази про склад атестаційних 

комісій 

• Розклад ДПА 

• Розклад консультацій 

• Розклад чергування вчителів на 

період ДПА 

01.04 

 

Шпира Н.В.  

3. Складання графіка проведення 

річних контрольних робіт 

до 22.04 Куценко А.С.  
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4. Підготовка проекту наказу ―Про 

організоване закінчення 

навчального року ― 

До 12.04 Шарапа Л.В.  

5. Перевірка виконання державних 

навчальних програм з базових 

дисциплін. 

До 19.04 Заст. директора  

6. Комплектування педагогічних 

працівників 

15-19.04 Шарапа Л.В.  

7. Профорієнтаційна робота з 

учнями 

18-30.04 Будник Л.М. 

Широкопояс 

Н.В. 

 

8. Складання освітньої програми на 

наступний навчальний рік. 

16-2 0.04 Шарапа Л.В.  

    

ТРАВЕНЬ 

1 Організація святкування Дня 

памя'ті та примирення  

08.05 Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

 

2. Підготовча робота до літнього 

оздоровлення школярів. 

03-24.05 Будник Л.М.  

3. Коригування плану роботи на 

наступний навчальний рік. 

20-31.05 Адміністрація  

4. Набір  дітей до першого класу На 

протязі 

місяця 

Шарапа Л.В. 

Бондаренко 

Т.Є. 

 

5. Перевірка ведення класних 

журналів (виставлення річних 

оцінок, підготовка журналів до здачі 

в архів). 

30.05 

07.06 

Заст. директора  

6. Організація та проведення 

державної підсумкової атестації у 4-

х класах 

13-17.05 

 

Шпира Н.В.  

7. Організоване проведення Свята 

останнього дзвоника 

24.05 Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

 

8. Виконання лабораторних і 

практичних робіт учнями 

до 13.05 Куценко А.С.  

9.Про оцінювання педагогічними 

працівниками навчальних досягнень 

учнів 

до 

20.05 

Заст. директора  

10. Аналіз результатів ДПА в 2018-

2019 н.р. 

До 24.05  Шпира Н.В.  

11. Оформлення документів про 

базову загальну освіту 

до 24.05 Класні 

керівники 9-х  

класів 

 

12. Вручення документів про базову 

загальну середню освіту 

25.05 Адміністрація  
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ЧЕРВЕНЬ - ЛИПЕНЬ 

1.Забезпечення літнього 

оздоровлення дітей. 

27.05-

14.06 

Будник Л.М.  

2. Оформлення особових справ 

учнів. 

03-07.06 Класні 

керівники 

 

3.Аналіз навчальної діяльності учнів 

за рік. 

03-10.06 Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

4. Оформлення книги наказів руху 

учнів 

03-14.06 Ємець Т.А  

5.Підготовка та здача до архіву: 

 Роботи та протоколи ДПА 

 Класні журнали 

 Особові справи 

 Журнали гуртків, факультативів 

 Книги обліку замінених уроків та 

ін. 

01-14.06 Куценко А.С 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Будник Л.М. 

 

6.Підготовка кабінетів до нового 

навчального року. 

01-14.06 Зав. кабінетами  
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1.2. НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ 

CЕРПЕНЬ 

 

Про готовність навчально-лікувальної, 

матеріальної бази до навчання та 

лікування дітей. Про режим роботи 

школи. 

Шарапа Л.В., 

Будник Л.М., 

Бондаренко Т.Є., 

Сагун В.Ф. 

Про проведення педагогічно-доцільної 

розстановки педагогічних кадрів, 

учителів- предметників, вихователів, 

класних керівників, керівників гуртків, 

секцій, зав.кабінетами, майстернею. 

Шарапа Л.В. 

Будник Л.М. 

Про тижневе навантаження вчителів, 

вихователів, медичних працівників 

Куценко А.С, 

Будник Л.М., 

Бондаренко Т.Є. 

Про організацію роботи допоміжного, 

технічного персоналу: закріплення 

розпорядження  ділянок техперсоналу, 

складання графіка роботи 

Сагун В.Ф. 

Про забезпечення учнів підручниками  Апасова В.А. 

Про проведення Дня знань, свята 

Першого дзвінка  

Шарапа Л.В., 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В.    Білякова В.Ю. 

Про організацію чергування по школі 

учнів та вчителів 

Фарисей О.В., 

Будник Л.М. 

Про аналіз стану продовження навчання  

випускників  9-х класів 

Широкопояс Н.В. 

Про організацію роботи з охорони праці Кувейко В.І. 

Про організацію навчання учнів 1-х 

класів за стандартами Нової української 

школи 

Шарапа Л.В., 

Шпира Н.В. 

ВЕРЕСЕНЬ 

Про тарифікацію і статистичну звітність  Шарапа Л.В. 

           Будник Л.М. 

Про стан ведення особових справ учнів Фарисей О.В., 

Шпира Н.В. 

Про підсумки літнього оздоровлення 

учнів 

Будник Л.М.  

Про організацію якісного харчування 

учнів школи 

Шарапа Л.В. 

Про атестацію педагогічних працівників Фарисей О.В., 

Шпира Н.В., 

Будник Л.М. 

Про курсову перепідготовку у 2018-2019 

навчальному році 

Куценко А.С. 

Про поглиблений медичний огляд 

вихованців.  

Бондаренко Т.Є., 

 

Про заняття з учнями, які зараховані до Бондаренко Т.Є., 
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спецмедгрупи на уроках фізкультури, 

лікувального плавання, лікувальної 

фізкультури 

Березіна О.Г., 

Шпира Н.В., 

Фарисей О.В. 

Про стан санітарно-гігієнічного режиму 

школи 

Бондаренко Т.Є., 

Сагун В.Ф. 

ЖОВТЕНЬ 

 

Про стан ведення класних журналів Фарисей О.В., 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

Про  стан відвідування учнями школи Широкопояс Н.В. 

Про роботу вихователів з питань 

національно-патріотичного виховання 

Будник Л.М. 

Про організацію методичної роботи в 

2018-2019 н.р. 

Фарисей О.В. 

Про проведення шкільних олімпіад; Фарисей О.В. 

Про результати адаптаційного періоду в 

5-х класах 

Левчук С.М. 

Про підготовку школи до опалювального 

сезонну 

Сагун В.Ф. 

Про проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей 

Панасюк Л.П. 

Про організацію роботи з обдарованими 

дітьми 

Фарисей О.В., 

Шпира Н.В. 

Про підсумки перевірки особових справ 

учнів 1-9-х класів 

Фарисей О.В. 

 

ЛИСТОПАД 

Про стан проведення фізпроцедур Бондаренко Т.Є. 

Про стан роботи педколективу з питання 

збереження життя та здоров’я  

вихованців та техніки безпеки в 

навчально-виховному процесі 

Кувейко В.І., 

Фарисей О.В., 

Куценко А.С., 

Будник Л.М. 

Про систему роботи з учнями, які мають 

початковий рівень знань 

Фарисей О.В., 

Шпира Н.В. 

Про стан  ведення шкільної документації Шарапа Л.В., 

Куценко А.С., 

Будник Л.М. 

Про роботу шкільних гуртків Будник Л.М. 

Про запобігання дитячій бездоглядності 

та профілактику правопорушень серед 

учнів школи 

Широкопояс Н.В. 

Про дотримання санітарно-гігієнічних 

правил в спальних кімнатах гуртожитку 

Бондаренко Т.Є., 

Будник Л.М. 

Про роботу кабінетів інформатики та 

ІКТ 

Тетьора Н.Г., 

Юрченко Р.М. 

Про дотримання працівниками школи 

правил внутрішнього трудового 

розпорядку  

Шпира Н.В., 

Фарисей О.В., 

Куценко А.С., 
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Будник Л.М., 

Бондаренко Т.Є., 

Сагун В.Ф. 

Про виконання вчителями початкових 

класів методичних рекомендаціїї  до 

оновлення програм для учнів 1-4 класів  

Шпира Н.В. 

ГРУДЕНЬ 

 

Про стан ведення учнями щоденників Будник Л.М. 

Про виконання навчальних програм  

за I семестр 2018-2019 н.р. 

Куценко А.С., 

Фарисей О.В., 

Шпира Н.В. 

Аналіз відвідування учнями  навчальних 

занять у І семестрі 2018-2019 н.р. 

Заступники 

директора 

Про проведення медико-педагогічної 

ради 

Куценко А.С., 

Фарисей О.В., 

Шпира Н.В., 

Бондаренко Т.Є. 

Про проведення Новорічних свят; Матвієнко В.В. 

Про організацію роботи соіально-

психологічної служби 

Широкопояс Н.В., 

Левчук С.М. 

СІЧЕНЬ 

Про роботу в II семестрі 2018-2019 н.р. Заступники 

Аналіз роботи школи з батьками. Про 

ефективність роботи батьківських 

класних колективів.  

Будник Л.М., 

Широкопояс Н.В. 

Про хід атестації педагогічних 

працівників 

Куценко А.С., 

Фарисей О.В., 

Будник Л.М., 

Шпира Н.В.  

Про роботу логопедичної служби Шпира Н.В. 

Про використання ІКТ під час 

навчально-виховного процесу 

Фарисей О.В. 

Про підсумки аналізу календарно-

тематичних планів та планів виховної 

роботи  вихователів 

Будник Л.М. 

ЛЮТИЙ 

Про роботу органів учнівського 

самоврядування та їх роль в прийнятті 

упралінських рішень 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

Про роботу медичного пункту та 

ізолятора 

Бондаренко Т.Є. 

Про виконання рішень медико-

педагогічної ради 

Заступники 

Про стан роботи шкільної  їдальні  Шпира Н.В. 

Про щорічні основні та додаткові 

відпустки працівників школи 

Шпира Н.В. 

Про стан виконавської дисципліни 

колективу працівників школи 

Заступники 
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БЕРЕЗЕНЬ 

Про аналіз рейду перевірки якості 

проведення лікувальних процедур 

Бондаренко Т.Є. 

Про участь гуртківців у міських та 

обласних конкурсах, змаганнях 

Будник Л.М. 

Про стан збереження  шкільного майна Сагун В.Ф. 

Про систему роботи класних керівників 

та вихователів з попередженням 

дитячого травматизму, профілактики   

правопорушень і злочинності 

Шарапа Л.В., 

Широкопояс Н.В. 

Про роботу педагогічного колективу над 

методичною проблемою школи 

Заступники  

Про аналіз надходження та 

використання позабюджетних коштів 

Шарапа Л.В., 

Панасюк Л.П. 

КВІТЕНЬ 

Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників 

Шарапа Л.В. 

Про стан  цивільного захисту в  школі Куценко А.С. 

Про охорону праці та безпеку 

життєдіяльності  на уроках фізичної 

культури, лікувального плавання, 

лікувальної фізкультури 

Фарисей О.В. 

Про розгляд робочого навчального плану 

на 2019-2020 н.р. 

Шарапа Л.В. 

Про наступність у роботі вчителів 4,5-х 

класів 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

ТРАВЕНЬ 

Про проведення ремонту в школі Шарапа Л.В. 

Про організацію літнього оздоровлення 

учнів школи 

Будник Л.М. 

Про виконання навчальних планів і 

програм у 2018-2019 н.р. 

Заступники 

Про організацію бесід з охорони і 

збереження життя дітей, про стан 

дитячого травматизму 

Будник Л.М., 

Фарисей О.В. 

Аналіз лікування учнів за  підсумками 

2018-2019 н.р. 

Бондаренко Т.Є. 

Про стан профорієнтаційної роботи  Будник Л.М., 

Широкопояс Н.В. 

Про порядок закінчення  2018-2019 

навчального року 

Заступники 

Про проведення  свята Останнього 

дзвоника  

Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

Про проведення урочистих зборів учнів, 

які закінчили 9 класів 

Шарапа Л.В., 

Будник Л.М. 

ЧЕРВЕНЬ Виконання плану ремонтних робіт  
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Підсумки та аналіз навчально-

методичної, виховної, лікувальної 

роботи за 2018-2019 н.р. 

Заступники 

Аналіз виконання річного плану роботи 

школи та адміністративного контролю 

Заступники 

директора 

 

Про формування позитивного іміджу 

школи  

Шарапа Л.В. 

Про підготовку  матеріально-технічної 

бази  школи до нового 2019-2020 н.р. 

Заступники 

 

1.3.  НАРАДИ ПРИ ЗАСТУПНИКАХ ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Місяць Зміст Відповідальні 

В
ер

ес
ен

ь
 

Про особливості організації освітнього 

процесу за концепцією Нової української 

школи 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В 

Підсумки проходження профілактичного 

медогляду учнями 1-9 -х класів. Визначення 

медичної групи для занять фізкультурою. 

Березіна О.Г. 

Методичні рекомендації щодо вивчення на-

вчальних дисциплін у 2018/2019 н. р.  

Фарисей О.В. 

 

Виконання єдиних вимог до учнів: зовнішній 

вигляд, відвідування школи, дисципліна, 

шкільна форма, ведення щоденників, 

профілактика запізнень на уроки. 

Фарисей О.В. 

 Шпира Н.В. 

Організація роботи факультативів, гуртків. Куценко А.С. 

 

Аналіз банку даних дітей пільгових 

категорій. 

Широкопояс Н.В 

Про заборону збору коштів працівниками 

школи. 

Шарапа Л.В.. 

Безпека життєдіяльності. Попередження 

жорстокого поводження з дітьми. 

Левчук С.М. 
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Ж
о
в
те

н
ь
 

Стан профілактичної роботи з запобігання 

бездоглядності та правопорушень учнів. 

Широкопояс Н.В. 

Результати роботи класних керівників з 

вивчення соціального статусу учнів. 

Широкопояс Н.В. 

Підготовка учнів до участі в шкільних та 

міських предметних олімпіадах. 

Фарисей О.В. 

Вивчення умов роботи в 1-х та 5-х класах, 

рівня викладання предметів, дотримання 

принципу наступності в навчанні. 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Стан відвідування школи учнями 1-9 -х 

класів. Звіти класних керівників. 

Будник Л.М. 

Широкопояс Н.В. 

Стан проведення інвентаризації шкільного 

майна. 

Сагун В.Ф. 

Хід атестації педагогічних кадрів школи в 

2018-2019 н.р. 

Фарисей О.В. 

Про впровадження інноваційних педагогіч-

них технологій в освітній  процес. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Робота методичної ради та методичних 

об’єднань. 

Фарисей О.В. 

Г
р
у
д

ен
ь
 

Результати контролю за дотриманням єдиних 

вимог до усного та писемного мовлення 

учнів (перевірка ведення зошитів та 

щоденників) 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Спільна робота класних керівників та 

психолога з учнями, схильними до девіантної 

поведінки, та їх батьками. 

Левчук С.М. 

 

Про перевірку класних журналів на предмет 

ведення тематичного обліку знань, 

виконання навчальних планів і програм, 

дотримання графіку проведення практичних, 

контрольних, лабораторних робіт. 

Куценко А.С., 

Фарисей О.В., 

Шпира Н.В. 

Профілактика захворюваності на грип та 

гострі респіраторні вірусні інфекції. 

Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г. 

Аналіз успішності учнів за І семестр 2018-

2019 навчального року. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Проведення оглядів навчальних кабінетів. ШарапаЛ.В. 

С
іч

ен
ь
 

Підведення підсумків перевірки санітарно- 

гігієнічного стану та матеріально-технічного 

забезпечення бази навчальних кабінетів. 

Фарисей О.В. 

Бондаренко Т.Є. 

Кувейко В.І. 

Календарне планування та планування 

виховної роботи на ІІ семестр. 

Фарисей О.В. 

 

Запобігання травматизму серед учнів. 

Ведення журналів. 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В. 

Облік відвідування учнями школи Широкопояс Н.В. 
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Л
ю

ти
й

 

Стан перевірки робочих зошитів вчителями  

світ. літ-ри, іноземної мови, виконання 

домашніх завдань учнями. 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Аналіз контролю за виконанням рішень, 

прийнятих у І семестрі. 

Фарисей О.В. 

Про виконання Закону України «Про мови», 

Програми підтримки української мови. 

Фарисей О.В. 

Перевірка якості заміни уроків Куценко А.С. 

Стан відвідування учнями школи та роботи з 

попередження правопорушень. 

Широкопояс Н.В. 

Б
ер

ез
ен

ь
 

Стан профорієнтаційної роботи у школі. Широкопояс Н.В. 

Аналіз ефективності організації й 

результативності підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Куценко А.С., 

Фарисей О.В., 

Шпира Н.В. 

Про стан реалізації науково-методичної 

проблеми 

Фарисей О.В. 

Результативність роботи з обдарованими і 

слабовстигаючими учнями. 

Фарисей О.В. 

Попереднє комплектування педагогічних 

кадрів. 

Заступники 

директора 

 

К
в
іт

ен
ь
 

Стан підготовки до поточного ремонту 

школи. 

Шарапа Л.В. 

Організація роботи з оформлення документів 

про освіту. 

Фарисей О.В. 

Звіт про підсумки атестації педагогічних 
працівників. Проходження курсової 
перепідготовки 

 

Система роботи щодо контролю за станом 

відвідування учнями школи. 

Широкопояс Н.В. 

Т
р
ав

ен
ь
 

Завершення навчального року та оформлення 

необхідної шкільної документації. 

Фарисей О.В. 

Шарапа Л.В. 

Стан учбових кабінетів, складання планів 

подальшого удосконалення їх дидактичної, 

методичної та матеріально-технічної бази. 

Фарисей О.В. 

Результативність роботи вчителів 

початкових класів та рівень підготовки учнів 

по закінченню початкової школи. 

Шпира Н.В. 

Дотримання вимог Інструкції про 

переведення та випуск учнів. 

Шарапа Л.В. 

Виконання рішень попередніх нарад. Фарисей О.В. 
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1.4. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ 

 

Тематика Відповідальні Відмітки 

про 

виконання 

ЖОВТЕНЬ 
1. Організація гурткової роботи. 

2. Про проведення конкурсу-огляду на кращий 

клас школи. 

 

Будник Л.М. 

Будник Л.М. 

 

 

 

ГРУДЕНЬ 
1. Організація проведення шкільних 

новорічних конкурсів та ярмарку. 

2. Ведення учнями щоденників. 

3. Підготовка до проведення творчого звіту 

вчителів, вихователів, які атестуються. 

4. Організація роботи вчителів з учнями, які 

мають початковий рівень знань з окремих 

предметів за семестр. 

 

Будник Л.М. 

Широкопояс Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

 

Фарисей О.В. 

 

 

ЛЮТИЙ 
1. Організація повторення навчального 

матеріалу. 

2. Про переведення та випуск учнів. 

Підготовка до державної підсумкової атестації 

учнів 4-х класів. 

3. Перевірка якості заміни уроків. 

4. Контроль за організацією навчально-

виховного процесу в 1-х класах. 

 

Фарисей О.В. 

 

Шарапа Л.В. 

 

 

Шпира Н.В. 

Шпира Л.В. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
1. Про розподіл навчального навантаження на 

наступний рік. Комплектація педпрацівників. 

2. Моніторингове дослідження навчальних 

досягнень учнів. 

3. Робота з учнями, які потребують 

психологічної підтримки. Виявлення, 

попередження і розгляд випадків насильства та 

жорстокого поводження з дітьми. 

4. Організація чергування в школі. 

5. Дотримання санітарно-гігієнічних норм в 

організації освітнього процесу. 

 

 

Куценко А.С. 

 

 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Левчук С.М. 

Широкопояс Н.В. 

Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

Фарисей О.В. 
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ТРАВЕНЬ 
1. Про порядок випуску та переведення учнів, 

оформлення класних журналів для здачі в 

архів. 

2. Про організацію літнього відпочинку та 

оздоровлення учнів. 

3. Контроль за роботою веб-сайту школи. 

4. Про порядок і відповідальність учителів при 

виписуванні документів про освіту. 

5. Про запобігання травматизму серед учнів. 

6. Про оформлення звітних документів. 

7. Проведення літніх канікул. Літнє 

оздоровлення та відпочинок учнів. 

 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

 

 
Гриб М.М., Єрцова О.А. 

Шарапа Л.В. 

Фарисей О.В. 

Фарисей О.В. 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

 

 

1.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ХАРЧУВАННЯ В ШКОЛІ 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Контроль 

1.  Підготовка шкільної їдальні до 

роботи у новому навчальному 

році 

До 

18.08.18 

 

Шарапа Л.В. 

Сагун В.Ф. 

Каленюк С.П. 

 

2.  Видання наказів по школі: 

 про організацію харчування 

учнів 1-9 -х класів у 2018-2019 

навчальному році; 

 про створення комісії з 

бракеражу продуктів 

харчування й продовольчої 

сировини в школі; 

 про затвердження складу комісії 

громадського контролю за 

якістю харчування учнів; 

 про стан організації харчування 

учнів школи. 

 

30.08.2018 

 

 

30.08.2018 

 

 

 

30.08.2018 

 

 

упродовж 

року 

 

Шарапа Л.В. 

 

3.  Затвердження графіка 

організації харчування 

30.08.2018 Шарапа Л.В.  

4.  Організація якісного харчування 

в школі 

Постійно Шарапа Л.В.  

5.  Контроль за організацією 

харчування з боку адміністрації 

школи 

Постійно Бондаренко 

Т.Є. 

 

6.  Організація чергування в 

шкільній їдальні вчителів та 

учнів 

Постійно Фарисей О.В. 

Матвієнко В.В. 

  

7.  Підготовка плану контролю за 

організацією харчування по 

Щомісяця Бондаренко 

Т.Є. 
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місяцях 

8.  Організація роботи комісії з 

бракеражу продуктів 

харчування й продовольчої 

сировини (складання актів) 

Не менше 

4-х разів на 

рік 

Члени комісії  

9.  Організація роботи комісії 

громадського контролю за 

якістю харчування учнів 

(складання актів та протоколів) 

Не менше 

4-х разів на 

рік 

Члени комісії  

10.  Надання інформації батькам 

щодо організації харчування 

учнів 1 -9-х класів 

Постійно 

Протягом 

року 

Бондаренко 

Т.Є. 

