
Проект: 1. "УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ"Модуль: 1.1. "Проектування навчально-виховного змісту"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.1.4.Засідання адміністраціїЗавдання модуля "Впровадження технології критичне мислення в площині

соціально-педагогічного проєктування розвивально-виховного процесу" та

розподіл доручень між відповідальними за роботу модуля.

АдміністраціяЖиганова О.Б.20.06.22 1.1.2. МайстерняСамоосвіта та консультування педагогів  з керівниками МК з питань

впровадження  змісту освітнього процесу.

Голови МОЖиганова О.Б.20.07.22 1.1.6.Нарада при директорі 1. Планування роботи 

2. Підготовка і проведення загальношкільної конференції.

Вчителі школиЖиганова О.Б.15.08.22 1.1.7. КонференціяЗвітування керівника школи перед педагогічним колективом і громадкістюБатьки, Вчителі школиКулініч О.М.17.08.22 1.1.1. КонференціяКонференція для батьків майбутніх першокласниківБатькиЖиганова О.Б.18.08.22 1.1.3.Педагогічна рада  

Про забезпечення організованого початку нового навчального року.

Інструктивно-методична і правова  база забезпечення освітнього процесу у

2022-2023 н.р.

Техпрацівники школи, Вчителі

школи

Савицька Л.П., Жиганова О.Б.25.08.22 1.1.5. СемінарПідвищення ефективності виховної роботи класних колективів через

впровадження Концепції національно-патріотичного виховання

Класні керівникиЖуравська І.В.29.08.22 1.1.10.Педагогічна рада Критичне мислення-шлях до реалізації якісної освіти ХХІ століття.

(Спрямованість освітнього процеси  на компетенції та нові освітні

стандарти.)

Вчителі школиЖиганова О.Б.28.09.22 1.1.13.Семінар-практикумПроектна діяльність як ефективний метод реалізації освітніх та

комунікативних потреб учнів 

Вчителі школиЖуравська І.В.05.10.22 1.1.9.Семінар-практикумПедагогічна ініціатива як шлях до підвищення професійної компетентності

педагогів

Вчителі школиЖиганова О.Б.25.10.22 1.1.8.Семінар-практикумСистема роботи класного керівника і вчителя-предметника з проектування

впровадження технології критичного мислення

Вчителі школиЖиганова О.Б.26.10.22 1.1.11.Нарада при заступнику

директора

1. Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр 2022-2023 н. р.

2. Звіт про виховну роботу за I семестр 2022-2023 н. р. (ГС, музеї, виховні

заходи тощо).

Класні керівникиЖуравська І.В.04.01.23 1.1.12.Функціонально-адміністратив

на нарада

Моніторинг освітнього процесу за І семестр 2022-2023 н. р.Вчителі школи 10.01.23 

Модуль: 1.2. "Початок нового навчального року"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.2.2. АктПро готовність школи до нового навчального рокуЗаступник АГРСтанкевич О.Ю.08.08.22 1.2.4.Виробнича нарадаПро проведення "Свята першого дзвоника".Творча групаЖуравська І.В.16.08.22 1.2.3.Оформлення документаціїСкладання розкладу на 2022-2023 н. р.АдміністраціяСавицька Л.П.26.08.22 1.2.5.Нарада при директорі Забезпечення організованого початку навчального року.

Стан будівлі, матеріально-технічної бази, готовність приміщень  до нового

2022-2023 навчального року.

Особливості організації навчального дня молодших школярів.

Правила внутрішкільного розпорядку  на 2022-2023 н. р.

Про організацію чергування вчителів та учнів  у 2022-2023 н. р.

Про планування базових дисциплін у 2022-2023 н. р.

 Інструктаж педагогічних працівників щодо проведення тематичного обліку

знань, критеріїв оцінювання навчальних досягнень (поточних, семестрових,

річних, письмових робіт тощо).

 Про підготовку  до роботи в осінньо-зимовий період.

Вчителі школиЖиганова О.Б.30.08.22 1.2.7. Наказ1."Про розподіл функціональних обов`язків адміністрації".

2. "Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку".

3. "Про організацію охорони праці".

4."Про режим роботи школи".

5. "Про створення ШПМПК та команди психолого-педагогічного супроводу

дітей з ООП.

5."Про навчальне навантаження вчителів".

6." Про призначення класних керівників, педагогів-організаторів, завідуючих

кабінетами, керівників гуртків".

7. "Про зарахування учнів до 10-х класів до школи".

8. "Про зарахування учнів до 1-х класів школи".

9."Про поділ класів на групи для вивчення іноземних, української мов,

фізкультури та трудового навчання".

10. "Про заходи щодо виконання Закону України про звернення громадян".

11."Про створення комісії з трудових спорів".

12. "Про організацію наставництва".

13. "Організація харчування учнів пільгових категорій ".

14. "Про організацію роботи груп продовженого дня".

15. "Про організацію харчування учнів у школі".