 

11.  Анкетування батьків та учнів 

щодо стану організації 

харчування в школі 

Не менше 

2-х разів на 

рік 

Бондаренко 

Т.Є. 

Класні 

керівники 

 

12.  Поновлення матеріалів на стенді 

з організації харчування в школі 

Протягом 

року 

Перепелицина 

В.М. 

 

13.  Рейди-перевірки стану 

організації харчування в школі 

Протягом 

року 

Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

 

14.  Розгляд  питання організації 

харчування дітей на нарадах при 

директорові, на засіданнях ради 

школи, на батьківських зборах 

Протягом 

року 

Шарапа Л.В. 

Бондаренко 

Т.Є. 

 

15.  Контроль за веденням 

документації з питань 

організації харчування в школі 

Наприкінці 

кожного 

місяця 

Бондаренко 

Т.Є. 

 

16.  Опрацювання нормативних 

документів з організації 

харчування в школі 

Постійно Адміністрація 

школи 

 

17.  Контроль за санітарно-

гігієнічним режимом 

харчоблоку, їдальні та 

дотримання особистої гігієни 

працівниками, які забезпечують 

харчування учнів 

Постійно Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

Бондаренко 

Т.Є. 

 

18.  Контроль за роботою 

технологічного обладнання 

Постійно Сагун В.Ф.  

19.  Контроль за проходженням 

медичного огляду працівниками 

харчоблоку 

Двічі на рік Перепилицина 

В.М. 

Сулима Л.С. 

 

20.  Підготовка звітів про 

організацію харчування в школі 

Щомісяця Бондаренко 

Т.Є. 

 

21.  Проведення просвітницько-

роз’яснювальної роботи серед 

Постійно Бондаренко 

Т.Є., 
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дітей та батьків з питань 

раціонального харчування, 

профілактики кишково- 

шлункових інфекцій, 

додержання правил особистої 

гігієни 

Березіна О.Г. 

22.  Проведення тендерних 

процедур із закіпівлі продуктів 

харчування 

грудень Шарапа Л.В., 

Панасюк Л.П.,  

Матвієнко 

М.Л. 

 

 

1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Контроль 

1. Підготовка евакопунктів на 

випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

вересень 

 

Сагун В.Ф. 

 

 

2. Підготовка проекту наказу  «Про 

підсумки ЦЗ в 2017-2018 н.р. та 

організацію роботи з цивільного 

захисту  в  2018 -2019 н.р.» та  

забезпечення його виконання. 

січень 

 

Куценко А.С. 

 
 

3. Підготовка проектів наказів по 

ЦЗ  у 2018-2019 н.р. та 

забезпечення їх виконання. 

Вересень - 

жовтень 

 

Куценко А.С. 

 
 

4. Поновлення куточка ―Цивільний 

захист‖ для учнів та працівників. 

лютий 

 

Куценко А.С. 

 
 

5. Ознайомлення особового складу 

працівників з планом ЦЗ та 

інструкцією у разі виникнення 

аварій, катастроф, стихійних лих 

тощо. 

лютий- 

березень 

 

Куценко А.С. 

 
 

6. Перевірка на запасних виходах 

наявності табличок ―Пожежний 

вихід‖, розміщення в коридорах 

школи плану евакуації дітей та 

вчителів у випадках надзвичайних 

ситуацій, а також Правил евакуації. 

Серпень-

вересень 

 

Сагун В.Ф. 

 
 

7. Обов’язкове вивчення з учнями 

на уроках ―Основи здоров’я‖ плану 

та порядку дій на випадок 

надзвичайних ситуацій. 

лютий- 

березень 

 

Мигаль Н.П. 

Таранченко 

А.В. 

 

 

8. Підготовка проекту та контроль 

виконання наказу «Про підготовку 

та проведення Дня ЦЗ в школі». 

квітень 

 

Куценко А.С. 
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9. Підготовка команди сандружин 

9-х класів для участі в Дні ЦЗ. 

квітень 

 

Березіна О.Г. 

 
 

10. Виготовлення засобів захисту 

органів дихання для практичних 

занять. 

до 10.04 

 

Класні 

керівники 

 

 

11. Проведення конкурсу 

санітарних листків з цивільної 

оборони. 

до 10.04 Класні 

керівники 

 

12. Підготовка проекту наказу 

«Про підсумки Дня ЦЗ в школі у 

2018-2019 навчальному році» 

квітень Куценко А.С. 

 

 

 

1.7.ЗАВДАННЯ ПО ЗМІЦНЕННЮ ТА РАЦІОНАЛЬНОМУ 

ВИКОРИСТАННЮ МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Перевірка готовності школи до нового 

навчального року. Обстежити навчальні 

кабінети, приміщення та скласти 

відповідні акти. 

до 20.08. 

2018 р. 

Адміністрація 

школи 

2 Підготовка актів по перевірці 

електропроводки на опір, вентиляційної 

системи, пожежних гідрантів, 

вогнегасників. 

до 15.08. 

2018 р. 

Сагун В.Ф. 

3 Перезаключення договорів з установами і 

підприємствами для обслуговування 

електрогосподарства, їдальні, медичного 

обладнання, водо каналізації та іншими 

службами. 

до 01.09. 

2018 р.  

Сагун В.Ф. 

4 Проведення інвентаризації всіх 

матеріальних цінностей 

до 10.11. 

2018 р.  

Шарапа Л.В. 

Панасюк Л.П. 

Сагун В.Ф. 

5 Забезпечення  виконання теплового, 

повітряного та освітлюваного режиму у 

школі. 

постійно Сагун В.Ф. 

6 Комплектування шкільних кімнат 

меблями, обладнанням, засобами 

протипожежної безпеки 

до 01.09. 

2018 р. 

Шарапа Л.В. 

Сагун В.Ф. 

7 Проведення ремонту підлоги в шкільному 

корпусі,  переходів між сходами  в  

медичному  корпусі 

до 01.08. 

2018 р. 

Шарапа Л.В. 

8 Проведення поточного ремонту  

масажного кабінету. 

до 01.09. 

2018 р. 

Шарапа Л.В. 

9 Перевірка стану шкільного майна, до 25.08. Шарапа Л.В. 
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інвентарю, обладнання в кабінетах. 2018 р. Кувейко В.І. 

Сагун В.Ф. 

10 Проведення списання застарілих ТЗН, 

шкільного обладнання 

до 10.01. 

2019 р. 

Сагун В.Ф. 

Гриб М.М. 

11 Організація роботи по озелененню 

території школи. 

постійно Сагун В.Ф. 

12 Проведення упорядкування шкільної 

території, спортивних майданчиків. 

до 01.09. 

2018 р. 

Сагун В.Ф.  

Вчителі 

фізичної 

культури 

13 Оформлення замовлення на шкільні 

підручники і  навчально-методичну 

літературу. 

до 01.03. 

2019 р. 

АпасоваВ.А., 

Фарисей О.В. 

14 Закупка для шкільної їдальні посуду та 

кухонного інвентарю. 

до 01.08. 

2018 р. 

Каленюк С.П. 

15 Проведення контролю за охороною 

шкільних приміщень і передачею 

чергувань. 

постійно Сагун В.Ф. 

16 Аналіз постійного контролю за витратами 

води, тепла, електроенергії. 

постійно Сагун В.Ф. 

17 Проведення заходів по облаштуванню і 

благоустрою школи та шкільного 

подвір’я. 

постійно Сагун В.Ф. 

18 Перевірка порядку виконання пунктів 

колективної угоди 

постійно Шпира Н.В. 

19 Проведення огляду санітарного стану 

приміщення школи. 

постійно Бондаренко 

Т.Є. 

Сулима Л.С. 

Сагун В.Ф. 

20 Перевірка стану ведення медичної 

документації. 

постійно Бондаренко 

Т.Є. 

21 Аналіз порядку надходження 

позабюджетних коштів та їх витрати. 

1 раз на 

семестр 

Шарапа Л.В. 

Голови 

батьківських 

комітетів 

22 Розгляд в учительському, учнівському 

колективах плану ремонту школи, 

обладнання, меблів, книг, навчально-

наочних посібників.  

квітень Адміністрація 

школи 

23 Складання плану комплектування 

шкільних приміщень меблями, 

обладнанням, засобами протипожежної 

безпеки на наступний навчальний рік. 

до 15.04 

2019 р. 

Шарапа Л.В. 

24 Затвердження  штатного розпису школи  

на 2018-2019 н.р. 

Вересень  Панасюк Л.П. 
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25 Складання та затвердження кошторису 

заходів та видатків на 2019 рік 

Грудень Панасюк Л.П. 

26 Перевірка правильності використання 

фінансових засобів: 

- Розробка кошторису на новий 

навчальний рік 

- Складання річного звіту про 

фінасово-господарську дільність 

- Аналіз використання бюджету за 

минулий рік, розрахунок на новий рік 

- Використання коштів, надання 

матеріальної допомоги, преміювання 

  

 

Шарапа Л.В., 

Панасюк Л.П. 
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РОЗДІЛ 2. 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

УЧНІВ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК ЦІЛІСНОЮ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЮ СИСТЕМОЮ. 

Мета: забезпечити умови індивідуального розвитку школярів, досягнення 

ними рівня навченості, відповідного ступеню навчання, 

потенціалу учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів, 

нахилів та здібностей. 

2.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ І            
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ 

 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль 

1. Контроль і керівництво 

Контроль за ходом 

виконання ст.10 Конституції 

України, Закону України 

―Про засади державної 

мовної політики―, реалізації 

Програми підтримки 

української мови в 

Черкаській області на 2017-

2020 роки 
 

 

Постійно 

 

 

 

Фарисей О.В. 

 

 

Контроль за станом ведення 

шкільної документації 

державною мовою, ділове 

спілкування при проведенні 

офіційних заходів. 
 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Перевірка знань з української 

мови та літератури з 

наступним аналізом (рівень 

володіння і уміння 

користуватися українською 

мовою). 
 

 

 

грудень; 

травень 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

Проведення роз’яснювальної 

роботи серед батьків та 

вчителів щодо Закону 

України «Про засади 

державної мовної політики», 

Декларації прав 

           квітень  

 

 

Адміністрація 
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національностей 

2. Посилення національного компоненту навчання та виховання 

свідомості учнів 

2.1. Проведення факультативів з 

вивчення української мови та 

літератури. 

Постійно 

 

 

 

Фарисей О.В.  

2.2. Участь у міському конкурсі 

знавців української мови ім. 

П.Яцика 

Згідно 

графіка 

 

 

Фарисей О.В. 

 

 

2.3. Участь у Міжнародному 

мовно-літературному 

конкурсі ім.Т.Шевченка 

Згідно 

графіка 

 

Фарисей О.В. 

 

 

2.4. Проведення шкільної 

олімпіади з української мови 

та літератури. 

жовтень 

 

Фарисей О. В. 

Попова О.В. 

 

2.5. Участь у міській олімпіаді з 

основ наук. 

жовтень-

грудень 

 

МО вчителів 

української 

мови 

 

 

2.6. Поповнення матеріалами 

Шевченківської виставки. 

 

Упродовж 

року 

 

Фарисей О.В.  

Дні слов’янської культури, 

2.7. проведення Міжнародного 

дня рідної мови. 

лютий 

22.02 

МО вчителів 

української 

мови 

 

 

3. Виховання любові до українського мистецтва, культури, розвиток 

творчих нахилів та здібностей учнів 

Постійнодіючі виставки в 

бібліотеці школи: 

- ―Мова – духовний скарб 

нації‖; 

- ―Буду я навчатись мови 

золотої‖. 

Постійно 

 

 

 

Учителі 

української 

мови і 

літератури 

Апасова В.А. 

 

Конкурс дитячих малюнків 

―Мій рідний край, моя ти, 

Україно‖. 

 

Постійно 

 

Будник Л.М. 

 

 

 

Огляд художньої 

самодіяльності ―Таланти 

твої, Україно‖. 

 

березень 

 

Будник Л.М. 

 

 

Шевченківські дні. березень Фарисей О.В.  
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Перегляд вистав обласного 

музичного драматичного 

театру ім. Т. Шевченка. 

 

жовтень- 

березень 

 

Учителі 

української 

мови та 

літератури, 

вихователі 

 

Виставка учнівських виробів 

з декоративно-прикладного 

українського мистецтва. 

 

Упродовж 

року 

 

Класні 

керівники 

 

 

2.2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КОНСИЛІУМИ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ 5 класи 

Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності (адаптація 

учнів 5 класу до навчання в основній школі). 

Жовтень     Левчук С.М. 

      Класні керівники 5-х класів 

      Класоводи  початкової школи 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ 1 класи 

Підсумки адаптаційного періоду в 1-х класах. 

       Шпира Н.В. 

          Листопад      Левчук С.М. 

 
 

2.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Контр

оль 

1 Поновлення банку даних 

обдарованих дітей 
вересень 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

2 Залучення обдарованих дітей 

до роботи гуртків та 

факультативів 

вересень 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

3 Індивідуальна підготовка учнів 

до предметних олімпіад 

вересень Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

4 Участь школярів у І, ІІ, етапах 

предметних олімпіад з базових 

дисциплін 

вересень- 

жовтень 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

5 Участь школярів у конкурсах: 

- Міжнародний конкурс 

знавців української мови ім. 

П.Яцика 

- Міжнародний інтерактивний 

Протягом 

року 

Голови МО  
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математичний конкурс 

"Кенгуру" 

- Міжнародний інтерактивний 

конкурс з інформатики «Бобер» 

- Інтерактивний природничий 

конкурс "Колосок"; 

- Всеукраїнський конкурс 

«Соняшник» 

- Міжнародний учнівський 

конкурс юних істориків 

"Лелека"; 

- Всеукраїнський фізичний 

конкурс "Левеня"; 

- Конкурси, організовані 

управлінням освіти, 

департаментом освіти і науки, 

МОН та громадськими 

організаціями 

6 Упровадження інтерактивних 

методик у викладання 

дисциплін 

Упродовж 

року 

Учителі -

предметники 

 

7 Аналіз результативності участі 

учнів у І та ІІ етапах 

всеукраїнських учнівських 

олімпіад на засіданнях МО До 11.01 

Голови МО  

8 Аналіз ефективності роботи з 

обдарованими дітьми 

січень Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

9 Ефективність використання 

годин варіативної складової 

навчального плану 

квітень Куценко А.С. 

Фарисей О.В. 

 

10 Тематичні консультації для 

батьків «Дитина в кризовому 

соціумі» 

лютий Левчук С.М. 

Широкопояс Н.В. 

 

11 Аналіз роботи МО з 

обдарованими учнями 

травень Куценко А.С. 

Фарисей О.В. 

 

12 Підготовка проекту наказу 

«Ефективність організації 

роботи з обдарованими 

учнями» 

травень Будник Л.М.  

13 Навчання обдарованих дітей 

навичкам психологічної 

стабільності та психорегуляції 

Упродовж 

року 

Левчук С.М. 

Широкопояс Н.В. 

 

14 Оформлення в методкабінеті 

виставки наукової та 

методичної літератури  

Упродовж 

року 

Керівники МО  
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2.4. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ 

 
№ Предметний тиждень Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Предметний тиждень вчителів 

англійської  мови  

17.09-21.09 Слюнько С.С. 

2. Предметний тиждень з 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

08.10 -12.10 Павленок А.М. 

3. Тиждень правового виховання 12.11-16.11 Павленок А.М. 

Широкопояс Н.В. 

4. Тиждень психологічної служби 01.04-05.04 Широкопояс Н.В. 

Левчук С.М. 

5. Предметний тиждень вчителів 

світової літератури 

12.02-15.02 Єрцова О.А. 

6. Предметний тиждень з 

природничих дисциплін 

15.04-22.04 Таранченко В.П. 

7. Предметний тиждень вчителів 

математики 

21.01-25.01 Тетьора Н.Г. 

8. Предметний тиждень вчителів 

української мови і літератури 

01.03. -06.03 Попова О.В. 

9. Предметний тиждень початкової 

школи 

22.10-26.10 Гончаренко А.М. 

 

2.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІЗИЧНОЇ 

АКТИВНОСТІ УЧНІВ 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Відповідальний Дата проведення 

1.  Проведення засідання з 

фізоргами класів 

Вчителі фізичного 

виховання, 

учнівський 

парламент 

Вересень 2018р. 

2.  Туристично-спортивний збір 

«Похід без походу» 

Приготування козацької каші 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І. 

Гарнага С.А.  

Вересень 2018р. 
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3.  Тиждень здоров’я. Проведення 

олімпійського уроку серед учнів 

7-8 класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Жовтень  2018р. 

4.  Спорт - це здоров’я. Спорт - це 

життя. 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Жовтень 2018р. 

 

5.  Фізкультурно-оздоровче свято 

для учнів 7-8 класів 

до Дня Захисника України 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Жовтень 2018р. 

 

6.  Першість школи з шашок серед 

учнів 5-7 класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Жовтень 2018р. 

 

 

7.  Першість школи з шашок серед 

учнів 8-9 класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Листопад 2018р. 

8.  Першість школи з настільного 

тенісу серед учнів 8-9 класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Листопад 2018р. 

9.  Першість школи з настільного 

тенісу серед учнів 6-7 класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Грудень 2018р. 

10.  Веселі старти серед учнів 7-8 

класів до Дня збройних сил 

України 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Грудень 2018р. 

11.  Першість школи з піонерболу 

серед учнів 5-6 класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Лютий 2019р. 

12.  Фізкультурно-оздоровче свято 

для учнів 5-6 класів 

 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Лютий 2019р. 

13.  Фізкултурно-оздоровче свято 

«Веселі старти»  

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Березень 2019р. 

14.  Змагання з дартсу серед учнів 7-9 

класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Березень 2019р. 

15.  Змагання з дартсу серед учнів 5-6 

класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Квітень 2019р. 

16.  Змагання з бадмінтону серед 

учнів 7-9 класів 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Квітень 2019р. 

17.  Всесвітній день здоров’я.  Малі 

олімпійські ігри 

Сагун І.Ф.,Хомут 

О.І., Хомут Ю.І., 

Гарнага С.А. 

Травень 2019р. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 
Мета: забезпечити вчителям школи умови для підвищення професійної 

компетентності, що сприятиме подальшому всебічному розвитку 

школярів та вдосконаленню навчально-виховного процессу 

 

3.1.ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД 

 

І.  СЕРПЕНЬ 

1.  Про підсумки  навчально-виховної роботи в 2017 –2018  навчальному році і 

завдання на  наступний  навчальний рік.  Шарапа Л.В. 

2.  Про затвердження  плану роботи школи на 2018-2019 н.р. 

  Шарапа Л.В. 

3. Про організацію освітнього процесу в початковій та середній ланці 

відповідно до вимог Нової української школи. 

Шпира Н.В.,Фарисей О.В. 

4. Обговорення та затвердження списку педагогічних працівників, 

рекомендованих для роботи в раді школи.  

 
ІІ.  ЛИСТОПАД 

1. Про актуальні питання профілактики та лікування сколіозу у дітей. 

        Бондаренко Т.Є. 

2. Підсумки поглибленого медичного огляду вихованців школи-інтернату 

        Березіна О.Г.   

3. Стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в школі (на прикладі 

роботи психологічної служби школи)   Широкопояс Н.В.,  

Левчук С.М. 

4. Стан викладання трудового навчання і обслуговуючої праці   

        Куценко А.С. 

                                                     
ІІІ. ГРУДЕНЬ 

1. Педагогіка підтримки дитини у процесі його розвитку у системі особистісно 

орієнтованого виховання. 

        Будник Л.М. 

2. Стан викладання зарубіжної літератури в основній школі. 

Фарисей О.В. 

3.Про стан викладання математики в початковій школі. 

                                                                                 Шпира Н.В. 

4. Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-

виховного процесу.                                               Кувейко В.І. 
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ІV. БЕРЕЗЕНЬ 

1. Перебудовуємо  урок: підходи вчителя до модернізації навчального процесу. 

        Куценко А.С. 

2. Стан викладання історії і права.    

                                                                                  Фарисей О.В. 

4. Захист авторських ідей і педагогічних надбань учителів і вихователів, що 

атестуються 

V. ТРАВЕНЬ 

1. Про наслідки освітнього процесу в 1-9 класах 

        Шарапа Л.В. 

2. Про випуск учнів 9-х класів.    Шарапа Л.В. 

3. Про нагородження Похвальними листами за високі досягнення у навчанні 

учнів школи.      Шарапа Л.В. 

4. Про затвердження робочого плану роботи школи на 2019-2020 н.р 

        Шарапа Л.В.   
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3.2. ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ 

ТЕМА: «Формування соціальної компетентності - необхідна складова 

конкурентоспроможної особистості» 

 

Зміст роботи Термін проведення Відповідальні виконавці 

Формування потреби 

вчителя в 

самовдосконаленні, 

саморозвитку через 

упровадження нових 

освітніх технологій  

серпень Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

Соціалізація школяра: 

психологічна сутність, 

технології, індикатори 

Жовтень 

 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

 

Орієнтація особистості 

учня в сучасному 

інформаційному 

просторі – шлях до 

соціалізації 

 

Квітень Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 
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3.3 ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 1. Аналіз методичної роботи школи за 

минулий навчальний рік та визначення 

основних напрямків роботи. 

2. Розподіл обов’язків між між членами 

методичної ради. 

3. Обговорення і затвердження планів 

роботи всіх структур методичної служби 

на новий навчальний рік. 

4. Огляд та обговорення нових навчальних 

програм з базових дисциплін, 

рекомендацій Міністерства освіти, науки 

щодо викладання предметів у 2018-2019 н. 

р. 

5. Особливості педагогічної діяльності 

колективу в новому навчальному році в 

умовах реалізації науково-методичної 

проблеми (робота за планом школи). 

6. Про проведення І (шкільного) туру 

предметних олімпіад. 

7. Про організацію та проведення 

методичних тижнів. 

8. Про атестацію педагогічних 

працівників. 

9. Про хід упровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти 

Вересень 

 

Фарисей О.В. 

 

 

 

Шарапа Л.В. 

 

Керівники м/о 

 

 

Фарисей О.В. 

 

 

 

 

Фарисей О.В. 

 

Фарисей О.В. 

Фарисей О.В. 

 

Фарисей О.В. 

 

Куценко А.С. 

 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

2 1. «Педагогічна компетентність учителя як 

умова та засіб  гуманізації освітнього 

середовища» 

2.Аналіз результатів шкільних олімпіад  

та підготовка учнів до участі в міських 

олімпіадах з базових дисциплін. 

3. Організація взаємовідвідування 

відкритих років. Аналіз особливостей 

сучасного уроку. 

4. Огляд нормативних документів, 

новинок психолого-педагогічної 

літератури 

Листопад  Керівники м/о 

 

 

Керівники м/о 

 

 

Фарисей О.В. 

 

 

ЛевчукС.М. 

Апасова В.А. 

3 1. Аналіз роботи вчителів: 

«Індивідуальний освітній маршрут 

педагога – один із шляхів 

самовдосконалення» 

Січень  Керівники м/о 
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2. Підготовка методичних та дидактичних 

матеріалів учителів школи до виставки 

педагогічних інновацій.  

3. Робота над педагогічною проблемою 

школи. Запровадження методів та 

прийомів реалізації. 

4. Сторінками фахових журналів. Огляд 

методичних новин. Виявлення досвіду для 

вивчення та шляхів реалізації проблемної 

теми 

Фарисей О.В. 

 

 
Фарисей О.В. 

 
 

Керівники м/о 

 

4 Обговорення та затвердження методичних 

та дидактичних матеріалів, підготовлених 

учителями школи   до виставки 

педагогічних інновацій.  

 

Лютий  Фарисей О.В. 

 

5 1. Аналіз результатів роботи над 

методичною проблемою школи. 

2.Про  проведення ДПА у 4-х класах,  

9-х класах. 

3. Про підсумки методичної роботи в 

2018-2019 навчальному році та 

планування її на наступний навчальний 

рік. 

4. Огляд нормативних документів 

на наступний навчальний рік. 

Травень  Фарисей О.В. 

 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

 

 

Керівники м/о 

 

 

3.4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДКАДРІВ 

№ 

з/

п 

Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальн

ий 

1. 

Підготовка проекту наказу «Про 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» 

Серпень Куценко А.С. 

2. 

Направлення на курси підвищення 

кваліфікації вчителів, у яких 

минуло 5 років з попередніх курсів 

Згідно плану Куценко А.С. 

3. 

Відкриті уроки вчителів, які 

проходили навчання на курсах 

підвищення кваліфікації 

Протягом 

року 

Учителі, які 

проходили 

курси 

4. 

Творчі звіти вчителів, які 

проходили навчання на курсах 

підвищення кваліфікації 

За графіком 

Учителі, які 

проходили 

курси 

5. 

Коригування перспективного плану 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації вчителів 

Травень Куценко А.С. 
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3.5. АТЕСТАЦІЯ  ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

№ Заходи Дата 
Комісія закладу  

Виконавець Документ 

1 Ознайомлення працівників з 

Типовим положенням про 

атестацію. Оформлення 

атестаційного куточка. 

До 10.10.18 Шарапа Л.В. Список 

ознайомле

ння 

2 Ознайомлення педагогічного 

колективу з наказом про 

створення АК та атестацію 

педпрацівників у поточному 

навчальному році 

До 20.09.18  Шарапа Л.В. Список 

ознайомле

ння 

3 Формування списку чергової 

атестації згідно з графіком та 

ознайомлення з ним 

педпрацівників під розпис 

До 20.09.18 Шарапа Л.В.  

Фаприсей О.В. 

Будник Л.М. 

Подання 

до 

атестаційн

ої комісії 

4 Засідання атестаційної комісії 

школи: 

1. Розподіл обов’язків 

членів атестаційної комісії 

2. Розробка плану роботи 

атестаційної комісії 

До 20.09.18 Шарапа Л.В. Протокол 

5 Прийом заяв щодо позачергової 

атестації з метою підвищення 

категорії. Прийом заяв щодо 

перенесення чергової атестації 

строком на 1 рік 

21.09 –10.10 

2018 року  

(п.п.1.8, 3.15, 

3.16) 

Шарапа Л.В. Заяви 

працівник

ів 

6 Перевірка наявності документів 

про підвищення кваліфікації 

педпрацівників, які 

атестуються. 

24.09 – 12.10 

2018 року 

Куценко А.С. Ксерокопі

ї 

документі

в 

7 Подання керівника закладу 

щодо позачергової атестації з 

метою присвоєння працівнику 

кваліфікаційної категорії, 

педагогічного звання, та 

педпрацівників, які знизили 

рівень професійної діяльності 

До 10 .10.18 

(п.3.1) 

Шарапа Л.В. Подання 

8 Співбесіди з педпрацівниками 

щодо індивідуальних планів 

проходження атестації 

До 12 .10.18  Будник Л.М. 

Куценко А.С. 

Фарисей О.В. 

 Шпира Н.В. 

Плани 

  



54 

 

9 Засідання атестаційної комісії 

1.Розподіл членів АК за 

педпрацівниками. 

2.Розгляд подання керівника, 

заяв про позачергову 

атестацію, перенесення 

строку. Затвердження списку 

атестації 

3.Затвердження планів 

індивідуальної роботи 

атестантів. 

4.Затвердження графіка 

атестації (подальше 

ознайомлення з ним 

педпрацівників під підпис). 

До 20.10.18                                                                                                                                                                                                

(п.3.2) 

                                                                                                                                                                                                                     

Шарапа Л.В. Протокол 

10 Закріплення членів атестаційної 

комісії за педагогічними 

працівниками, що атестуються 

До 20.10.18                                  Шарапа Л.В. Рішення 

атест. 

комісії 

11 Вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, що 

атестуються 

Жовтень-

березень 

2018-2019 

року 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

12 Тижні педагогічної 

майстерності педагогічних 

працівників, що атестуються 

Січень-лютий  

2019 року 

Педагогічні 

працівники, що 

атестуються 

Відкриті 

уроки, 

позакласні 

виховні 

заходи 

13 Надання характеристики 

професійної діяльності до 

атестаційної комісії 

До 01.03.19 

(п.3.4) 

Шарапа Л.В. Характери

стика 

14 Оформлення атестаційних 

документів 

11.03 – 15.03 

2018 року 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В.  

Атестацій

ні листи 

15 Ознайомлення працівників 

з атестаційними листами 

За 10 днів до 

засідання 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Атестацій

ні листи 

1. 16 Засідання атестаційної комісії 

школи 

28 .03.2019 Шарапа Л.В. Протокол 

17 Подання до управління 

документів на педпрацівників, 

що атестуються на вищу 

категорію та звання 

До 04 .04.19  Шарапа Л.В. 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В. 

Подання , 

атестаційн

і листи 

18 Аналіз підсумків атестації, 

підготовка звітної та 

статистичної документації 

30 .03 –15.04 

2019року 

Будник Л.М.. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Наказ по 

школі, 

аналітичні 

матеріали 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВИХОВНА  РОБОТА 
 Виховна проблема школи : «Виявлення і розвиток здібностей кожного 

учня, реалізація  здоров’язберігаючої компетентності  учнів в умовах 

санаторної  школи – інтернату» 

Метою виховного процесу в школі є виховання і розвиток вільної, 

духовно багатої, життєлюбної, талановитої особистості, що володіє знаннями 

про природу, людину і суспільство, готова до творчої діяльності і дотримується 

принципів моральної поведінки. 

 Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній 

діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, 

формування в них творчого мислення, відповідальності. 

 Головним своїм завданням медико – педагогічного колективу є: навчити 

учнів мислити та розвивати їхні розумові здібності; формувати пізнавальні 

інтереси школярів;. виявляти й розвивати творчі здібності та задатки учнівської 

молоді; забезпечувати моральні стосунки в учнівському колективі; навчати 

учнів любити людей та життя; прилучати до духовних національних і 

загальнолюдських цінностей; формувати моральне ставлення до людини, праці, 

природи, Батьківщини; формувати та розвивати риси характеру кожного учня 

на основі принципу природо відповідності за програмою духовного і 

морального вдосконалення; розвивати комунікативні здібності учнів. 

Найважливішим принципом загальноосвітньої школи є принцип 

гуманізму, відповідно до якого людині як вищій цінності суспільства надаються 

сприятливі умови для всебічного розвитку особистості. Школа сприяє 

досягненню гармонії в поєднані інтересів особи, суспільства і держави.   

 Зміст, організація, форми і методи виховної роботи в школі 

підпорядковуються реальному визнанню особистості учня як головної мети на 

формування у школярів громадянської, зрілості – системи дійового ставлення 

особистості до Батьківщини, суспільства, держави, природи, колективу, до 

праці, до самого себе. 

 Ідеалом виховання є гармонійно розвинена свідома людина, що наділена 

глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, 

родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної 

та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення. 

 

МЕТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КОНКРЕТИЗУЄТЬСЯ 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗАВДАНЬ: 

 Формування національної свідомості і людської гідності. 

 Формування політичної і правової культури. 

 Формування усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальними правами та 

свободами і громадською відповідальністю. 

 Формування активної протидії випадкам порушення законів. 

 Виховання любові до рідного краю, свого народу, держави. 
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 Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного 

формування власної світоглядної позиції. 

 Виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української 

мови, історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, що 

проживають в Україні. 

 Виховання до прав і свобод інших людей. 

 Утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання поваги до 

інших культур і традицій. 

 Формування громадсько – патріотичних якостей, уміння орієнтуватися в 

соціальному, політичному й культурному житті суспільства. 

 Формування навичок самоосвіти і самореалізації.  

 Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів, формування соціальної активності 

і професійної компетенції. 

 Формування свідомого громадянина, патріота майбутнього професіонала. 

 Формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності 

гармонійних відносин з природою. 

 Розвиток естетичних потреб і почуттів, охорона і зміцнення фізичного, 

психічного здоров'я учнів. 

 Формування загальношкільного колективу на засадах учнівського 

самоврядування. 

 Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не 

порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури 

народів світу. Забезпечення якісної базової загальноосвітньої підготовки з 

гуманітарним спрямуванням, що включає розвиток дитини як особистості,    

самовизначення, саморозвиток, самореалізацію. 

 Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів. Створення сприятливих умов для 

повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування  

творчо мислячої особистості. 

 Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої 

цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я. 

 Розвиток творчого потенціалу учнів, підтримка обдарованих дітей. 

Формування почуття відповідальності перед суспільством за природну 

обдарованість, виховання власної гідності, готовності до трудової діяльності.  

 Системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне 

оновлення його змісту, якісна реалізація патріотичного  виховання особистості. 

 Досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико-

профілактичної роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів 

щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних 

проявів. 

 Оволодіння основами народного мистецтва, музики, архітектури, усної 

народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури, побуту, 

ремесл. 
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 Створити виховне середовище для формування життєвого досвіду учнів 

на основі духовно – моральних національних та загальнолюдських цінностей. 

 Організувати життєдіяльність учнівського колективу з позиції здорового 

способу життя. 

 Продовжувати працювати за програмою діяльності молодших школярів 

«Барвінкова країна». Організувати роботу гуртків за інтересами. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ: 

 Вивчення державних та нормативних документів про загальну і 

спеціальну освіту в Україні, інструктивно - методичних документів органів 

освіти. 

 Вивчення нових методик виховання, психології, етики, естетики. 

 Проведення нарад та засідань школи молодого вихователя. 

 Співдружність із сім’єю, участь батьків у виховному процесі. 

 Вивчення класних колективів за допомогою анкет, діагностик. 

 Проведення моніторингових досліджень. 

 Створення методичними об’єднаннями проектних технологій та 

мультимедійних презентацій. 

 Організація системи заходів, спрямованих на розвито творчого 

потенціалу вихователів, упровадження досягнення кращого педагогічного 

досвіду та інноваційних технологій. 

 

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Вимоги програми  Напрями реалізації  Шляхи реалізації 

1.Ціннісне ставлення до 

сім'ї, родини, людей: 

- сформованість основ 

національних та 

загальнолюдських 

цінностей; 

- усвідомлення цінностей 

соціального спілкування; 

- засвоєння сімейних, 

родинних та суспільних 

цінностей; 

- сформованість 

соціально-комунікативних 

компетенцій. 

 

1. Робота з батьками 

 2. Родинно – сімейне 

виховання. 

3. Робота з 

громадськими та 

благодійними 

організаціями. 

 

1. Батьківські збори  

( протягом року). 

2. Заходи з профілактики 

правопорушень, запобігання 

дитячій бездоглядності 

(протягом року). 

3. Профілактично – 

попереджувальні заходи  

( протягом року). 

4. Засідання Ради школи, 

батьківського комітету  

( протягом року). 

5. Індивідуальна робота з 

сім’ями, які опинились  у 

складних життєвих обставинах 

(протягом року). 

2.Ціннісне ставлення до 

праці: 

- формування творчої 

працелюбної особистості; 

1. Формування 

навичок колективної, 

суспільно – корисної 

праці. 

1. Профорієнтаційні заходи 

(протягом року). 

2. Рейди перевірок класних, 

спальних та битових кімнат  
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- виховання 

цивілізованого господаря; 

- сформованість понять та 

уявлень про важливість 

праці в житті людини; 

- сформованість потреби в 

праці; 

- сформованість поняття 

професійного 

самовизначення; 

- сформованість 

готовності до творчої 

праці. 

 

2. Формування 

навичок 

самообслуговування, 

ведення домашнього 

господарства. 

3. Формування 

креативності, 

ініціативності, 

правосвідомості, 

працездатності 

4. Трудове навчання. 

5. Залучення учнів до 

гуртків за інтересами. 

( протягом року). 

3. Трудові колективні акції: 

«День добрих справ»,  

 «Озеленимо своє подвір’я» 

(вересень – жовтень,  квітень – 

травень). 

4. Відвідування вищих 

професійних училищ, ліцеїв, 

технікумів з метою 

ознайомлення з професіями, які 

можна набути в них (протягом 

року). 

5. Чергування в школі, класі, 

їдальні ( протягом року). 

6. Тематичні екскурсії  

( протягом року). 

3.Ціннісне ставлення до 

себе:  

- виховання  правової 

свідомості на основі 

правових знань, уявлень, 

переконань, почуттів, що 

регулюють поведінку; 

- сформованість основ 

духовно – морального та 

фізичного розвитку 

особистості; 

- формування вміння 

правильно поводитись у 

критичних життєвих 

ситуаціях; 

- сформованість життєвих 

компетенцій, активної 

життєвої позиції; 

-проведення 

просвітницької роботи 

серед батьків щодо їхньої 

відповідальності за 

здоров’я дітей; 

-проведення моніторингу 

стану здоров’я учнів; 

 

1.Трудове виховання. 

 2.Сприяння 

гармонійному та 

творчому розвитку 

особистості. 

3.Формування 

здорового способу 

життя. 

4. Охорона життя та 

здоров’я дітей. 

5.Розвиток 

учнівського 

самоврядування 

6.Комплексне 

вирішення проблем 

соціалізації дітей в 

суспільстві. 

  

 1. Тиждень здоров’я  

( жовтень). 

2. Бесіди та інструктажі з 

техніки безпеки (згідно вимог). 

3. Психолого – педагогічна 

профілактика й корекція 

відхилень у поведінці учнів 

(протягом року). 

4. Тиждень щодо безпечного 

використання газу в побуті ( 

жовтень). 

5. Заходи з соціального захисту 

вихованців  

( протягом року). 

6. Заходи по оздоровленню 

учнів школи – інтернату  

( протягом року). 

7. Соціально – психологічний 

супровід  

( за планом роботи практичного 

психолога та соціального 

педагога). 

8. Профорієнтаційні заходи 

 ( протягом року). 

9. Зустрічі з фахівцями з 

охорони здоров’я. 

10. Плани спільної роботи з 

різними правоохоронними 

організаціями.  
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4.Ціннісне ставлення до 

природи: 

- сформованість 

екологічної культури 

особистості. 

- сформованість понять та 

уявлень про довкілля; 

- сформованість почуття 

особистої  причетності до 

збереження  природних 

багатств ; 

- усвідомлення себе як 

невід’ємної частини 

природи. 

1. Екологічне 

виховання:  

- валеологічне 

виховання; 

- природоохоронне 

виховання. 

 1. Валеологічні  години 

спілкування ( протягом року).  

2. Місячник екологічного 

виховання ( квітень). 

3. Заходи з охорони 

навколишнього середовища 

( протягом року). 

4. Екскурсії до зоопарку, 

ботанічного саду  

( протягом року). 

5. Екологічні стежки по 

Парковим зонам Черкас  

( протягом року). 

5. Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства: 

- усвідомлення єдності 

власної долі з долею 

Батьківщини; 

- формування в учнів 

якостей свідомого 

громадянина, патріота, 

майбутнього 

професіонала; 

- сформованість  основних 

понять про народ, націю, 

суспільство, державу; 

- сформованість активної 

громадянської позиції; 

- залучення батьків, 

громадськості  до життя 

школи через організацію 

спільних справ; 

- сформованість потреби у 

збереженні та 

примноженні духовного  й 

матеріального  багатства 

українського народу; 

1. Правове виховання. 

 2. Громадянське 

виховання. 

 

1. Тиждень патріотичного 

виховання (жовтень, травень). 

2. Заходи з соціального захисту 

дітей пільгових категорій 

(протягом року). 

3. Тиждень правових знань  

(листопад). 

4. Взаємодія з громадськими 

організаціями (протягом року). 

5. Заходи з профілактики 

правопорушень та запобігання 

прояву негативних явищ в 

учнівському середовищі  

(протягом року). 

6. Розвиток учнівського 

самоврядування. 

7. Класні години «Ми діти твої 

Україно!». 
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6. Ціннісне ставлення 

до культури, мистецтва: 

- формування в учнів 

основ естетичної 

культури, естетичних 

норм і принципів; 

- сформованість потреби у 

спілкуванні з мистецтвом; 

- сформованість 

естетичних почуттів, 

уявлень і знань про 

прекрасне в житті і 

мистецтві; 

- сформованість 

естетичної культури 

особистості, цінностей 

інформаційної культури; 

- розуміння ролі мистецтва 

як основи морально – 

духовного розвитку 

особистості; 

1. Художньо – 

естетичне виховання. 

2. Робота шкільних 

гуртків. 

3. Оволодіння 

інформаційно – 

комунікативними 

технологіями ( ІКТ). 

4. Сприяння творчому 

розвитку особистості. 

1. Тиждень художньо – 

естетичного виховання. (лютий, 

березень). 

2. Звіти шкільних гуртків 

 ( протягом року). 

3. Участь в міських, обласних, 

всеукраїнських виставках, 

конкурсах, фестивалях  дитячої 

творчості  ( протягом року). 

4. Екскурсії до мистецьких та 

культурних закладів  

( протягом року). 

5. Відвідування музеїв, театрів, 

виставок (протягом року). 

6. Співпраця з художніми 

колективами Черкас, художнім 

та краєзнавчим музеями, 

ляльковим та драматичним 

театрами. 

 

 

4.1.ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
 

ВЕРЕСЕНЬ 
Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства  

«Маленька людина та великий світ!» 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні  Дата  

1. Святкуємо День знань.  

- свято Першого дзвоника «Прощай, 

Літо чарівне, привіт, Осінь золота!»  

- проведення Єдиного першого уроку; 

- проведення вступного та первинного 

інструктажу з попередження дитячого 

травматизму, збереження  життя і 

здоров'я. 

-ознайомлення учнів зі Статутом школи, 

єдиними вимогами для учнів. 

Матвієнко В.В.,  

Будник Л. М. 

Фарисей О.В., 

Шпира Н.В., 

Куценко А. С. 

класні керівники, 

вихователі. 

 01.09. 

2. Проведення тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності (за окремим 

планом) 

 

Вихователі, 

класні керівники,  

Будник  Л.М., 

Матвієнко В.В. 

Апасова В. А. 

03.09.- 

07.09. 
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3. Місячник безпеки дорожнього руху 

«Увага! Діти на дорозі» (за окремим 

планом) 

Вихователі, 

класні керівники,  

Будник  Л.М., 

Матвієнко В.В. 

Апасова В. А. 

Вересень 

 

  

4. Підготовка інформації про наявність 

педагогічних кадрів з виховної роботи; 

банк даних дітей пільгових категорій; 

неблагополучних сімей та учнів, 

схильних до правопорушень; зайнятість 

учнів в позаурочний час.  

Будник Л.М. 

Широкопояс Н.В., 

Фарисей О.В., 

Левчук С.М.. 

 

Вересень 

5. Участь в профілактичній операції 

«Урок» 

Заступники директора 

школи 

Вересень 

6. Тиждень іноземних  мов. 
Міжнародний День миру. 

-Загальношкільна лінійка « Миру на 

Землі бути». 

-Конкурс малюнків на асфальті «Мир 

очима дітей»( 1-9 класи). 

Вчителі іноземних 

мов 

Матвієнко В.В. 

Будник Л. М. 

Класні керівники, 

Вихователі. 

17.09 

21.09 

 

 

7. Вибори учнівського самоврядування Педагог – організатор 

 

19.09. 

9. Участь у заходах, присвячених Дню 

Партизанської слави. 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

22.09 

24.09 

10. «Бабин Яр – трагедія усієї України» 

виставка – експозиція про масові 

вбивства 29-30 вересня 1941 р. в 

Бабиному Яру. 

Апасова В.А. 

 

 

27.09 

11. Години Пам`яті « Цей день в історії». 

Перегляд фільму «Бабин Яр. Історії тих, 

хто вижив» 

Вихователі, 

Апасова В.А., 

Матвієнко В.В. 

 

27.09  

12. Всеукраїнський день бібліотек.   

- « Бібліотека – це той храм, де завжди 

народжується і зберігається 

духовність. »,   

- «Мандрівка до шкільної бібліотеки» 

для учнів 1-х класів ; 

- шкільна операція «Живи, книго!» 

Класні керівники, 

вихователі,  

Апасова В.А. 

28.09 

13. Спланувати  роботу і провести перше 

засідання Ради профілактики 

Будник Л.М., 

Широкопояс Н.В.. 

ІІІ 

середа 

14. Оновлення та коригування шкільного Будник Л. М. Вересень 

http://tsn.ua/special-projects/babi_yar/
http://tsn.ua/special-projects/babi_yar/
http://tsn.ua/special-projects/babi_yar/


62 

 

 

ЖОВТЕНЬ 
Виховання  ціннісного  ставлення  особистості  до  себе 

« Зроби свій вибір на користь здоров`я » 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. Акція «Крокуємо з турботою», до 

Міжнародного дня людей похилого 

віку. 

Класні керівники, 

вихователі. 

 

01.10. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Тиждень здоров’я  

Виставка стінгазет та малюнків 

« Здоров’я – найбільший скарб». 

Відеолекторій «Група ризику – всі 

ми!» . 

Спортивне свято "Спорт - це здоров'я, 

спорт -це життя, спорт - це дорога у 

майбуття" 

Бесіди по класам « Здоров`я – 

найцінніший скарб», «Здорове 

харчування – успішне навчання» . 

Інсценізація казок « Я обираю 

здоровий спосіб життя» 

 

          Медичний лекторій: 

- Особиста гігієна школяра; 

- Шкідливим звичкам  скажем – 

ні!; 

- Їжа та здоров`я; 

- Загартування та фізичні вправи 

– необхідні умови здорового 

способу життя; 

- Про значення дотримання 

ортопедичного режиму в 

лікуванні сколіозу.  

 

Класні керівники,  

Вихователі. 

 

 

Вчителі фізичної 

культури 

 

Класні керівники, 

вихователі 5-9 класів 

 

Вихователі 2-х класів 

 

 

Березіна О.Г., 

Бондаренко Т.Є. 

 

01.10. 

 

 

 

02.10. 

 

 

04.10 

 

 

04.10. 

 

 

Протягом  

     року 

4. День Працівників освіти. Святковий 

концерт «Вітаємо Вас, учителі». 

Матвієнко В. В., 

Будник Л.М. 

05.10. 

 

банку даних «Обдарована дитина». 

Організація роботи гуртків . 

15. Проаналізувати працевлаштування 

випускників школи 

Класні керівники  

Соціальний педагог 

Будник Л.М. 

І 

тиждень 
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6. Тиждень суспільно – гуманітарних 

дисциплін( історія, правознавство). 

Виставка малюнків « Славні козаки» 

Заходи до Дня українського козацтва 

  «Захисники через роки, через віки» 

Спортивно-розважальне свято  

«З козаків візьмемо приклад!» 

Вчителі історії, права 

 

Матвієнко В.В. 

Будник Л.М. 

Апасова В.А. 

08.10.- 

 

11.10. 

 

 

 

 

7. Туристично – спортивний збір «Похід 

без походу». 

Вчителі фізичної 

культури 

12.10. 

8. 

 

 

9.  

 

8.  

Екологічний трудовий десант 

«Зелений паросток майбутнього» 

 

Тиждень початкової школи  

(за окремим планом) 

Вихователі, класні 

керівники 

 

Шпира Н.В.  

Вчителі початкових 

класів. 

15.10- 

19.10 

 

22.10.- 

26.10. 

10.  Аналіз зайнятості дітей у гуртках 

шкільних та позашкільних 

Будник Л.М.      III 

тиждень 

11. Проведення бесід з безпеки 

життєдіяльності з метою профілактики 

нещасних випадків під час осінніх 

канікул 

Вихователі, класні 

керівники 1-9 класів 

     IV 

тиждень 

 

ЛИСТОПАД 
Виховання  ціннісного  ставлення  особистості  до  громади   

«Та земля мила, де мати народила!»  

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. День української писемності. 

Загальношкільна лінійка: 

 «Яка ж багата рідна мова!» для учнів 1 - 

9 класів 

Матвієнко В.В., 

Фарисей О.В., 

вчителі української 

мови . 

09.11. 

Тиждень правового виховання  
12.11.2018 - 16.11.2018 

2. День прав людини «Всі люди 

народжуються вільними» 
Соціальний педагог 12.11. 

3. Бесіди по класам «Наше право – 

щасливе дитинство», «Правила для 

учнів – закон шкільного життя»  

Вихователі 1 – 9 

класів 

13.11. 

4. Тематична поличка: «У країну Прав 

Дитини»  

Апасова В.А., 

бібліотечна рада 

14.11. 

5. 

 

 

Шоу інсценізованих казок для учнів 1-4 

класів «Подорож країною Права» 

 (4-і класи). 

Вихователі  4-х 

класів  

 

15.11. 
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6. Конкурс-виставка плакатів та малюнків 

«Мій основний закон» 

Класні керівники, 

вихователі. 

16.11. 

7. День толерантності. для учнів 1-9 класів Широкопояс Н.В.. 16.11. 

8. 

 

 

Радіопередача до Дня  Гідності та 

свободи «День Гідності й Свободи – 

крок у Європу»  

Матвієнко В.В., 

Апасова В.А.  

 

21.11. 

 

 

9. Загальношкільна лінійка «Свічка 

пам’яті» , до Дня  Пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій . 

Матвієнко В.В., 

Будник Л.М. 

23.11 

10. Виставка літератури в бібліотеці  

 « Чорні крила голодомору» 
Апасова В.А. 23.11 

 

ГРУДЕНЬ 

Виховання  ціннісного  ставлення  особистості  до  оточуючих 

―Толерантність людини – найважливіша умова миру і злагоди в  

колективі, суспільстві‖ 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

День антиалкогольної та 

антинікотинової  пропаганди  

- Тематична радіогазета " Снід загрожує 

кожному‖ 

- книжкова  виставка  « Світло згаслих 

зірок»(пам'ять жерт Сніду). 

Матвієнко В. В., 

учнівське 

самоврядування, 

вихователі 1-9 

класів 

Апасова В.А. 

03.12. 

2. Міжнародний День інвалідів . 

- Години спілкування по класах   

 „ Ми -  є, ми - рівні! ‖ 1-9 кл. 

- Благодійна акція «Щире серце» 

Будник Л. М. 

Вихователі 1 – 9 

класів 

Широкопояс Н.В. 

04.12. 

 

 

 

3. Спортивне свято до Дня збройних сил 

України «Веселі старти». 

Вчителі 

фізкультури 

06.12. 

4. - Благодійний  ярмарок  „ Подаруй 

частинку свого тепла іншим». 

Святкове дійство « Андріївські 

вечорниці». Свято вишиванки та 

української пісні . 

Вихователі, класні 

керівники 1-9 

класів,учнівське 

самоврядування  

12.12. 

 

 

 

5. Заходи, присвячені Дню визволення  

 м. Черкаси  від німецько-фашистських 

загарбників 

Матвієнко В. В. 

учнівське 

самоврядування 

14.12. 

6. 

 

Конкурс виготовлення новорічних 

прикрас «Новорічна лінія 2019». 

Учнівське 

самоврядування 

18.12. 

7. Свято «У дитинства край іде Святий 

Миколай!» 

Матвієнко В. В., 

Будник Л.М. 

19.12. 

8. Привітання онкохворих дітей 

Черкаського обласного онкологічного 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В. 

19.12. 
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диспансеру зі Святом Святого Миколая.  

 9. Калейдоскоп новорічних свят 

« Зимове диво» ранки для 1-4 класів, 

«Казкові пригоди»  – (5-6 кл), 

«Новорічний калейдоскоп» – (7-9 кл.) 

Педагог – 

організатор, 

учнівське 

самоврядування, 

вихователі. 

24.12.- 

28.12. 

10. Проведення бесід із безпеки 

життєдіяльності з метою профілактики 

нещасних випадків під час зимових 

канікул . 

Вихователі, класні 

керівники 1 – 9 

класів 

ІУ 

тиждень 

 

СІЧЕНЬ 
Виховання  ціннісного  ставлення  особистості  до  Держави 

"Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою" 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. Новорічні та різдвяні вітання 

шефських організацій «Коляда йде – 

добро несе». 

Фарисей О.В., 

вчителі української 

мови та літератури, 

учнівське 

самоврядування. 

14.01. 

2. Участь в екологічній акції «З турботою 

про зимуючих птахів» для учнів 1-9 

класів 

Матвієнко В. В., 

Вихователі 1-9 

класів 

14.01 – 

18.01 

3. Лінійка до Дня  Соборності України:  

«У єдності наша сила!» (1-9 кл.). 

Матвієнко В.В., 

Апасова В.А.  

 

22.01. 

4. Шоу інсценізованих казок «Казки мого 

народу» (1-класи) 

Вихователі 1-х 

класів 

24.01. 

5. 

 

 

Радіопередача «"Голокост-трагічна 

сторінка історії", до Дня вшанування 

жертв Голокосту 

Матвієнко В.В., 

Апасова В.А. 

 

25.01. 

 

6. Інформаційні п’ятнадцятихвилинки по 

класах до Дня  Пам’яті  героїв  Крут 

Вихователі 1 – 9 

класів 

29.01 

 

ЛЮТИЙ 
Виховання  ціннісного  ставлення  особистості  до  культури  та  мистецтва 

―Доторкнутись до краси  можна тільки серцем‖ 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. Вечір зустрічі випускників  

 "Сторінками шкільного фотоальбому" 

Матвієнко В. В., 

учнівське 

самоврядування 

 01.02. 

https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-zahodu-golokost-tragichna-storinka-istori-2953.html
https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-zahodu-golokost-tragichna-storinka-istori-2953.html
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2. Тиждень світової літератури 

Конкурсно - розважальна програма для 

старшокласників: «Мелодія двох 

сердець». 

Вчителі світ.літер. 

Матвієнко В. В. 

учнівське 

самоврядування 

11.02.-

15.02. 

 

 

3. 

 

 

День Святого Валентина. 

Святкова пошта  

„ Скринька кохання‖ 

Матвієнко В. В. 

учнівське 

самоврядування 

14.02. 

 

 

4. Заходи, присвячені пам`яті Небесної 

Сотні «Памяті тих, хто не повернувся 

додому».  

Матвієнко В.В. 

Будник Л.М. 

20.02. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

Виховання  ціннісного  ставлення особистості  до родини 

« Родина  -  це  вся  Україна,  з  глибоким  корінням,  з  високим  гіллям » 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. Тиждень української мови та 

літератури. 

 

- Святкові ранки до Міжнародного  

жіночого дня  « Сонячне вітання 

жінкам» для учнів 1-4 класів 

Вчителі укр.мови і 

літератури. 

 

Вихователі, класні 

керівники  1 – 4 

класів 

01.03.-

06.03. 

 

05.03 – 

07.03 

2. Святкові «вогники» по класах . 

Проведення конкурсу «Міс Весна!» для 

учнів 5-9 класів. 

Вихователі, класні 

керівники  5 – 9 

класів 

06.03. 

3. Святковий концерт до свята 8 Березня    

« Жінки – найпрекрасніше створіння 

світу». 

Матвієнко В.В., 

Будник Л.М. 

07.03. 

4.    Шевченківські дні.  

- Конкурс читців творів Т.Г.Шевченка  

„ Невмируще Тарасове слово!‖ 

 

Педагог-

організатор,  

вчителі української 

мови та літератури 

11.03.- 

13.03.  

5. Проведення бесід із безпеки 

життєдіяльності  з метою профілактики 

нещасних випадків під час весняних 

канікул. 

Вихователі, класні 

керівники 1-9 класів 

ІУ 

тиждень 
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КВІТЕНЬ 

Виховання  ціннісного  ставлення  особистості  до  природи  та  праці 

«Жива природа, жива душа!» 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. 

 

 

2. 

Тиждень психологічної служби. 

 

Шкільна сміхопанорама «Хай звучить 

веселий сміх, щоб гарний настрій був у 

всіх!» 

Психолог., 

Соц. педагог. 

 

Матвієнко В.В. 

Будник Л.М. 

01.04.-

05.04. 

 

01.04 

3. Всесвітній День здоров’я.  

 „ Спортивні змагання ‖ 

Вчителі фізичної 

культури 

05.04. 

 

Тиждень природничих наук (15.04.-19.04) 

4. 

 

 

 

Створення колажів „Багатства рідного 

краю!‖(5- 9 кл.)  

Конкурс малюнків «Земля – наш рідний 

дім!» 1-4 кл.) 

Вихователі 1 – 9 

класів 

 

 

15.04. 

 

 

 

5. Трудові десанти із озеленення та 

благоустрою шкільного подвір’я  

Учнівське 

самоврядування 

16.04. 

6.  Тематичні виховні години на тему :  

«Земля  у твоїх долонях». 

(1-9 кл.) 

Вихователі 1 – 9 

класів 

17.04 

6. 

 

 

Конкурс інсценізованої казки для учнів 

1-4 класів. «Не губи красу Землі!»  

(3-і класи)  

Вихователі 3-х кл.  

 

 

19.04. 

 

 

7. Тиждень математичних наук 
Всесвітній День Землі. 

- Виступ агітбригади „ Голос рідної 

природи серцем слухати навчись!‖ 

Вчителі 

математики. 

Матвієнко В.В. 

учнівське 

самоврядування 

21.04.-

25.04. 

21.04 

8.  «Дзвони Чорнобилю…» Перегляд 

відеофільмів. 

Матвієнко В.В., 

Будник Л.М. 

26.04. 

9. Виставка літератури  «Чорнобиль –

вічний біль…» 

Апасова В.А., 

Бібліотечна рада 

26.04. 

 

ТРАВЕНЬ 

Виховання  ціннісного  ставлення  особистості  до  держави  та  її  громадян 

«У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна!» 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні Дата  

1. Уроки мужності, присвячені пам’яті Класні керівники, 06.05. 
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жертв Другої світової війни по класах 

«Свято зі сльозами на очах». 

вихователі  

1-9класів 

2.  Конкурс військово - патріотичної 

пісні до Дня Пам`яті та Примирення! 

«Пам`ятаємо! Перемагаємо!» 

Класні керівники, 

вихователі 1- 9 

класів 

08.05  

3.  Заходи до Дня Матері «Матусю, 

сонечко моє». 

Матвієнко В.В. 10.05. 

4. День Подяки «Наші вміння й таланти 

тобі, Україно моя!» 

Адміністрація , 

Матвієнко В.В. 

16.05. 

5. Фотовиставка – звіт  класів  

«Яким він був 2018 – 2019 навчальний 

рік?» 

Класні керівники, 

вихователі 1-9 кл. 

17.05. 

6. Заходи до Дня Європи «Ми – 

європейці». 

Матвієнко В.В. 17.05. 

7. Свято прощання з початковою 

школою «Прощавай, початкова 

школо!» 

Вчителі, вихователі 

4-х  класів 

21.05. -

22.05. 

8. Свято останнього дзвінка  

„Прощавай, рідна школо». 1-9 кл.) 

Матвієнко В.В., 

Будник Л.М. 

24.05. 

9. Випускний Вечір  « На крилах 

прощального вальсу!»  

Матвієнко В.В., 

Будник Л.М. 

25.05 

10. Підведення підсумків про участь 

гуртківців школи в міських, обласних, 

Всеукраїнських конкурсах 

образотворчого та декоративно – 

прикладного мистецтва 

Будник Л.М. Травень 

11. Підсумкова виставка учнівської 

художньої творчості  

Керівники гуртків Травень 

12. Підбиття підсумків конкурсу 

«Кращий клас року» 

Адміністрація 

школи 

Травень 

13.  Організація роботи пришкільного 

табору  «Здоров’я»  

Будник Л.М. Травень 

 

4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЮ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ І ЗЛОЧИНІВ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Перевірка стану відвідування учнями 

школи 

 

Щомісяця 

 

Заступники 

директора 

школи, 

Широкопояс Н.В. 

2 Систематичний контроль за 

відвідуванням навчальних занять 

дітьми «групи ризику» 

Щоденно Заступники 

директора 

школи, класні 

керівники, 
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Широкопояс Н.В 

3 Виявлення підлітків схильних до 

вживання алкоголю, наркотичних 

речовин, паління 

 

Постійно Будник Л.М., 

Широкопояс 

Н.В., класні 

керівники 

4 Поновлення списків учнів, схильних 

до правопорушень, бродяжництва та 

із неблагодійних сімей 

Січень - 

вересень 

 

Будник Л.М., 

Широкопояс Н.В. 

5 Робота з учнями, що перебувають на 

внутрішньошкільному обліку: 

-індивідуальні бесіди; 

-спостереження; 

-відвідування уроків; 

-залучення до участі в роботі гуртків 

та спортивних секцій, контроль за 

відвідуванням; 

-залучення до позакласної роботи; 

-психодіагностична робота; 

-діагностика причин та запобігання 

правопорушенням. 

Протягом 

року 

Адміністрація 

школи, рада 

профілактики, 

класні керівники, 

Широкопояс Н.В. 

 

 

6 Заслуховування на нарадах при 

директорові роботи класних 

керівників з учнями, що стоять на 

шкільному обліку 

Протягом 

року 

Широкопояс 

Н.В., класні 

керівник 

7 Засідання учнівських колективів 

класів, де навчаються «важкі» діти. 

 

За 

потребою 

 

Класні 

керівники, 

учнівський 

парламент 

8 Робота з неблагодійними сім’ями, діти 

яких перебувають на 

внутрішньошкільному обліку: 

-надання консультацій, щодо 

виховання дітей; 

- індивідуальна робота з батьками; 

-обстеження матеріально-побутових 

умов 

Протягом 

року 

Адміністрація 

школи, рада 

профілактики, 

класні керівники, 

Широкопояс Н.В. 

9 Залучення учнівським 

самоврядуванням проблемних учнів 

до активного життя школи 

Протягом 

року 

Матвієнко В.В., 

 

 

10 Діагностика причин та запобігання 

правопорушення 

Протягом 

року 

Левчук С.М., 

Широкопояс Н.В. 

11 Поновлення списків учнів, схильних 

до правопорушень, бродяжництва та 

неблагонадійних сімей 

Вересень Будник Л.М., 

Широкопояс 

Н.В., класні 

керівники 
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12 Підсумки роботи Ради профілактики 

за минулий навчальний рік. 

Затвердження плану роботи на 2018-

2019 н.р. 

Вересень Будник Л.М., 

Широкопояс Н.В. 

13 Нетрадиційні методи роботи класного 

керівника та вихователя щодо 

запобігання правопорушення та 

важкої  виховуваності  учнів 

Жовтень Будник Л.М., 

Левчук С.М., 

ШирокопоясН.В.. 

 

14 Своєчасне вживання заходів щодо 

виявлення «важких» підлітків, 

посилення педагогічного впливу на 

них 

Вересень- 

жовтень 

Склад  ради 

профілактики 

15 Проведення місячника правових знань Жовтень Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

16 Координація дій батьків щодо 

профілактики злочинності та 

правопорушень серед учнів 

Вересень 

 

Будник Л.М., 

ШирокопоясН.В., 

класні керівники 

17 Заходи по профілактиці негативних 

явищ серед молоді 

Листопад Будник Л.М., 

Левчук С.М., 

ШирокопоясН.В., 

Матвієнко В.В.. 

18 Вивчення міжособистісних стосунків 

серед учнів класу з метою корекції 

негативної поведінки 

 

Протягом 

року 

Класні 

керівники,  

вихователі, 

Левчук С.М.. 

19 Аналіз стану роботи класних 

керівників 7-9 класів з профілактики 

правопорушень 

Січень 

 

Рада 

профілактики 

20 Спільна робота зі службою у справах 

неповнолітніх по оздоровленню та 

реабілітації учнів, схильних до 

правопорушень, бродяжництва 

Протягом 

року 

Будник Л.М., 

ШирокопоясН.В., 

працівники 

служби 

21 Урахування вікових особливостей 

учнів при здійсненні виховного 

процесу: 

1. 1-4класи:  

-проведення ранньої діагностики 

відхилення у поведінці учнів 

2. 5-6 класи:  

-вивчення учнів та їх нахилів, широке 

залучення їх до різноманітних 

об’єднань за інтересами 

3. 7-9 класи: 

- пошуки оптимальних шляхів 

спільної діяльності учителів і учнів; 

Протягом 

року 

ШирокопоясН.В., 

Левчук С.М.. 
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- надання учням самостійності у 

вирішенні найбільших суттєвих 

питань життя шкільного колективу  

22 Проведення рейдів спільно з 

батьківськими комітетами класів з 

метою перевірки проведення дозвілля 

підлітками 

Січень-

лютий 

 

Будник Л.М., 

ШирокопоясН.В.. 

23 Засідання ради профілактики по 

залученню учнів, схильних до 

правопорушень до гуртків, 

спортивних секцій 

Лютий Рада 

профілактики 

 

24 Аналіз стану роботи з профілактики 

правопорушень серед учнів 7-9 класів 

Березень Будник Л.М., 

Класні 

керівники, 

вихователі 

25 Профорієнтаційна робота з учнями 9 

класів. Анкетування учнів. 

Квітень Будник Л.М., 

Класні 

керівники, 

вихователі 

26 Робота щодо організації літнього 

відпочинку учнів, що перебувають на 

обліку. 

Травень – 

червень 

Будник Л.М., 

Широкопояс 

Н.В.. 

 

4.3.ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Зустрічі учнівської молоді з 

військовослужбовцями, випускниками 

школи, які проходили службу в Збройних  

силах України 

 

Протягом 

року 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 

вихователі 

2 Налагодження зв'язку з військовою 

частиною, іншими військовими 

формуваннями. 

Протягом 

року 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

 

3 Операція "Пам'ять". Робота волонтерів. 

Організація надання допомоги ветеранам 

війни, праці, дітям-війни, людям похилого 

віку. 

Протягом 

року 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 

вихователі 

4 Виступ учасників АТО на святі Першого 

дзвоника 

01.09 Будник Л.М., 

Матвієнко В.В.. 

5 Вшанування партизанів Другої світової 

війни (за окремим планом).  

Вересень Кл. керівники 

вихователі 

6 Операція "Турбота", "Опіка". Проведення 

акції милосердя, присвячені Міжнародному 

дню людей похилого віку, дню ветерана 

Жовтень Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 
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вихователі 

7 Заходи до дня українського козацтва 

«Козацька держава – наша гордість і слава!» 

Жовтень Будник Л.М., 

Матвієнко В.В.. 

8 Проведення місячника оборонно- масової 

роботи (за окремим графіком) 

Листопад- 

грудень 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В.. 

9 Заходи до Дня Пам`яті жертв голодомору та 

політичних репресій 

Листопад 

 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В.. 

10 Заходи до Дня Збройних сил України 

«Свято доблесті і честі» 

Грудень Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

11 Координація роботи з радою ветеранів 

мікрорайону  

Січень Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

12 Проведення місячника оборонно- масової 

роботи (за окремим планом) 

Лютий Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

13 Заходи, присвячені пам`яті Небесної Сотні 

« Нехай святиться у віках в борні здобута 

незалежність» 

Лютий Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

14 Тиждень пам'яті "Дзвони Чорнобиля" (за 

окремим планом)  

18-26.04 Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 

вихователі 

15 Відвідування музею Великої Вітчизняної 

війни, парку Перемоги та парку 

партизанської Слави 

Протягом 

року 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 

вихователі 

16 Привітання ветеранів району школи з 

нагоди Перемоги у Другій світовій війні 

До 09.05 Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 

вихователі 

17 Проведення декади пам'яті та примирення, 

присвячені пам'яті жертв Другої світової 

війни (за окремим планом) 

До 09.05 Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

18 Проведення спільно з ветеранами Другої 

світової війни та учасниками АТО свята 

Останнього дзвоника 

27.05 Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

19 Конкурс військово-патріотичної пісні 

 «Ваш світлий Подвиг незабутній» 

Травень  Кл.керівники 

вихователі, 

Матвієнко В.В. 

 

 

4.4. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ   ВИХОВАННЯ 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Інформування учнів та їх батьків щодо 

мережі закладів і установ, які здійснюють 

Протягом 

року 

Левчук С.М., 

Широкопояс Н.В. 
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консультативну, профілактичну та 

діагностичну роботу 

2 Проведення профілактичних рейдів "Урок" Протягом 

року 

Адміністрація. 

Кл.керівники 

3 Вивчення Конвенції ООН про права 

дитини, Декларації прав дитини, основних 

положень Конституції України, законів 

України, інших - нормативно правових 

документів 

Постійно Широкопояс Н.В. 

Павленок А.М. 

 

4 Посилення уваги до дітей - сиріт, дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, 

проведення з ними профілактичної та 

попереджувальної роботи 

Протягом 

року 

 

Кл керівники, 

Вихователі, 

Широкопояс Н.В. 

5 Дні  інформування про чинне 

законодавство 

Постійно Павленок А.М. 

6 Участь в профілактичній операції "Урок" Вересень Заступники 

директора 

7 Проведення місячника правових знань 

 

Листопад 

 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

8 Уточнення і поповнення банку данних 

дітей, схильних до негативних проявів: 

правопорушень, жебратства, вживання 

алкоголю, наркотичних та психотропних 

речовин, паління; дітей, що ухиляються від 

навчання, неблагополучних сімей 

Жовтень 

Січень 

Широкопояс Н.В. 

Кл.керівники, 

вихователі 

9 Оформлення тематичного куточку правової 

літератури в бібліотеці 

До 01.11 Апасова В.А. 

10 Виховні години на правову тематику Постійно Кл.керівники 

вихователі 

11 Перегляд вистав на правову тематику Постійно Кл.керівники 

вихователі 

12 Конкурс малюнків: "Мої права у кольорах 

веселки" 

Листопад Кл.керівники 

вихователі 

13 Ділова гра для учнів 7-9 класів: "Основні 

права та обовязки громадян України" 

Листопад  Павленок А.М. 

Широкопояс Н.В. 

14 Тематичний вечір для учнів 7-9 класів: 

"Захищеність особи у правовій державі. 

Презумпція невинності" 

Листопад  Павленок А.М. 

Широкопояс Н.В. 

15 Проведення місячника "За здоровий спосіб 

життя" 

Жовтень  Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

16 Робота шкільного практичного психолога 

та соціального педагога, анкетування учнів 

"Підлітки України: спосіб жиггя, переваги, 

уподобання" 

Постійно 

 

Левчук С.М. 

Широкопояс Н.В. 
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17 Проведення батьківських зборів 

"'Насильство в сім'ї", "Згубні звички" 

Грудень Кл.керівники 

вихователі 

18 Проведення обговорень телепередач, 

статей на правову тематику 

Постійно Кл.керівники 

вихователі 

19 Проведення тижня права Грудень Павленок А.М. 

Широкопояс Н.В. 

21 Сприяти засвоєнню учнівською молоддю 

принципів загальнолюдської, народної 

моралі, основнних етичних категорій. 3 

цією метою проведення бесід: 

"Ввічливість як основа вихованості" 

"Скромність прикрашає людину" 

"Творіть добро" 

"Не будьмо байдужими до інших" 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Кл.керівники 

вихователі 

 

4.5.ТРУДОВА  ТА  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА   РОБОТА 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Проведення уроків, виховних бесід з 

використанням профорієнтаційного 

терміналу 

Протягом 

року 

Кл. керівники 

вихователі 

 

2 Проведення рейдів екологічного патруля 

(санітарний стан битовок, приміщень 

школи) 

Протягом 

року 

Черговий клас ,  

Матвієнко В.В. 

3 Закріплення шкільних ділянок за класами 

.Вереснева трудова хата 

Вересень 

 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В. 

4 Бесіди: "Хочу, можу, потрібно при виборі 

професії" 

Протягом 

року 

Кл. керівники 

вихователі 

6 Вивчення індивідуально-психологічних 

особливостей учнів з метою виявлення їх 

інтересів, здібностей, нахилів 

Протягом 

року 

Левчук С.М. 

Кл.керівники 

вихователі 

7 Співпраця та організація зустрічі з 

представниками ПТУ, технікумів, ВНЗ 

Протягом 

року 

Будник Л.М.,  

Кл. керівники 

вихователі 

8 Проведення циклу лекцій і бесід для 

старшокласників із проблем підготовки 

до життя у ринкових умовах 

Протягом 

року 

ШирокопоясН.В.

,  

Левчук С.М 

9 Аналіз працевлаштування випускників 9 

класів 

Вересень Будник Л.М., 

Кл. керівники 

10 Оформлення куточків профорієнтації у 

шкільній бібліотеці 

Протягом 

року 

Апасова В.А 

11 Осінній місячник благоустрою шкільної 

території. Проведення акції «Листя». 

(трудові десанти на пришкільних 

ділянках) 

Жовтень- 

листопад 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 

вихователі 
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12 Бесіди з учнями та їх батьками «Типові 

помилки при виборі професії» 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

вихователі 

13 Участь у ярмарках професій, відвідування 

виставок 

 

Постійно 

 

Будник Л.М.,  

Кл. керівники 

вихователі 

14 Бесіди: «Сьогодні і завтра робітничих 

професій»  

Протягом 

року 

Кл. керівники 

вихователі 

15 Уроки реального життя Протягом 

року 

Левчук С.М. 

Кл.керівники 

вихователі 

16 Весняний 2-х місячник з благоустрою 

території школи. Трудові десанти на 

пришкільних ділянках. 

Квітень- 

травень 

Будник Л.М., 

Матвієнко В.В., 

Кл. керівники 

вихователі 

17 День довкілля 17.04 Наказненко О.Г., 

Матвієнко В.В. 

18 Підтримка клумб у належному стані Протягом 

року 

Адміністрація 

школи 

19 Здоров’я і вибір професії, медичні 

протипоказання при виборі професії 

Травень Бондаренко Т.Є. 

 

 

4.6. БАТЬКІВСЬКИЙ   ВСЕОБУЧ 

№ 

з/п 

Тема лекторію Час 

проведення 

Відповідальні 

1 1-4 класи 

Співпраця школи і батьків ,як 

необхідна умова розвитку дитини. 

Умови успішного навчання та 

виховання дітей у сім`ї. 

5-7 класи 

Виховуємо дисципліновану дитину. 

Ставлення батьків до школи. 

Особистий приклад батьків та його 

вплив на формування особистості. 

8-9 класи 

Профілактика проявів агресивної 

поведінки та шкідливих звичок у 

школярів 

Вересень Заступник 

директора школи 

Будник Л.М., 

класні керівники, 

практичний психолог 

ЛевчукС.М., 

соціальний педагог  

Широкопояс Н.В. 
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2 1-4 класи 

Турбота про виховання дітей – 

конституційний обов`язок батьків. 

Типологія батьківських відношень. 

Різні методи виховання. 

5-7 класи 

Як виховувати в учнів підліткового 

віку інтерес до навчання. 

8-9 класи 

Громадянин формується з дитинства. 

Роль батьків у формуванні правової 

відповідальності дітей. 

Грудень Заступник 

директора школи 

Будник Л.М., 

класні керівники, 

практичний психолог  

Левчук С.М., 

соціальний педагог  

Широкопояс Н.В.. 

3 1-4 класи 

Індивідуальність молодшого 

школяра. Мистецтво бути батьками. 

 5-7 класи 

Як батьки можуть допомогти своїм 

дітям досягти кращих успіхів у 

навчанні. 

8-9 класи 

Як навчити бути відповідальним за 

свої вчинки. Правова 

відповідальність батьків і 

неповнолітніх. 

Лютий Заступник  

директора школи 

Будник Л.М.,  

класні керівники, 

практичний психолог  

Левчук С.М., 

соціальний педагог  

Широкопояс Н.В. 

4 1-4 класи 

Розвиток самостійності у дітей. 

Фізичне виховання у родини « 

Ростіть здоровими». 

5-9 класи 

Роль народних традицій, звичаїв, 

обрядів у сімейному вихованні. 

Квітень Заступник  

директора школи  

Будник Л.М.,  

класні керівники, 

практичний психолог  

Левчук С.М., 

соціальний педагог  

Широкопояс Н.В. 
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РОЗДІЛ 5. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО – ПРОФІЛАКТИЧНОЇ  РОБОТИ    

5.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА  РОБОТА 

 

 Перевірка готовності школи до 

нового навчального року: санітарний 

стан приміщень закладу 

Серпень 

2018 

 

Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г., 

Сулима Л.С. 

 

 Організація та  проведення  занять  

по охороні праці  та  інструктажів по 

техніці безпеки мед. працівників на 

робочому місці.  

1 раз в 6 місяців  

Серпень 

2018 Лютий 

2019 

 

Бондаренко Т.Є. 

 

 Підготовка  медичних кабінетів до  

роботи у новому 2018-2019 н.р. 

(забезпечення  їх  необхідним 

інвентарем, обладнанням,  

медикаментами, перевірка та 

підготовка необхідної  медичної 

документації) 

До 1 вересня 

2018 

 

Бондаренко Т.Є., 

Сулима Л.С. 

 

 Організація  та впровадження в 

практику медперсоналу школи  

стандартизованої послідовності 

проходження учнями 5 та 9 класів 

профілактичних медоглядів в 

поліклініці та  проведення 

поглибленого медичного огляду 

учнів школи   

 

Вересень 

2018 

Квітень 2019 

9 класи – 

згідно  

графіку  

поліклініки 

Весна 2019 

5 класи –літо 

2019 

Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г. 

 Проведення  аналізу медичних 

оглядів дітей та розробка плану 

оздоровлення диспансерних хворих 

Жовтень 

2018 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

 Аналіз  результатів медичних  

оглядів  та доведення їх до відома 

адміністрації, педагогів школи та 

батьків.   

До 1 жовтня 

2018 р. 

Бондаренко Т.Є. 

 Обстеження та призначення 

лікувальних процедур, 

ортопедичного режиму кожному  

учневі для лікування  сколіотичної 

хвороби. 

Вересень 

2018 

Бондаренко Т.Є., 

Бардашевська  

В.А. 
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 Консультативний огляд дітей з 

основного захворювання та відбір їх 

для оперативного лікування в 

Київський НДІ ортопедії та 

травматології. 

1 раз в  6 

місяців. 

 

Бондаренко Т.Є., 

Бардашевська 

В.А. 

 Контроль за якістю проведення 

лікувальних процедур. 

 

Щоденно 

 

Бондаренко Т.Є., 

Бардашевська 

В.А. 

 Контроль за якістю проведення 

ранкової та вечірньої ЛФК, за 

проведення фізпауз на уроках. 

 

Постійно 

 

Інструктори  з 

фізкультури, 

лікарі 

 Контроль за якістю проведення 

уроків  лікувального плавання та 

ЛФК   з метою правильного 

дозування фізичних навантажень. 

 

2-3 рази на 

тиждень. 

 

Бондаренко Т.Є., 

Бардашевська 

В.А., 

Березіна О.Г. 

 Медико–педагогічний контроль за 

уроками фізичного виховання  

Протягом 

навчального 

року  

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

 Контроль за санітарно–гігієнічними 

умовами навчального, спального, 

медичного корпусів та харчоблоку 

Постійно 

 

Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г., 

Сулима Л.С. 

 

 Контроль за якістю приготування їжі 

та дотримання норм харчування. 

 

Постійно 

 

Бондаренко Т.Є., 

Перепелицина 

В.М. 

 Проведення протиепідемічних 

заходів щодо попередження спалахів 

гострих кишкових  інфекцій та 

харчових отруєнь 

Постійно 

 

Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г. 

 Розробка плану протиепідемічних 

заходів по профілактиці грипу та 

ГРВІ на період  епідемії грипу та 

гострих респіраторних захворювань  

 

Листопад 

2018 

Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г. 

 Контроль за правильним 

використанням медикаментів, 

збереженням медичної апаратури. 

Постійно Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г. 

 Участь в проведенні медико-

педагогічних рад школи 

 Лікарі, інструктор 

ЛФК, м/с 

 

 Контроль над удосконаленням та 

підвищенням кваліфікаційного рівня  

лікарів, середнього медичного 

1 раз на 5 

років 

Бондаренко Т.Є. 
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персоналу шляхом самоосвіти та 

проходженням курсів підвищення 

кваліфікації 

 Співробітництво зі школами-

інтернатами, які мають профіль 

лікування та оздоровлення дітей, 

хворих на сколіоз. Обмін досвідом 

по організації лікувально-

профілактичної роботи 

Постійно Бондаренко Т.Є., 

медичні  

працівники 

5.2 . РОБОТА ПО МЕДИЧНИМ НАПРАВЛЕННЯМ 

 

5.2.1.ДИТЯЧА ОРТОПЕДІЯ 

 Проведення планових оглядів дітей 

лікуючими лікарями та призначення 

їм лікування з врахуванням ступеню 

тяжкості сколіотичної хвороби, а 

також супутньої патології . 

1 раз в 

місяць 

Лікарі – ортопеди 

 

 Контроль за дотриманням 

ортопедичного режиму учнями в 

класах ( ранкова зарядка, фіз. паузи 

на  уроках, вечірня ЛФК, 

прогулянки на свіжому повітрі,  

ортопедичний режим на уроках ). 

Постійно 

 

 

 

1 раз в 

тиждень 

 

Лікарі – ортопеди 

 

 

Бондаренко Т.Є. 

 Вивчення та оцінка стану здоров’я 

учнів за рентген знімками. 

 

Протягом 

року 

Лікарі – 

ортопеди. 

 

 Опрацювання медичної 

документації, контрольні 

обстеження дітей та підсумки 

лікування за рік. 

 

Травень 2019 Лікарі-ортопеди-

травматологи 

 Організація та участь в засіданні 

медико – педагогічної комісії по 

результатам лікування та 

рекомендаціями до призначення 

виписки за участю обласного – 

дитячого ортопеда – травматолога та 

представників  департаменту освіти 

та науки Черкаської 

облдержадміністрації.  

Квітень-

травень 2019 

Лікарі-ортопеди-

травматологи 

 Участь в проведенні класних та 

загально-шкільних батьківських 

зборів. 

 

2 рази   в 

семестр 

 

Лікарі, 

інструктори ЛФК 
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 Робота з батьками та дітьми 9-х 

класів по професійній орієнтації 

випускників. 

 

Березень - 

Квітень 2019 

Бондаренко Т.Є., 

Березіна О.Г. 

 Огляд дітей області та  м. Черкаси, в  

яких є прояви сколіотичної хвороби 

та формування класів на наступний 

навчальний рік. 

 

Травень-

серпень 2019 

Бондаренко Т.Є. 

 Огляд дітей з ортопедичних груп  

дит. садків та їх відбір на лікування 

та навчання в школі. 

Квітень-

травень  2019 

Бондаренко Т.Є. 

5.2.2.Ф І З І О Т Е Р А П І Я 

 Підготовка  графіка лікувальних 

фізіотерапевтичних процедур по 

класах на навчальний рік. 

 

Серпень 

2018 р. 

 

Бондаренко Т.Є. 

 Систематичний медичний огляд 

учнів, які направлені на 

фізіотерапевтичне лікування згідно 

графіка лікування. 

 

Постійно Бондаренко Т.Є. 

 Проведення інструктажу  з техніки 

безпеки при роботі з 

фізіотерапевтичною апаратурою. 

 

1 раз в 

квартал 

 

Бондаренко Т.Є. 

 Проведення занять по 

удосконаленню знань з фізіотерапії з 

середнім медперсоналом. 

 

1 раз в 

місяць 

Лікарі. 

 

 Контроль за веденням медичної 

документації з усіх видів 

фізіотерапії. 

 

1 раз в 

тиждень. 

 

Бондаренко Т.Є. 

 Розробка та впровадження 

фізіотерапевтичного лікування 

супутньої ортопедичної патології у 

дітей 

Жовтень 

2018 р 

 

Бондаренко Т.Є. 

5.2.3.ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА 

 Проведення інструктажів  з учнями 

по техніці безпеки під час занять у 

кабінетах ЛФК  

Постійно Інструктори з 

фізкультури 

 Заняття з інструкторами ЛФК по 

впровадженню в практику роботи  

рекомендацій та вказівок Київського 

Серпень-

вересень 

2018 

Бондаренко Т.Є. 
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НДІ ортопедії та травматології. 

 

 Удосконалення  наявних та розробка  

нових комплексів лікувальних 

вправ, фіз. пауз на уроках. 

 

грудень 

2018 

Інструктори з 

фізкультури 

 Контроль за проведенням згідно 

графіку  ранкової та  вечірньої ЛФК, 

фіз. паузи 

Постійно. 

 

Лікарі-ортопеди-

травматологи,  

інструктори з 

фізкультури 

 Проведення  методичних занять, 

відкритих уроків  з  ЛФК  

1 раз в 

місяць 

 

Інструктори з 

фізкультури 

 Контроль за  виконанням учнями 

рекомендацій по лікувальній 

фізкультурі  

 

Постійно 

 

Лікарі-ортопеди-

травматологи,  

інструктори з 

фізкультури 

 Застосовування   в комплексному 

лікуванні сколіозу методики 

лікування на профілакторі  Євмінова 

та інших сучасних тренажерах. 

Постійно 

 

Лікарі-ортопеди-

травматологи,  

інструктори з 

фізкультури 

 Розробити  та зняти на відео 

рекомендаціі на літо для дітей 1-4 

класів та 5-9 класів. 

 

квітень 

2019 р 

Інструктори з 

фізкультури 

 Зняти відеоролик «Виконання 

фізпауз на уроках» І-ІІ чверті 

Грудень 

2018р 

Інструктори з 

фізкультури 

 Робота з  медичною літературою 

інструкторами при захворюванні 

дітей на сколіоз, при порушені 

постави. 

Постійно. 

 

Інструктори з 

фізкультури 

5.2.4.П Е Д І А Т Р І Я 

 Проведення поглибленого 

медичного, профілактичного  огляду 

учнів: 

 

 

Березіна О.Г. 

 а) антропометрія (зріст, маса тіла), 

визначення гостроти зору з 

занесенням даних в медичну карту 

дитини; 

Вересень-

Жовтень 

2018 р 

Квітень  

 2019 р 

Березіна О.Г. 

 б) організація огляду дітей 

декретованих груп ( 5 та 9 класів) 

лікарями-спеціалістами поліклініки; 

Серпень 

2018 р 

Березіна О.Г. 

 в) визначення медичної  групи учнів 

для занять фізкультурою, ЛФК, 

Вересень 

2018 р 

Березіна О.Г. 
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плаванням (навантаження) 

 г) визначення артеріального тиску , 

проби Руф′є кожному учню з 

занесенням результатів у медичну 

картку 

Вересень 

2018 р 

Березіна О.Г. 

 д) заключний висновок про стан 

здоров'я кожного учня та 

призначення лікувально-оздоровчих 

заходів 

Жовтень 

2018 р 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

 Проведення аналізу  результатів 

медичного  огляду із занесенням  

даних до  листів здоров’я  та 

доведення  їх до відома вчителів, 

медиків та батьків 

До 1 жовтня 

2018 р 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

 Проведення  аналізу результатів 

профілактичних оглядів, взяття  на 

облік дітей з супутньою патологією 

та призначення  їм лікування, 

забезпечення консультації 

спеціалістами в поліклініці 

Жовтень 

2018 р 

Березіна О.Г. 

 

 Щотижневий огляд дітей на 

педикульоз та загальну гігієну згідно 

графіка  в закріплених  класах 

(оформити наказом по школі) 

Щопонеділка 

 

Медичні сестри. 

 

 Контроль за фізичним 

навантаженням учнів відповідно до 

стану здоров`я  на  уроках  

фізкультури, ЛФК, плавання  

1 раз в 

місяць 

Бондаренко Т.Є., 

Бардашевська 

В.А., 

Березіна О.Г. 

 Контроль за станом здоров’я  учнів, 

огляд шкірних покровів в учнів  

перед перед уроками плавання в 

басейні. 

Щодня Нездолій Н.В 

 Контроль за санітарним станом 

навчального корпусу, медичного 

корпусу, гуртожитку, їдальні 

Постійно 

 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

Сулима Л.С, 

 Обстеження та  виявлення  дітей, 

хворих на ГРВІ та  інші інфекційні 

хвороби, а також  дітей з супутньою 

патологією, лікування дітей  в 

ізоляторі школи,  а також 

направлення  дітей  на обстеження  

до спеціалістів  

Постійно Березіна О.Г. 

 

 Складання плану профілактичних 

щеплень на рік та контроль за його 

виконанням. Зменшення кількості  

Вересень  

2018 р 

Березіна О.Г. 
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відмов батьків від щеплень шляхом 

проведення бесід з батьками про 

доцільність щеплень. 

 Проведення щеплення дітей проти 

грипу 

а) збільшення  кількості щеплених 

дітей на 100% шляхом 

роз’яснювальної роботи з батьками; 

б) призначення профілактичного 

лікування імунобіологічними 

препаратами для  дітей з групи 

ризику (ЧДБ). 

 

Вересень – 

Жовтень 

2018 р 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

 Проведення обстеження всіх 

новоприбулих  дітей , які вступили 

до школи на гельмінти та 

дифтерійне бацилоносійство, огляд 

лікарем - дерматологом 

Вересень 

2018 р 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

 Організація  лабораторних 

обстежень  дітей 1 – 4 класів на 

ентеробіоз та гельмінтози  згідно 

графіку. При необхідності 

пролікувати дітей з відхиленням  

здоров’я 

Вересень – 

Жовтень 

2018 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М. 

 Обстеження дітей на туберкульоз: 

проведення  R–Манту ( в разі 

відмови  направляти  дітей на 

обстеження  до міськтубдиспансеру) 

 

Щорічно 

 

Березіна О.Г. 

 

 Контроль за технологією 

приготування їжі, миттям посуду, 

термінами зберігання та реалізації 

продуктів харчування,  готової  їжі 

 

 

Щоденно 

 

Бондаренко Т.Є., 

Перепелицина 

В.М. 

 Організація дієтичного харчування 

для дітей з хворобами шлунково-

кишкового тракту за 

рекомендаціями гастроентеролога. 

Щоденно Бондаренко Т.Є. 

Перепилицина 

В.М. 

 Контроль за проходженням 

працівників школи періодичних 

медичних профоглядів 

 

1 раз в 

квартал. 

 

Сулима Л.С. 

 Організація обліку  та  вчасна 

ізоляція учнів з інфекційними 

Протягом 

року 

Березіна О.Г. 
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захворюваннями.  Проведення 

огляду  контактних дітей із 

занесенням даних в медичну 

документацію. 

 

 Проведення  аналізу та обліку травм 

учнів під час навчально-виховного 

процесу 

Протягом 

року. 

 

Березіна О.Г. 

Яненко І.М. 

 Організація профілактичних заходів, 

спрямованих на зміцнення 

організму, зниження захворюваності 

у дітей: 

- Вітамінотерапія 

- Ароматерапія 

- Оксигенотерапія 

- Препарати кальцію 

 

 

 

 

Осінньо-

зимовий 

період 

2 рази на рік 

Березіна О.Г. 

 

5.2.5.С Т О М А Т О Л О Г І Я 

 Профілактичний огляд дітей  та 

складання графіку проведення 

санації зубів. 

Вересень-

листопад 

2018 р. 

Березіна О.Г. 

Лікар-стоматолог 

 Проведення санації зубів дітей 

згідно графіка 

Протягом 

року. 

Лікар-стоматолог 

 Прийом дітей з гострим болем  та 

надання  медичної допомоги 

Протягом 

року 

Лікар-стоматолог 

 Аналіз проведення санації зубів за 

навчальний рік 

Травень 

 2019 р. 

Лікар-стоматолог 

 

5.3. САНІТАРНО – ПРОСВІТНИЦЬКА  РОБОТА 

 

 Просвітницька робота  з 

профілактики інфекційних 

захворювань, дотримання гігієни 

учня і знань санітарних норм серед 

учнів 

Протягом 

року 

 

Лікарі, медичні 

сестри 

 Проведення  вступного санітарно – 

гігієнічного інструктажу з новими 

працівниками школи та періодично ( 

1 раз на 2 роки ),   гігієнічної 

підготовки по програмі санітарного 

мінімуму для працівників 

харчоблоку та техпрацівників 

Березень 

2019р. 

 

Бондаренко Т.Є., 

Сулима Л.С. 

 Проведення диктантів на санітарно-

гігієнічні та протиепідемічні  теми : 

 Профілактика грипу ; 

 Попередження кишкових інфекцій ; 

 Профілактика захворювань на 

Протягом 

року 

Вчителі 
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туберкульоз ; 

 Особиста гігієна учня ; 

 Профілактика захворювань 

порожнини рота ; 

 Профілактика отруєнь грибами ; 

 Паління та здоров’я; 

 Профілактика СНІДУ, як невід’ємна 

частина формування здорового 

способу життя; 

 Профілактика ботулізму 

 Оформлення інформаційного  

куточка  «Ваше  здоров’я»,  «Що  

треба  знати про сколіоз». 

 

1 раз в 

квартал. 

 

Лікарі; 

Медичні сестри. 

 

 Випуск шкільного радіожурналу 

«Здоров’я»  

1 раз в 

місяць 

 

Лікарі 

 Випуск санітарно-просвітницьких  

газет та бюлетенів  

1 раз в 

квартал. 

 

Лікарі, медсестри 

 

 Організація та проведення тижня 

здоров’я в школі 

Жовтень – 

листопад 

2018 р. 

 

Березіна О.Г., 

Яненко І.М., 

Сулима Л.С., 

Вихователі. 

 

 Проведення бесід з учнями на теми : 

 Особиста гігієна школяра; 

 Профілактика хвороби Боткіна ; 

 Профілактика грипу; 

 Профілактика травматизму; 

 Вплив алкоголю на організм; 

 Профілактика педикульозу; 

 Статеве виховання,  профілактика 

венеричних  захворювань; 

 Профілактика СНІДУ ; 

 Про шкідливість  паління; 

 Про значення дотримання 

ортопедичного режиму в лікуванні 

сколіозу; 

 Як убезпечити себе від 

туберкульозу;                                                                                                                                                                                     

Про професійну орієнтацію учнів, 

хворих на сколіоз. 

Протягом 

року. 

 

Лікарі, медсестри 

 Проведення  занять  з працівниками 1 раз в Сулима Л.С. 
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харчоблоку, техпрацівниками на 

теми: 

Інфекційні хвороби та їх 

профілактика ; 

Особиста гігієна ; 

Санітарні правила утримання 

приміщень  

місяць. 

 

 

 Проведення занять з батьками на 

теми: 

 Як запобігти прогресуванню 

сколіотичної хвороби; 

 Профілактика грипу та ГРВІ 

 Рак шийки матки та його 

профілактика; 

 Профілактика захворювань на 

туберкульоз; 

 Профілактика отруєнь 

дикорослими грибами;  

 Профілактика ботулізму. 

На 

батьківських 

зборах 

 

Лікарі 
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РОЗДІЛ 6 

 

СИСТЕМА ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 
Мета: забезпечити виконання плану роботи школи, правильну і своєчасну координацію 

всіх відносин у колективі у відповідності до поставленої науково-методичної та 

виховної проблеми 

 
6.1. КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦІОНУВАННЯМ ШКОЛИ У ЗАДАНОМУ РЕЖИМІ 

 
Міс

яць 

Зміст контролю Хто здійснює 

контроль 

Форма 

узагальнення 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

Про готовність навчально-лікувальної, 

матеріальної бази до навчання та 

лікування дітей 

Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Про режим роботи школи Шарапа Л.В. Наказ 

Про тижневе навантаження вчителів, 

вихователів, медичних працівників 

Шарапа Л.В. 

Будник Л.М. 

Куценко А.С. 

 

Контроль комплектування 1-х класів  Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

Виробнича 

нарада 

Забезпечення учнів підручниками Шарапа Л.В. 

 

Нарада при 

директорові 

Про організацію чергування по школі 

учнів та вчителів 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

Нарада при 

директорові 

Про посилення пропускного режиму в 

школі 

Шарапа Л.В.,  

Сагун В.Ф. 

Нарада при 

директорові 

Організація роботи з охорони праці Кувейко В.І. Нарада при 

директорові 

Контроль готовності кабінетів, 

плавального басейну, спортзалу, 

побутових кімнат, лікувальної бази до 

навчального року 

Комісія Акти 

готовності 

кабінетів, 

паспорти 

класів 

Планування роботи керівниками 

методичних об’єднань 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

Плани роботи 

Оновлення складу ради школи Шарапа Л.В. 

 

Педрада  

 

 

 
 

 Контроль проходження медогляду 

працівниками школи 

Бондаренко Т.Є. 

 

Виробнича 

Нарада 

Організація навчання учнів 1-х класів 

за стандартами нової української 

школи 

Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 
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В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 
Планування навчально-виховного 

процесу на І семестр 

Адміністрація Нарада при 

директорові 

Про організацію якісного харчування 

учнів школи 

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Про атестацію педагогічних 

працівників. Створення атестаційної 

комісії 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Будник Л.М. 

Нарада при 

директорові 

Наказ 

Про курсову перепідготовку у 2018-

2019 навчальному році 

Куценко А.С. Нарада при 

директорові  

 Про поглиблений медичний огляд 

вихованців. 

Бондаренко Т.Є. Нарада при 

директорові 

Наказ 

Організація адптаційного періоду учнів 

1-х та 5-х кл. 

Шпира Н.В.  

Фарисей О.В. 

Левчук С.М.  

кл.керівники  

Наказ  

Організація контролю за відвідуванням 

учнями школи 

Шарапа Л.В., 

Будник Л.М. 

Виробнича 

нарада 

Про заняття з учнями, які зараховані 

до спецмедгрупи на уроках 

фізкультури, лікувального плавання, 

лікувальної фізкультури 

Бондаренко Т.Є., 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

Нарада при 

директорові 

Наказ 

Про стан санітарно-гігієнічного 

режиму школи 

Бондаренко Т.Є., 

Сагун В.Ф. 

Нарада 

дирекорові 

Стан техніки безпеки на уроках 

фізичної культури та плавання 

Фарисей О.В. 

 

Підготовка 

та 

проведення 

інструктажів 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

Проведення громадського огляду стану 

утримання, навчання, виховання, 

оздоровлення та працевлаштування 

дітей- сиріт під опікою 

Будник Л.М. 

Широкопояс Н.В. 

Звіт  

Наказ 

Про стан відвідування учнями школи Широкопояс Н.В Нарада при 

директорові 

Про результати адаптаційного періоду 

в 5-х класах 

Левчук С.М. Наказ, 

 Пед. конс 

Підготовка і проведення шкільних 

олімпіад. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Наказ 

Про організацію роботи з 

обдарованими дітьми 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Дотримання ортопедичного режиму 

учнями школи 

Бондаренко Т.Є. 

Куценко А.С. 

Акт перевірки  
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Шпира Н.В. 

  Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 
Л

И
С

Т
О

П
А

Д
 

Робота класних керівників та 

вихователів по вивченню соціального 

статусу учнів 

Широкопояс Н.В Нарада 

вчителів, 

вихователів 

Про стан проведення фізпроцедур Бондаренко Т.Є. 

 

Нарада при 

директорові 

Про роботу шкільних гуртків Будник Л.М. Нарада при 

директорові 

Про дотримання санітарно-гігієнічних 

правил в спальних кімнатах 

гуртожитку 

Бондаренко Т.Є. 

Будник Л.М. 

Нарада при 

директорові 

Про стан роботи педколективу з 

питання збереження життя та здоров’я  

вихованців та техніки безпеки в 

навчально-виховному процесі 

Кувейко В.І., 

  Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

Куценко А.С. 

Нарада при 

директорові 

Дотримання працівниками школи 

правил внутрішнього трудового 

розпорядку  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

Куценко А.С. 

Бондаренко Т.Є. 

Сагун В.Ф. 

Нарада при 

директорові 

Про роботу кабінетів інформатики та 

ІКТ 

Куценко А.С. Нарада при 

директорові 

Робота вихователів і вчителів, які 

атестуються в 2019 році. 

Атестаційна 

комісія 

Засідання 

атестаційної 

комісії 

Інвентаризація матеріальних цінностей Шарапа Л.В. 

Сагун В.Ф. 

Оформлення 

актів 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Робота шкільної бібліотеки по 

вивченню читацьких інтересів 

вчителів та учнів. Організація 

позакласного читання учнів 

Фарисей О.В. 

Апасова В.А. 

Нарада при 

заст. дирек. 

Про виконання навчальних програм за 

I семестр 2018-2019н.р. 

Куценко А.С. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Аналіз відвідування учнями школи у І 

семестрі 2017-2018 н.р 

Заступники 

директора 

Нарада при 

директорові 

Про проведення Новорічних свят Матвієнко В.В.. Нарада при 

директорові 

Про організацію роботи соціально-

психологічної служби 

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Виконання правил з ОП та БЖД під 

час організації навчально-виховного 

Шарапа Л.В Наказ 
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процесу, дотримання правил 

пожежної безпеки, санітарно- 

гігієнічного режиму 

 Проведення підсумкових 

контрольних робіт з окремих 

предметів 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Наказ 

Дотримання вимог з ведення шкільної 

документації 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Наказ 

Перевірка учнівських щоденників Будник Л.М. 

Широкопояс Н.В. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

Про роботу в II семестрі 2018-2019 н.р. Заступники Нарада при 

директорові 

Аналіз роботи школи з батьками. Про 

ефективність роботи батьківських 

класних колективів 

Будник Л.М. 

Широкопояс Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Про роботу логопедичної служби Шпира Н.В. Нарада при 

директорові 

Санітарний стан та методично-

матеріальна база навчальних кабінетів 

Шарапа Л.В. Нарада при 

заст. дир. 

Стан відвідування учнями школи 

навчальних занять у  

I семестрі 

Широкопояс Н.В. 

Будник Л.М. 

Наказ 

Л
Ю

Т
И

Й
 

Про роботу органів учнівського 

самоврядування та їх роль в прийнятті 

управлінських рішень 

Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

Нарада при 

директорові 

Про роботу медичного пункту та 

ізолятора 

Бондаренко Т.Є. Нарада при 

директорові 

Про організаію роботи шкільної 

бібліотеки та про  хід огляду конкурсу 

«Живи, книго» 

Будник Л.М. Нарада при 

директорові 

Про стан роботи шкільної  їдальні Шпира Н.В. Нарада при 

директорові 

Про стан виконавської дисципліни 

колективу працівників школи 

Заступники Нарада при 

директорові 

Своєчасність проходження медогляду 

працівниками школи. Стан 

оформлення медичних книжок 

Бондаренко Т.Є. Нарада при 

директороов 

Перевірка якості заміни уроків Куценко А.С. Нарада при 

заст. дир. 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н

Ь
 

Про аналіз рейду перевірки якості 

проведення лікувальних процедур 

Бондаренко Т.Є. Нарада при 

директорові 

Про участь гуртківців у міських та 

обласних конкурсах, змаганнях 

Будник Л.М. Нарада при 

директорові 
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Про стан збереження  шкільного майна Сагун В.Ф. Нарада при 

директорові 

Про систему роботи класних 

керівників та вихователів з 

попередженням дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень і 

злочинності 

Шарапа Л.В., 

Широкопояс Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Про аналіз надходження та 

використання позабюджетних коштів 

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Стан чергування учнів та вчителів по 

школі 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Нарада при 

директорові 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників 

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Наказ 

Про стан  цивільного захисту в  школі Куценко А.С. Нарада при 

директорові 

Про проведення державної підсумкової 

атестації в 4-х  класах 

Шпира Н.В. Нарада при 

директорові 

Про охорону праці та безпеку 

життєдіяльності  на уроках фізичної 

культури, лікувального плавання, 

лікувальної фізкультури 

Фарисей О.В. 

 

Нарада при 

директорові 

Про розгляд робочого навчального 

плану на 2019-2020 н.р. 

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Організація чергування вчителів на 

спортивному майданчику  

Куценко А.С. 

Фарисей О.В. 

Наказ  

Ознайомлення педагогів із попереднім 

навантаженням на наступний 

навчальний рік 

Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

Наказ 

Відвідування занять учнями Широкопояс Н.В. Нарада при 

заст. дир. 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Про проведення ремонту в школі Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Про організацію літнього оздоровлення 

учнів школи 

Будник Л.М. Нарада при 

директорові 

Про виконання навчальних планів і 

програм у 2018-2019 н.р. 

Заступники Нарада при 

директорові 

Про організацію бесід з охорони і 

збереження життя дітей, про стан 

дитячого травматизму 

Будник Л.М. 

Фарисей О.В. 

 

Нарада при 

директорові 

Аналіз лікування учнів за підсумками 

2018-2019 н.р. 

Бондаренко Т.Є. Нарада при 

директорові 

Стан виконання Закону України «Про 

пожежну безпеку» 

Кувейко В.І 

Сагун В.Ф. 

Виробнича 

нарада 
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Збереження бібліотечного фонду. Стан 

роботи бібліотеки  
Шарапа Л.В. 

Апасова В.А. 

Нарада при 

директорові 

Підготовка, організація, порядок 

проведення та аналіз результатів 

державної підсумкової атестації у 4-х 

класах 

Шпира Н.В. Наказ 

Оформлення та видача документів про 

освіту 

Фарисей О.В. 

 

Наказ 

Підготовка до літнього оздоровлення і 

організація роботи пришкільного 

табору 

Будник Л.М. Накази 

 Ведення шкільної документації, 

журналів інструктажів з БЖД 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

Накази 

Перевірка стану виконання 

навчальних програм 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С. 

Наказ 

Про підготовку  школи до нового 2019-

2020 н.р. 

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Ч
Е

Р
В

Е
Н

Ь
 

Виконання плану ремонтних робіт Шарапа Л.В.. Нарада при 

директорові 

Підсумки та аналіз навчально-

методичної, виховної, лікувальної 

роботи за 2018-2019  н.р. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С 

Нарада при 

директорові 

Виконання річного плану робот школи Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С 

Сагун В.Ф., 

Кувейко В.І. 

Нарада при 

директорові 

Про формування позитивного іміджу 

школи  

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Про підготовку  школи до нового 2019-

2020 н.р. 

Заступники Нарада при 

директорові 

 
6.2. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

Зміст контролю Об’єкт 

контролю 

Хто 

контролює 

Форма 

узагальненн

я 
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В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

Вивчення стану 

викладання фізичної 

культури. Контроль за 

організацією та 

поведенням занять з 

учнями, які зараховані до 

спецмедгрупи на уроках 

фізкультури 

Учителі 

фізичної 

культури  

Бондаренко 

Т.Є. 

Березіна О.Г. 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

Нарада при 

директорові  

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

Організація проведення 

олімпіад з основ наук 

Учителі  Фарисей О.В. 

 

Наказ  

(жовтень) 

Вивчення стану 

викладання фізичної 

культури  в школі  

Учителі 

фізичної 

культури та 

лікувальної 

фізкультури 

Шпира Н.В. 

 

Наказ 

(жовтень) 

Класно-узагальнюючий 

контроль 5-х класів.( Про 

результати адаптаційного 

періоду в 5-х класах) 

Учителі, що 

викладають 

у  5-х кл., 

учні 5-х кл. 

Фарисей О.В. 

Шпира Н.В. 

Куценко А.С 

Наказ 

(жовтень) 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

Вивчення стану 

викладання трудового 

навчання і обслуговуючої 

праці, виконання програм, 

рівень знань учнів. 

Учителі 

трудового 

навчання та 

обслуговую

чої праці 

Куценко А.С. 

 

Педрада  

(листопад) 

 

Вивчення системи роботи 

педагогів з учнями, які 

мають початковий рівень 

знань 

Учителі- 

предметник

и 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

Нарада при 

директорові 

Контроль за роботою 

кабінетів інформатики та 

ІКТ 

Тетьора 

Н.Г. 

Юрченко 

Р.М. 

Куценко А.С. Нарада при 

директорові 

Вивчення стану 

проведення 

факультативів, гуртків 

Учителі- 

предметним

и, кер. гурт. 

Будник Л.М, 

Фарисей О.В. 

 

Нарада при 

директорові 

Стан перевірки робочих 

зошитів вчителями  світ. 

літ-ри, виконання 

домашніх завдань учнями. 

Учителі 

світ. літ-ри,  

Фарисей О.В. 

 

Наказ  

Вивчення стану  

викладання зарубіжної 

літератури: виконання 

програм, рівень знань 

учнів. 

Учителі  

Зарубіжної 

літератури 

Фарисей О.В. 

 

Педрада  

(грудень) 
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Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Класно-узагальнюючий 

контроль 9-х класів. 

 

 

Учителі, що 

викладають 

у 9-х кл. 

Фарисей О.В. 

 

Наказ 

(грудень) 

Вивчення стану  

Викладання математики 

в початковій школі  

Учителі  

Поч..школи 

Шпира Н.В. Педрада  

(грудень) 

 Контрольні зрізи знань 

учнів з основ наук 

Учителі- 

предмет. 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Наказ 

(грудень) 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

Використання ІКТ під час 

навчально-виховного 

процесу 

Учителі, 

вихователі  

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Вивчення стану 

викладання основ 

здоров’я: виконання 

програм, рівень знань 

учнів. 

Учителі, що 

викладають 

основи 

здоров’я 

Шарапа Л.В. Наказ  

(січень) 

Л
Ю

Т
И

Й
 

    

Вивчення стану 

викладання історії і права: 

виконання програм, 

рівень знань учнів 

Учителі 

істрії ті 

права 

Фарисей О.В. 

 

Педрада  

(березень) 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

Стан перевірки робочих 

зошитів учителями  

іноземної мови, виконання 

домашніх завдань учнями. 

Учителі 

іноземної 

мови 

Шарапа Л.В. Наказ 

(березень) 

 

Вивчення стану 

викладання української 

мови в початковій школі: 

виконання програм, 

рівень знань учнів. 

  Наказ 

(березень) 
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К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

Про охорону праці та 

безпеку життєдіяльності  

на уроках фізичної 

культури, лікувального 

плавання, лікувальної 

фізкультури 

Учителі 

фізичної 

культури 

Фарисей О.В. 

 

Нарада при 

директорові 

Підсумки проведення 

атестації педагогічних 

працівників  

Учителі, що 

атестуються 

Атестаційна 

комісія 

Наказ  

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Стан підготовки учнів 4-

х, класів до державної 

підсумкової атестації 

Учителі, які 

викладають 

в 4кл.  

Шпира Н.В. 

 

Нарада при 

заст. 

директора 

Контрольні зрізи знань 

учнів з основ наук. 

Учителі- 

предмет. 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Наказ 

(травень) 

Підсумки ДПА у 4-х кл. Учителі, які 

викладають 

в 4кл. 

Шпира Н.В. 

 

Засідання 

МО 

вчителів 

початкових 

класів 

 

6.3 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ПЛАНІВ 

 
№ Що контролюється Термін Хто контролює Форма 

узагальнення 

1 Тематичні плани щодо 

вивчення програмового 

матеріалу з предметів 

Щомісяця Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Нарада при 

заст. дир. 

3 Графіки контрольних, 

практичних, лабораторних 

робіт, диктантів, 

переказів, творів. 

Наприкінц

і 

кожного 

семестру 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Засідання 

МО 

Звіти  

4 Облік пропущених уроків 

через хворобу, замін 

уроків. 

Щомісяця 

(на 

початку) 

Куценко А.С. 

 

Нарада при 

заст. дир. 

5 Особливості, труднощі, 

проблеми у наступності 

(адаптація учнів 5 класу 

до навчання в основній 

школі). 

Жовтень Класні 

керівники 5 

класів 

Педконсиліу

м 

6 Контрольні зрізи знань. Грудень, 

травень 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Накази 

7 Виконання навчальних 

програм та планів. 

Один раз 

на місяць 

Фарисей О.В. 

Куценко А.С. 

Шпира Н.В. 

Засідання 

МО, наказ 

(травень) 



96 

 

6.4. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
 Що перевіряється Хто 

перевіряє 

Форма 

узагальнення 
В

Е
Р

Е
С

Е
Н

Ь
 

Виконання ЄОР з ведення зошитів, 

оформлення та ведення шкільної 

документації і класних журналів, 

особових справ, журналів обліку 

гурткової роботи, медичних справ. 

Шарапа Л.В.  

Куценко А.С. 

Бондаренко Т.Є. 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

Інструктивно

-методична  

нарада 

Своєчасність оформлення і 

заповнення класних журналів. 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

Інструктивно

-методична  

нарада 

Статистичні звіти. Фарисей О.В. 

кл. керівники 

Нарада при 

заступниках 

директора 

Ведення журналу первинного 

інструктажу з ОП, БЖД. 

Шарапа Л.В Інструктивно

-методична  

нарада 

Перевірка правильності ведення 

алфавітної книги 

Шарапа Л.В Інструктивно

-методична  

нарада 

Перевірка та узгодження 

календарних планів, планів роботи 

шкільних методоб’єднань учителів 

і вихователів на I семестр. 

Шарапа Л.В.  

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

Нарада при 

директорові 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

Стан ведення класних журналів Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Нарада при 

директорові 

Стан ведення книги наказів про 

рух учнів. 

Шарапа Л.В. Співбесіда із 

секретарем 

Контроль за станом відвідування 

навчальних занять учнями школи. 

Наказненко О.Г. 

Широкопояс 

Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Оформлення та стан ведення 

особових справ учнів. 

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Наказ 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 Стан ведення шкільної 

документації 

Шарапа Л.В. Нарада при 

директорові 

Стан ведення щоденників учнями 

школи. 

Широкопояс 

Н.В. 

Будник Л.М. 

Матвієнко В.В. 

 

Наказ 

(грудень) 
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Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Система роботи класних 

керівників та вчителів з класними 

журналами: зміст вимог програм 

за темами та фактичне 

відображення їх у класних 

журналах. Об’єктивність 

оцінювання знань учнів відповідно 

до Критеріїв оцінювання. 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

Наказ 

Контроль за станом відвідування 

навчальних занять, за обліком 

відсутніх учнів в класних 

журналах, книгою обліку відсутніх 

учнів. Підсумки за I семестр. 

Наказненко О.Г. 

Широкопояс 

Н.В. 

Нарада при 

директорові 

Наказ 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 Календарне планування вчителів-

предметників на II семестр. 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Інструктивно

-методична  

нарада 

Плани  виховної роботи на ІІ 

семестр 

Будник Л.М. 

 

Нарада при 

директорові 

Л
Ю

Т
И

Й
 

Стан ведення книги протоколів 

педрад. 

Шарапа Л.В. Співбесіда із 

секретарем 

Поточний контроль ведення 

класних журналів 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

Інструктивно

-методична  

нарада 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

Ведення книги протоколів 

атестаційної комісії, оформлення 

атестаційних листів. 

Шарапа Л.В.  

Фарисей О.В. 

 

Засідання 

атест. комісії 

Об’єктивність та своєчасність 

виставлення оцінок з предметів, 

облік відсутніх учнів. Дотримання 

критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

Інструктивно

-методична  

нарада 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

Підготовка документів до 

державної підсумкової атестації в 

4-х класах: накази, графіки, 

розклад. 

Шпира Н.В. Оформлення 

документів 

Своєчасність та об’єктивність 

тематичного обліку знань. Зміни у 

обсязі домашніх завдань у зв’язку 

з активізацією повторення 

матеріалу. 

 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

 

Інструктивно

-методична  

нарада 
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Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Система роботи класних 

керівників та вчителів- 

предметників, вихователів з 

класними журналами, журналами 

гурткової роботи. 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Будник Л.М. 

 

Наказ 

Оформлення особових справ учнів 

1-9 кл. Переведення до наступних 

класів, випуск учнів зі школи. 

Куценко А.С.  

Шпира Н.В. 

Фарисей О.В. 

Співбесіда з 

кл.керівника

ми 

Ч
Е

Р
В

Е
Н

Ь
 

Достовірність та об’єктивність 

виставлення оцінок учням 9-х 

класів в документи про освіту, кл. 

журнали, протоколи та книги 

видачі документів. 

Куценко А.С. 

Комісія з 

перевірки док. 

Засідання 

комісії 

Оформлення особових справ учнів 

9-х класів 

Куценко А.С.  

Фарисей О.В. 

 

Співбесіда з 

кл. 

керівниками 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

Формування  особових справ 

новоприйнятих учнів. 

 

Секретар, 

Класні 

керівники 

 

Внесення змін до алфавітної 

книги. 

 

Яременко Л.В.  
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РОЗДІЛ 7 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА  БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

 

7.1. Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

пожежної безпеки 

№ Зміст роботи Терміни Виконавець 

Відмі

тка 

про 

викон

ання 

І. Організаційні заходи 

1.   Забезпечувати навчальний заклад законодавчими 

актами та нормативно-технічною документацією з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

постійно 

 

 Шарапа Л.В. 

 

2.   Перевірити та при необхідності доопрацювати 

перелік професій, посад і видів робіт в навчальному 

закладі, на які повинні бути розроблені інструкції з 

охорони праці. 

 

до 

21.08.18 

служба 

охорони 

праці, 

Кувейко В.І. 

 

3.   Переглянути наявні інструкції з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності.  

При необхідності доопрацювати, внести зміни. 

до 

21.08.18 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4.   Видати та довести до відома відповідальних осіб 

наказ "Про організацію роботи з охорони праці в 

2018-2019 навчальному році". Окремими наказами  

визначити відповідальних осіб за пожежну, 

електробезпеку, безпечну експлуатацію 

електромеханічного обладнання, будівель і споруд, 

автотранспорту тощо. 

 

до 

нового 

навчаль-

ного 

року 

 

 

 

Шарапа Л.В. 

 

5. Здійснити перевірку готовності закладу до нового 

навчального року, оформити акт готовності закладу, 

актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної 

небезпеки, актів-випробувань спортивного 

обладнання. 

 

до 

21.08.18 

 

Шарапа Л.В., 

Кувейко В.І. 

завідуючі       

кабінетами 

 

6. Підготувати навчальний заклад до опалювального 

сезону.  

1-а 

декада 

жовтня 

2018 

 

Сагун В.Ф. 

 

 

7. Розробити заходи щодо підготовки навчального 

закладу до роботи в осінньо-зимовий період. 

до 

15.10.18 

ШарапаЛ.В., 

Сагун В.Ф. 

 

8. Своєчасно проводити розслідування кожного 

нещасного випадку, який трапився з працівниками 

чи учнями школи. 

після 

кожного 

випадку 

члени 

відповідної 

комісії 

 

9. Здійснювати аналіз стану травматизму серед щоквар- Шарапа Л.В.,  
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учасників навчально-виховного процесу. тально Фарисей О.В.  

Будник Л.М. 

10 Готувати звіти про стан травматизму. щоквар 

тально 

Кувейко В.І.  

ІІ. Навчання 

1. Проводити навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності з 

новопризначеними працівниками. 

через 

місяць 

після 

призначе

ння 

Шарапа Л.В., 

Кувейко В.І., 

члени комісії 

 

2. Проводити вступний інструктаж з новопризначеними 

працівниками. 

в 

перший 

день 

роботи 

перед 

початко

м роботи 

 

 

Кувейко В.І. 

 

3. Проводити інструктажі з охорони праці на робочому 

місці: 

- з технічним персоналом, працівниками харчоблоку; 

 

- з педагогічними працівниками; 

 

- з учителями предметів підвищеної небезпеки; 

 

- з вихователями; 

 

-з працівниками бухгалтерії: 

 

- з медичними працівниками 

 

 

2 рази на 

рік 

2 рази на 

рік 

1 раз на  

квартал 

2 рази на 

рік 

2 рази на 

рік 

2 рази на 

рік 

 

 

 

Сагун В.Ф. 

 

Куценко А.С. 

 

Куценко А.С. 

 

Будник Л.М. 

 

Панасюк Л.П. 

 

Бондаренко 

Т.Є. 

 

 

4. 

 

Проводити цільові та позапланові інструктажі. 

 

протяго

м року 

керівники 

структурних 

підрозділів; 

керівники 

робіт 

 

5. Надавати консультативну допомогу працівникам 

навчального закладу з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

 

постійно 

 

Кувейко В.І. 

 

ІІІ. Масові заходи 

1. Розглянути питання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності: 

   

 на педагогічній раді:   

«Про стан виробничого та побутового травматизму 

 

січень 
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серед та працівників школи»; 

«Про стан травматизму серед учасників освітнього 

процесу» 

«Про стан роботи з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності» 

2019 

-//- 

 

квітень 

2019 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 на нараді при директорі: 

«Про  виконання наказу директора школи «Про 

організацію роботи з охорони праці в 2018-2019 

навчальному році». 

 

березень 

2019 

 

 

Кувейко В.І. 

 

 на зборах трудового колективу: 

«Про підготовку школи до роботи в  новому 

навчальному році та осінньо-зимовий період»; 

«Про виконання заходів, зазначених у розділі 

«Охорона праці» колективного договору» 

 

травень 

2019 

 

грудень 

2018 

 

Шарапа Л.В.,  

 

 

 

Шпира Н.В. 

 

2. Провести тематичний (інформаційно-методичний) 

Тиждень охорони праці  та безпеки життєдіяльності 

в рамках Всесвітнього дня охорони праці  

(за окремим планом). 

ІІІ 

декада 

квітня 

2019 

Шарапа Л.В., 

Будник Л.М. 

Кувейко В.І. 

 

3. Готувати матеріали до участі в міському етапі 

обласного огляду-конкурсі на кращу роботу школи з 

питань збереження життя і здоров’я учнів. 

до 15 

січня 

2019 

Шарапа Л.В., 

Кувейко В.І., 

Шпира Н.В. 

 

4. Готувати матеріали до участі в міському етапі 

Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і 

охорони праці. 

до 20 

травня 

2019 

Шарапа Л.В., 

Кувейко В.І., 

Шпира Н.В. 

 

 

 

IV. Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд 

1. Призначити відповідального за безпечний стан 

будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, 

організувати його навчання. 

 

до  

01.09.18 

 

Шарапа Л.В.  

 

2. Перевірити та впорядкувати територію закладу, 

усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни). 

до 

 01.09.18 

Кувейко В.І., 

Сагун В.Ф. 

 

3. Проводити систематичні спостереження за станом 

будівель і споруд навчального закладу. 

постійно комісія, 

Сагун  В.Ф. 

 

4. Організувати проведення загального огляду 

будівель і споруд. 

восени, 

взимку 

комісія, 

Сагун В.Ф. 

 

5. Скласти річний графік проведення планово-

запобіжних ремонтів. 

до 

01.12.18 

Сагун В.Ф.  

6. З метою підтримання чи відновлення початкових 

експлуатаційних якостей будівель і споруд школи 

проводити їх ремонт. 

відповід

но до 

графіку 

 

Сагун В.Ф. 

 

V. Електробезпека 

1. Призначити відповідального за 

електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, 

 

до  
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організувати його навчання. 01.09.18 Шарапа Л.В. 

2. Організувати проведення електротехнічних вимірів 

опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції 

електропроводів. 

до   

01.08.18 

 

Сагун В.Ф. 

 

3. Забезпечити утримання електромереж, 

електроарматури, електросилових шаф, 

освітлювальних електрощитів відповідно до вимог. 

постійно Сагун В.Ф.  

4. Забезпечити наявність схеми електропостачання, 

паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми 

занулення електрообладнання. 

 

постійно 

 

Сагун В.Ф. 

 

5. Забезпечити робочі місця засобами захисту від 

ураження електрострумом (дерев’яний настил чи 

діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, 

інструменти з ізольованими ручками). 

 

постійно 

 

Шарапа Л.В., 

Сагун В.Ф. 

 

6. Провести ремонт світильників, замінити лампи. до 01.09 Сагун В.Ф.  

7. Організувати проведення випробування засобів 

захисту від ураження електрострумом. 

до 

 01.09.18 

 

Сагун В.Ф. 

 

8. Відремонтувати несправні електророзетки, 

електровимикачі. Закрити кришками 

електрокоробки. 

до 

01.09.18 

 

Сагун В.Ф., 

електрик 

 

9. Організувати проведення опосвідчення технічного 

стану електроустановок споживачів. 

щороку Сагун В.Ф.  

10. Організувати проведення інструктажу з 

електробезпеки на І групу допуску з працівниками 

школи. 

 

щорічно 

 

Сагун В.Ф. 

 

11. Перевірити стан електромеханічного обладнання та 

його відповідність вимогам охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

 

серпень 

Шарапа Л.В., 

Сагун В.Ф.,  

Кувейко В.І. 

 

VІ. Гігієна праці, медичні огляди, профілактика отруєнь 

та професійних захворювань 

1. Організувати проведення обов’язкового медогляду 

працівників відповідно до Положення. 

до  

01.09.18 

Бондаренко Т.  

2. Забезпечити працівників знешкоджувальними 

миючими засобами, спецодягом. 

до 

 01.09.18 

Сагун В.Ф.  

3. Забезпечити укомплектованими медичними 

аптечками кабінети предметів підвищеної 

небезпеки.  

до  

01.09.18 

Шарапа Л.В., 

Сулима Л.С. 

 

4. Забезпечити дезінфекцію, дератизацію приміщень. до 

 01.09.18 

Сагун В.Ф., 

Сулима Л.С. 

 

5. Забезпечити своєчасне  вивезення сміття з території 

школи. 

постійно Сагун В.Ф.  

6. Організувати в закладі безпечний питний,  

повітряний,  температурний, світловий  режими. 

постійно Шарапа Л.В., 

Сулима Л.С. 

 

7. Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових 

приміщень школи. 

постійно Сагун В.Ф.  
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VII. Пожежна безпека 

1. Призначити відповідального за пожежну безпеку в 

навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, 

організувати проходження ним навчання. 

 

до 

 01.09.18 

 

 

Шарапа Л.В. 

 

2. Провести практичне заняття з відпрацюванням 

плану евакуації. 

III 

квартал 

Куценко А.С.   

3. Провести заняття з користування первинними 

засобами пожежогасіння. 

III 

квартал 

Куценко А.С. 

Сагун І.Ф. 

 

4. Провести ревізію укомплектування пожежних 

щитів. 

III 

квартал 

Сагун В.Ф., 

Кувейко В.І. 

 

5. Організувати випробування та складання 

відповідних актів щодо працездатності пожежних 

гідрантів, кранів та рукавів. 

до 

 20.07.17 

Сагун В.Ф., 

Кувейко В.І. 

 

6. Провести інструктажі з працівниками з 

протипожежної безпеки. 

до  

01.09.18 

Сагун В.Ф.  

7. Ознайомити працівників з порядком оповіщення 

про пожежу. 

до  

01.09.18 

Куценко А.С..  

8. Видати накази про заборону паління в закладі, про 

зберігання легкозаймистих та горючих речовин. 

до  

01.09.18 

 

Шарапа Л.В. 

 

9. Забезпечити обробку дерев’яних конструкцій та 

провести перевірку на загоряння. 

до  

15.08.18 

Шарапа Л.В., 

Сагун В.Ф. 

 

10. Забезпечити утримання шляхів евакуації у 

відповідності з Правилами пожежної безпеки. 

постійно Сагун В.Ф.  

Куценко А.С. 

 

VІІІ. Харчоблок 

1. Видати наказ про організацію дитячого харчування 

у навчальному закладі. 

до  

01.09.18 

Шарапа Л.В.  

2. Зберігати добові проби готових страв у 

холодильнику відповідно до вимог. 

постійно Перепелицина 

В.М.,  

Каленюк С.П. 

 

3. Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, 

результати заносити до відповідних журналів. 

постійно Перепелицина 

В.М. 

 

ІX. Контроль за станом охорони праці 

1. Здійснювати контроль: 

- оперативний; 

- адміністративний; 

- громадський контроль за станом охорони праці 

 

згідно 

Положе

ння 

 

 

Шарапа Л.В. 

Шпира Н.В. 

 

2. Проводити внутрішній контроль за станом охорони 

праці в рамках Тижня охорони праці. 

щоквар- 

тально 

 

комісія  

3. Перевірити готовність приміщень школи до нового 

навчального року. 

серпень комісія  

4. Перевірити наявність актів-дозволів на проведення 

занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі,  

актів перевірки стану обладнання. 

до  

01.09.18 

комісія  
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7.2. Заходи щодо запобігання нещасним випадкам  

виробничого  характеру 

№ Зміст роботи Термін 

проведення 

1. Організувати повторення вимог посадових інструкцій та 

інструкцій з охорони праці. 

серпень-вересень 

2. Повторити вимоги  правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

серпень-вересень 

3. Систематично інструктувати викладачів предметів 

підвищеної небезпеки. 

щоквартально 

4. Регулярно проводити інструктажі з охорони праці серед 

працівників школи. 

1 раз 

на півріччя 

5. Регулярно ознайомлювати трудовий колектив зі 

статистичними даними щодо нещасних випадків по школі, 

місту, району, області. 

щоквартально 

 

7.3. Заходи щодо попередження травматизму під час освітнього процесу 

№ Зміст роботи Термін проведення 

1 Провести бесіди про попередження дитячого травматизму 

під час перерв серед учнів 1- 9-х класів. 

початок семестрів,  

раз на місяць 

2 Під час вивчення курсу «Основи здоров’я» звернути увагу 

на поведінку учнів на вулиці, у транспорті. 

за окремим планом 

3 Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків 

фізичного виховання. 

перед уроком 

4 Прийняти залік з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у вчителів фізичної культури. 

серпень 

5 Провести на батьківських зборах цикл лекцій щодо 

попередження дитячого травматизму 

1 раз 

семестр 

6 Серед учнів 1- 4-х класів провести гру-конкурс із 

вивчення ПДР, конкурс малюнків, дитячих творчих робіт, 

на кращого читця, на знання правил дорожнього руху; 

диктанти. 

І-й тиждень 

вересень 

Заключний етап гри, підбиття підсумків місячника з 

вивчення ПДР, виступ агітбригади. 

травень 

7 Серед учнів 5- 6-х класів провести театралізовану виставу 

з ПДР 

квітень 

8 Серед учнів 5- 7-х класів провести конкурс малюнків з 

вивчення правил дорожнього руху 

травень 

9 Систематично проводити  аналіз стану дитячого 

травматизму протягом семестру. 

1 раз 

на семестр 
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7.4. Заходи щодо профілактики побутового травматизму 

№ Зміст роботи Термін 

проведення 

1 Здійснювати нагляд за додержанням вимог нормативно-

правових актів у сфері профілактики невиробничого 

травматизму. 

 

постійно 

2 Проводити бесіди серед працівників  школи щодо запобігання 

побутового травматизму в житлових та підсобних 

приміщеннях, присадибних ділянках, у місцях відпочинку і 

можливого перебування людей 

 

1 раз на 

квартал 

3 Регулярно проводити бесіди серед учнів на тему «Я один 

удома». 

згідно 

графіку 

4 Проводити роз'яснювальну роботу серед батьків із 

профілактики побутового травматизму. 

батьківські 

збори 

І раз на 

чверть 

 

7.5. Заходи з пожежної безпеки 

№ Зміст роботи Термін 

проведення 

1 Проінструктувати працівників школи з пожежної безпеки. серпень 

2 Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1- 

9-х класів у курсах занять «Основи здоров’я». 

протягом 

року 

3 Переглянути план евакуації та порядок оповіщення людей на 

випадок виникнення пожежі. 

серпень 

4 Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки. 1 раз 

на півріччя 

5 Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної 

території щодо дотримання протипожежного режиму. 

2 рази 

в місяць 

6 Ознайомити вчителів із вимогами пожежної безпеки для 

приміщень різного призначення та при проведенні культурно-

масових заходів 

 

серпень 

7 Проводити практичні заняття з евакуації на випадок пожежі. 2 рази на рік 

8 Питання  стану пожежної безпеки в школі розглянути на нараді 

при директорові. 

грудень 

 

7.6. Заходи з охорони праці на 2018-2019 навчальний рік 

№ Зміст роботи Термін 

проведення 

1 Провести відповідні інструктажі з охорони праці педагогічним 

колективом школи. 

Провести перевірку знань з питань охорони праці із вчителями 

фізичної культури та вчителями фізичної культури в басейні. 

серпень 

2 Оформити посадові інструкції новопризначених спеціалістів. до 05.09 
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3 Організувати проведення вступного інструктажу для учнів з 

БЖД. 

до 5.09 

4 Провести інструктажі на робочому місті та огляд 

спеціалізованих кабінетів. Результати аналізувати на нарадах 

при директорові та на засіданнях профспілкового комітету. 

2 рази на рік 

5 Оформити акти дозволу на роботу в кабінетах підвищеної 

небезпеки. 

до 01.09 

6 Оформити відповідні накази з охорони праці. серпень 

7 Здійснювати контроль за чергуванням по школі учнів та 

вчителів. Аналізувати виконання заходів з охорони праці на 

засіданнях профкому, нарадах при директорові, зборах 

колективу. 

 

постійно 

8 Здійснювати контроль за дотриманням правил поведінки 

учнями на уроках та перервах, а також відвідування учнями 

школи. 

 

постійно 

9 Перевірити стан спортивного обладнання в спортивних залах 

та на спортивних майданчиках. 

серпень 

10 Завершити поточний  ремонт шкільних приміщень. до 15.08 

 

1.7. Заходи щодо попередження дитячого  

дорожньо-транспортного травматизму 

№ Зміст роботи Термін 

проведення 

1 Ознайомлювати учнів школи із законом України  

«Про дорожній рух». 

протягом 

року 

2 Регулярно проводити профілактичну роботу серед учнів  

1-9-х класів для попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму: 

- місячник, тиждень з ПДР; 

- виступ агітбригад; 

- конкурс на знання ПДР; 

- конкурси малюнків та газет; 

- диктанти. 

 

 

протягом 

року 

3 На батьківських зборах провести бесіду щодо попередження 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму. 

вересень 

 

7.8. Заходи щодо попередження загибелі людей на воді 

№ Заходи Термін 

виконання 

1 Продовжити попереджувальну роботу з профілактики 

нещасних випадків на воді з неповнолітніми. Постійно 

проводити з учнями роз'яснювальну роботу щодо правил 

поведінки на воді та дотримання техніки безпеки 

щорічно 
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2 Не допускати неорганізованого купання та плавання дітей  під 

час роботи  літнього оздоровчого табору. 

постійно в 

оздоровчий 

період 

3  В рамках тижня з основ безпеки життєдіяльності провести  

зустріч  учнів з працівниками водно рятувальної служби. 

 

квітень 

4   Провести бесіди з учнями та батьками з питань забезпечення 

поведінки на воді, в т.ч. під час оздоровлення та відпочинку 

дітей. Звернути особливу увагу на причини випадків загибелі 

дітей на водних об’єктах. 

 

 

травень 

 

7.9  План комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з 

охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, аваріям, 

пожежам 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

1. Контроль за виконанням вимог охорони праці при 

проведенні ремонтних робіт. 

травень - 

серпень 

   2. Проведення вступного інструктажу з охорони праці. 

Проведення інструктажу на робочому місці. 

Здійснення обстеження горищ. 

Перевірка стану вогнегасників. 

Проведення експертизи щодо технічного стану будівель.  

Підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять у 

кабінетах фізики, хімії, біології, трудового навчання, 

спортзалах. 

Підписання акта прийняття школи до нового навчального 

року. 

Затвердження санітарно-технічного паспорта школи за 

станом на поточний рік.  

Контроль наявності інструкцій з охорони праці в 

навчальних кабінетах школи, спортзалах та інших 

приміщеннях, де це передбачено відповідними 

нормативами. 

Вивчення Положення про охорону праці в школі.  

Ознайомлення працівників з  наказом  про організацію 

роботи з охорони праці. 

Забезпечення нормативних документів з охорони праці. 

Проведення навчання новоприйнятих осіб з питань охорони 

праці. 

 

червень - 

серпень 

3. Контроль за веденням журналів реєстрацій інструктажу 

учнів з охорони праці в кабінетах фізики, хімії, біології, 

майстернях, спортзалах. 

Контроль поверхових планів евакуації. 

 

вересень 

 Заповнення журналу громадсько-адміністративного  
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4. контролю. 

Інформаційне забезпечення . 

постійно 

  5. Контроль підготовки школи до роботи в зимових умовах. жовтень 

6. Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції 

електромережі. 

червень 

7. Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків на 

виробництві. 

  Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків з 

учнями. 

постійно 

8. Оформлення акта про виконання колективної угоди з 

питань охорони праці. 

березень 

9. Випробування системи опалення й одержання відповідного 

акта в теплових мережах. 

червень 

10. Перевірка витяжних систем відповідно до вимог 

нормативних актів про охорону праці 

червень 

 

7.10. Заходи щодо попередження загибелі від отруйних речовин 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

1. Заборонити вживання продуктів харчування вітчизняного 

та імпортного виробництва без сертифікатів якості. 

постійно 

   2. Для профілактики харчових отруєнь забезпечити виконання 

санітарно-гігієнічних норм і правил, технологічних регла-

ментів при заготовці, транспортуванні , та зберіганні 

продуктів харчування. 

постійно 

3. Продовжити роботу з питань профілактики наркоманії, 

вживання алкоголю, тютюнопаління серед підлітків. 

постійно 

4. 3 метою виявлення дітей групи ризику, схильних до 

вживання наркотиків, токсичних речовин та алкоголю, 

систематично проводити анкетування та тестування учнів  

5- 9х класів. 

 

постійно 

 

5. 

Продовжити проведення «круглих столів» з питань 

профілактики наркоманії та вживання алкоголю серед 

підлітків. 

 

постійно 

6. Із метою профілактики отруєнь отрутохімікатами та 

медикаментами проводити бесіди, писати диктанти, 

залучати лікарів, представників Держпродслужби. 

постійно 
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7.11. Заходи щодо попередження загибелі працівників і неповнолітніх від 

пожеж та інших джерел вогню 

№ 

з/п 

Заходи Термін  

виконання 

1. Поновлювати плани захисту працівників та учнів від пожеж. щорічно 

2. Переглядати та затверджувати склад добровільних 

пожежних дружин. 

щорічно 

3. Поновлювати плани евакуації працівників та учнів з 

кабінетів та інших приміщень з текстовою частиною, в яких 

указувати черговість та шляхи евакуації класів.  

щорічно 

4. Здійснювати розподіл обов'язків працівників на випадок 

виникнення пожеж. При необхідності поновити інструкції з 

пожежної безпеки. 

щорічно 

5. Перевіряти наявність та стан первинних засобів 

пожежогасіння, довести їх кількість до норми. 

щорічно 

6. Проводити практичні заняття щодо відпрацювання планів 

евакуації не рідше 1 разу на рік. 

щорічно 

7. Продовжити вивчення правил пожежної безпеки в класах 

відповідно до програми «Основи здоров'я». 

щорічно 

8. Оперативно реагувати на приписи органів пожежного 

нагляду та негайно усувати вказані у них недоліки. Надавати 

письмову інформацію про виявлені недоліки і їх усунення в 

органи пожежного нагляду та управління освіти. 

постійно 

 

7.12. Заходи щодо попередження загибелі неповнолітніх 

від самогубства і само ушкоджень 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

1. Взяти на облік дітей з такими факторами: 

 - попередні спроби самогубства; 

 - суїциді загрози, прямі та замасковані; 

 - суїциди в сім'ї чи спроби суїцидів; 

 - алкоголізм; 

 - токсичне вживання наркотиків і токсичних препаратів; 

 - афектні розлади, особливо важкі депресії, хронічні або 

смертельні захворювання (СНІД); 

 - тяжкі втрати (смерть близької людини), особливо протягом 

першого року після втрати; 

 - сімейні проблеми (розлучення батьків); 

 - фінансові проблеми тощо. 

щорічно 

2. Регулярно проводити роботу по виявленню дітей із 

порушенням психіки. 

постійно 
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3. При виявленні дітей із факторами ризику визначити шляхи 

подолання труднощів: 

 - консультації психоневрологів, психотерапевтів; 

 - індивідуальна чи групова психолого-педагогічна корекція; 

 - робота психолога з сім'єю; 

 - рекомендації вчителям щодо вибору індивідуального 

педагогічного стилю спілкування з певною дитиною; 

 - зниження вимог до виконання навчальної програми; 

- тимчасовий перехід на індивідуальну форму навчання; 

 - заохочення до позашкільної діяльності, створення «ситуації 

успіху»; 

 - допомога сім'ї з боку соціального педагога, служб охорони 

дитинства. 

постійно 

4. Систематично проводити психологічні консультації для 

вчителів та батьків з питань емоційних розладів у дітей, 

факторів, які впливають на суїцидальну поведінку.  

постійно 

 

7.13. Заходи щодо попередження різних видів дитячого та дорослого 

травматизму невиробничого характеру 

№ 

з/п 

 

Заходи 

Термін 

виконання 

1 Забезпечити контроль щодо установки огорожі у місцях 

копалень, будівель, наявності ляд (кришок) на люках усіх 

видів комунікацій поблизу та на території школи. 

постійно  

2 Провести обстеження будівель школи на можливість 

обвалів, падінь конструкцій будинків. 

щорічно 

 2 рази  

на рік 

3 У зимовий період проводити очистку дахів та карнизів 

школи від снігу, намерзання з метою недопущення обвалів. 

постійно 

4 Провести перевірку спортивного обладнання та інвентарю 

зі складанням відповідних актів. 

щорічно 

перед 

початком 

навчально- 

го року 

5 Відновити ігровий інвентар для навчання дітей правилам 

безпеки і дій в умовах надзвичайних ситуацій та 

дорожнього руху. 

протягом 

року. 

6 При проведенні культурно-масових заходів користуватися 

тільки спеціально обладнаними автомобільними 

транспортними засобами з обов'язковим виконанням правил 

перевезення дітей згідно з інструкцією «Про порядок 

організації туристсько-екскурсійних перевезень учнів 

автобусами». 

протягом 

року 
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7.14. Тематика бесід з безпеки життєдіяльності та 

 запобіганню дитячого травматизму 

№ 
Тематика бесід 

 

    1. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу  

(поведінка під час уроків,на перервах, на подвір’ї школи, на відкритому 

спортивному  майданчику).  

2. 

 

Як запобігти пожежі. Перша долікарська допомога при пожежах 

Правила пожежної безпеки. 

    3. Діти. Дорога. Автомобіль. Правила поведінки дітей на вулиці. 

Правила дорожнього руху. 

     4. Як запобігати отруєнню грибами, харчовому отруєнню 

Запобігання отруєнь. 

     5. Обережно: телеманія. 

     6. Що треба знати про хворобу Боткіна, інші інфекційні хвороби. Як 

попередити захворювання  на холеру. 

     7. Будьте обережними на залізниці. 

     8. Профілактика  захворювань на туберкульоз. 

     9. Тонкий лід – небезпечний лід. Правила поведінки на льоду. 

 Обережно: бурульки! 

10. Отруйні рослини. 

   11.    Укуси змій, комах, кліщів. 

   12. Надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. 

   13. Вимоги правил безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят. 

   14. Отрутохімікати. Обережно - ртуть! 

Дії населення в надзвичайних ситуаціях. 

   15. Як поводити себе з незнайомими людьми. 

   16. Правила безпеки користування газом. Чадний газ. 

   17. Як вберегтися від удару електричним струмом. Перша допомога. 

 Правила поведінки з електроприладами. 

Увага! Обірваний провід. 

Електробезпека. Правила безпечного користування побутовими 

приладами. 

    18. Наркотики – підступний ворог людства. 

    19. 

 

Профілактика шкідливих звичок. 

 Залежність від мобільного телефону сильніша, ніж від тютюну. 

    20. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях. 

Правила поведінки під час екстремальних ситуацій та попередження  

надзвичайних, небезпечних ситуацій. 

     21. Екологічна ситуація в Україні. Радіація і здоров’я. 

     22. Профілактика СНІДу та венеричних захворювань. 

     23. Правила поведінки дітей з незнайомими або бродячими собаками. 

     24. Блискавка. Кульова блискавка. 
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     25. Основні правила поведінки на воді.  Перша допомога потерпілому. 

Попередження дитячого травматизму на водоймищах. 

     26. Чистота рук – запорука здоров’я.  

     27. Твій дім – твоя фортеця. 

Пам’ятка безпечної поведінки вдома та на вулиці. 

     28. Обережно – вибухонебезпечні предмети. 

Правила поводження з вибуховими речовинами, невизначеними 

предметами. 

     29. Попередження суїциду. 

     30. Правила безпечної  поведінки в громадському транспорті. 
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РОЗДІЛ 8. 

 

РОБОТА З МЕДИКО – ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ. 

 
8.1.  Педагогічні працівники, на яких будуть покладені  обов’язки  класних 

керівників: 

Клас Прізвище, ім’я по батькові 

педагогічного працівника 

Посада 

1 А клас Домбровська Надія Іванівна вчитель початкових класів 

1 Б клас Олійник Людмила Миколаївна  вчитель початкових класів 

1 В клас Нємєц Ніна Вікторівна вчитель початкових класів 

2 А клас Хабло Людмила Петрівна вчитель початкових класів 

2 Б клас Попова Жанна Петрівна вчитель початкових класів 

2 В клас Кутненко Олена Василівна вчитель початкових класів 

3 А клас Умінська  Людмила Вікторівна вчитель початкових класів 

3 Б клас Мельник  Світлана Олександрівна. вчитель початкових класів 

3 В клас Терещук Світлана Іванівна  вчитель початкових класів 

3 Г клас Гирич Таміла Олексіївна вчитель початкових класів 

4 А клас Яременко Людмила Василівна вчитель початкових класів 

4 Б клас Гончаренко Алла Миколаївна вчитель початкових класів 

4 В клас Морозова  Світлана  Анатоліївна вихователь 

5 А клас Таранченко Алла Володимирівна вчитель географії 

5 Б клас Мигаль Наталія Павлівна вчитель обслуговуючої праці 

5 В клас Рога Тетяна Павлівна вчитель біології 

5 А клас Гончаренко Ірина Іларіонівна вчитель української мови і 

літератури   

5 Б клас Попова Ольга Володимирівна вчитель української мови і 

літератури   

5 В клас Юрченко Раїса Миколаївна вчитель математики, 

інформатики 

6 А клас Чубенко Людмила Миколаївна  вчитель зарубіжної 

літератури 

6 Б клас Широкопояс Ніна Василівна соціальний педагог 

6 В клас Слюнько Світлана Станіславівна вчитель англійської мови 

6 Г клас Левчук Світлана Миколаївна  практичний психолог 
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8.2.  Закріплення вихователів за  класами : 

 

1 – А клас Бондаренко Н.В., Домбровська Н.І., Очеретяна К.П. 

1 – Б клас Заколодна К.Ю., Олійник Л.М.,Балакіна А.П., Хемраєва Н.О. 

1 – В клас Коломієць К.О., Нємєц Н.В., 

2 – А клас Москвітіна П.В., Хабло Л.П., Ісаєва І.А. 

2 – Б клас Рахманіна А.С.,Попова Ж.П. 

2 – В клас Цупаніч О.В., Кутненко О.В., Гнедко Л.М. 

3 – А клас Ленська О.А.,Умінська Л.В. 

3 – Б клас Лукаш Л.А., Мельник С.О. 

3 – В клас Блоха Т.О., Терещук С.І, Яременко Л.В. 

3 – Г клас Півторак О.В., Гирич Т.О., 

4 – А клас Фесенко О.М., Яременко Л.В. 

4 – Б клас Албу М.О., Морозова С.А., Гончаренко А.М. 

4 – В клас Наказенко О.Г., Морозова С.А. 

5 – А клас Ковтун Л.В., Морозова С.А. 

5 – Б клас Майдаченко Н.А., Бевзенко Г.Д. 

5 – В клас Лесечко Т.Є., Капля В.Ю. 

6 – А клас Архангельська С.В., Звірянська Т.С. 

6 – Б клас Хемраєва Н.О.,Дячук Т.І. 

6 – В клас Сидорук К.М., Будник Л.М. 

7 – А клас Ісаєва І.А., Міщенко Т.Є., Чубенко Л.М. 

7 – Б клас Гнатенко Г.В., Мандра Л.В., 

7 – В клас Балакіна А.П., Будник Л.М. 

7 – Г клас Таран Т.В., Магда М.Г. 

8 – А клас Знахоренко Н.В., Гнедко Л.М. 

8 – Б клас Митник А.М., Міщенко Т.Є. 

8 – В клас Очеретяна К.П., Цокало Т.В.   

9 – А клас Магда М.Г., Гнатенко Г.В. 

9 – Б клас Короп Л.В. Єрцова О.А. 

9 – В клас Литвин Н.М., Ємець Т.А., Матвієнко В.В. 
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8.3. Призначити завідуючими кабінетами: 

Фізики      Блоху А.В.  

Хімії       Комісарова А.В. 

Обслуговуючої праці   Мигаль Н.П. 

Інформатики    Юрченко Р.М. 

Інформатики     Бондаренко Л.М. 

Інтерактивного навчання  Тетьора Н.Г.  

Лінгвістичного кабінету   Слюнько С.С. 

Трудового навчання   Бондаренко В.І.  

Музичного мистецтва   Бужина О.А.    

Народознавства    Суворова О.В.   

 

8.4. Відповідільні особои за ділянки роботи: 

Басейна     Сагуна І.Ф. 

Спортивного залу    Хомута Ю.І. 

Спортивної площадки   Хомута Ю.І. 

 

8.5. Робота гуртків: 

«Українська народна іграшка»                     Голоднюк В.В. 

«Оригамі»                Гнедко Л.М. 

«Квіткограй» (вокальний)             Матвієнко В.В. 

«Натхнення» (театральний)                           Капля В.Ю. 

«Початкове технічне моделювання» 

(вироби з дерева)                                           Дерипаска Б.М. 

«Фантазія»  

(творча майстерність – ліплення, аплікація)  Суворова О.В. 

«Чарівний світ LEGO»                                     Гриб М.М.,  

    Бондаренко Л.М.,             

                                                                             Півторак О. В. 

   

8.6. Призначити  керівниками  шкільних методоб’єднань: 

- української мови і літератури    - Попова О.В., 

- російської мови та світової  літератури  -  Єрцова О.А., 

- іноземної мови      -  Слюнько С.С., 

- математики та фізики     -  Тетьору Н.Г., 

- початкових класів     -  Гончаренко А.М., 

- природничих наук     - Таранченко А.В., 

- історії та естетичного виховання              - Павленок А.М., 

- фізичної культури та лікувального плавання - Сагуна І.Ф. 

- інструкторів з  фізкультури    - Чайку Л.М. 

- вихователів   1 - 4 кл. – Наказненко О.Г., 5 - 6 кл. – Ковтун Л.В., 

        7 - 9 кл. – Очеретяна К.П.  

- керівником школи молодого вихователя  Гнатенко Г.В. 

- класних керівників 1-4 класів   Кутненко О.В. 

- класних керівників 5-9 класів    Мигаль Н.П. 
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8.7. Список педагогічних працівників, які будуть атестуватися  

в 2018-2019 н.р.: 

1. Шарапа Л.В. 

2. Куценко А.С. 

3. Єрцова О.А. 

4. Мазуріна Я.В. 

5. Бевзенко Г.Д. 

6. Дерипаска Б.М. 

7. Яременко Л.В. 

8. Гончаренко А.М. 

9. Чайка Л.М. 

10. Папуша В.Г. 

11. Дмитрієва Ю.В. 

12. Гирич Т.О. 

13. Коломієць К.О. 

14. Гнедко Л.М. 

15. Звірянська Т.С. 

16. Цокало Т.В. 

17. Лесечко Т.Є. 

18. Балакіна А.П. 

19. Сидорук К.П. 

 

8.8. Список педагогічних працівників, які будуть проходити курсову 

перепідготовку  в 2018-2019 н.р.: 

1. Юрченко Р.М. 

2. Чубенко Л.М. 

3. Панченко Д.В. 

4. Мигаль Н.П. 

5. Хабло Л.П. 

6. Комісаров А.В. 

7. Хомут О.І. 

8. Бужин О.А. 

9. Попова О.В. 

10. Жульова О.М. 

11. Орел І.С. 

12. Левчук С.М. 

13. Домбровська Н.І. 

14. Кулінко О.В. 

15. Албу М.О. 

16. Ковтун Л.В. 

17. Магда М.Г. 

18. Сидорук К.М. 

19. Хімраєва Н.О. 

20. Ємець Т.А. 

21. Апасова В.А. 
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8.9. Закріплення  спалень  гуртожитку за класами 

 

Клас № спальні  Клас № спальні 
1-А 301,302,303  306,412 5-А 307,416 
1-Б 201,202,203 306,412 5-Б 307,418 
1-В 210,211,212 306,412 5-В 307,418 

     
2-А 317,411  6-А 308,404 
2-Б 317,410  6-Б 308,405 
2-В 317,411  6-В 308,404 

     
3-А 304,409  7-А 312,405 
3-Б 315,408  7-Б 312,403 
3-В 305,407  7-В 312,403 
3-Г 305,415  7-Г 312,403 

     
4-А 314,416  8-А 311,402 
4-Б 314,406  8-Б 311,402 
4-В 316,414  8-В 311,402 

     
   9-А 310,417 
   9-Б 309,401 
   9-В 309,401 
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8.10. Закріплення  класних кімнат за класами 

№ кабінету Клас  № кабінету Клас 

  І ПОВЕРХ   

2 2-В  7 3-Б 

3 4-А  9 4-Б 

4 2-Г  10 3-В 

5 4-В  15 4-Б 

6 3-А  16 2-А 

  ІІ ПОВЕРХ   

211 2-Б  206 7-А 

210 9-А  205 6-А 

209 7-Б  204 9-В 

207 7-В  203 9-Б 

гуртожиток 4-А  202 9-В 

гуртожиток 4-В  208 6-Г 

  ІІІ ПОВЕРХ   

306 9-А  303 8-В 

305 9-Б  302 6-В 

304 7-Б  301 6-Б 

309 8-А    
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8.11.Закріплення  побутових кімнат за класами: 

 

Клас 

 

№ кабінету  Клас 

 

№ кабінету 

1 – А 23  5 – А 26 

1 – Б 25  5 – Б 16 

1 – В 208  5 – В 1 

     

2 – А 10  6 – А 11 

2 – Б 19  6 – Б 210 

2 – В 5  6 – В 18 

     

3 – А 20  7 – А 14 

3 – Б 17  7 – Б 15 

3 – В 2  7 – В 12 

3 – Г  27  7 – Г 4 

     

4 – А 8  8 – А 7 

4 – Б 22  8 – Б 21 

4 – В 24  8 – В 13 

     

   9 – А 6 

   9 – Б 9 

   9 – В 3 

     

 

 
 

 