17."Про створення бракеражної комісії" та комісії громадського контролю.

18. "Про проведення Першого уроку 2022-2023 н. р."

19. "Про використанння мобільних телафонів  під час НВП у 2022-2023 н. р."

20. "При систему контролю за відвідуванням учнями школи у 2022-2023 н.

р."

21."Про  дотримання єдиного орфографічного режиму. Своєчасність запису

проведених уроків, підсумків оцінювання.

22. Про результати контролю за дотриманням єдиних вимог щодо перевірки

письмових робіт і зошитів із предметів.

23. Про роботу факультативів та курсів за вибором.

АдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

31.08.22 1.2.9.Розрахунок тарифікаціїСкладання тарифікації на 2022-2023 н.р.бухгалтерСавицька Л.П.01.09.22 1.2.6.Проведення уроківПроведення Першого уроку  2022-2023 н. р.Класні керівникиЖуравська І.В.01.09.22 1.2.8. Надання звітівЗбір інформації та підготовка звіту  загальноосвітнього навчального закладу

на початок 2022-2023 навчального року за формою №ЗНЗ-1.

АдміністраціяСавицька Л.П.07.09.22 1.2.1. Збір інформації Збір інформації про стан працевлаштування випускників та охоплення

навчанням учнів.

Класний керівник 11-го класу,

Кл.керівники 9-х кл.

Журавська І.В.08.09.22 1.2.10. ЗвітЗбір інформації та підготовка звіту про чисельність і склад педагогічних

працівників загальноосвітнього навчального закладу за формою №83-РВК.

АдміністраціяСавицька Л.П.09.09.22 

Модуль: 1.3. "Організація чергування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.3.1.Складання графікуРозроблення графіків чергування учнів та вчителів.АдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 1.3.2. Звіт про роботуЯкість чергування вчителів та учнів за І семестр 2022-2023 н.р..АдміністраціяЖуравська І.В.03.01.23 1.3.3.Складання графікуРозроблення графіків чергування учнів та вчителів на ІІ семестр 2022-2023

н.р..

АдміністраціяЖуравська І.В.12.01.23 1.3.4. Звіт про роботуЯкість чергування вчителів та учнів за ІІ семестр 2022-2023 н.р..АдміністраціяЖуравська І.В.06.06.23 

Модуль: 1.4. "Кінець навчального року"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.4.11.Нарада класних керівників1. Про закінчення 2022-2023 навчального року.

2. Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 

школи.

Класні керівникиЖиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

29.07.22 1.4.1.Співбесіди з педагогамиПро відпустки працівників школи.Вчителі школиСавицька Л.П.10.02.23 1.4.5.Педагогічна рада1. Про випуск учнів 11-х класів.

2. Про нагородження учнів 2-4-х класів Похвальними листами за успіхи в

навчанні.

3. Про нагородження учнів 11-х класів золотою медаллю "за високі

досягнення у навчанні" та срібною медаллю "за досягнення у навчанні".

4. Про переведення до наступного класу учнів 1-8, 10-х класів до наступного

класу.

5. Про нагородження учнів 11-х класів Похвальною грамотою "За особливі

досягнення у вивченні окремих предметів".

Вчителі школиСавицька Л.П.11.05.23 1.4.2.Виробнича нарадаПро участь класних колективів, педагогів  у "Святі останнього дзвоника".Вчителі школиЖуравська І.В.11.05.23 1.4.6.Адміністративна нарадаПро попередній розподіл тижневого педагогічного навантаження на

2022-2023 н. р.

Вчителі школиСавицька Л.П.17.05.23 1.4.4.Педагогічна рада1.  Переведення до наступного класу.

2. Про нагородження випускників золотою медаллю "За особливі

досягнення в навчанні", срібною медаллю "За досягнення у

навчанні".агородження Похвальним листом "За високі досягнення у

навчанні" учнів школи.

3. Про випуск учнів .

4. Про нагородження Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні"

учнів школи.

5. Підготовка до поточного ремонту.

6. Про організоване закінчення навчального року.

Вчителі школиСавицька Л.П.18.05.23 1.4.3.Нарада класних керівників1. Про склад комісії з питань контролю за правильністю заповнення додатків

до атестатів про повну загальну середню освіту.

2. Про проведення урочистої лінійки "Свято останнього дзвоника".

3. Про створення апеляційних комісій для коригування семестрової оцінки.

4. Про підсумки проведенння контрольних робіт за II семестр 2022-2023 н.

р.

5. Про організацію та проведення випускного вечора.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.22.05.23 1.4.7.Святкова лінійкаПроведення "Свята останнього дзвоника".Учні школиЖуравська І.В.31.05.23 1.4.8. Аналіз 1. Аналіз роботи за 2022-2023 н. р.

2. Здобутки, проблеми, перспективи.

3. Підготовка звітних матеріалів до серпневої педради.

АдміністраціяЖиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

08.06.23 1.4.9. Наказ Про результати проведення ДПА в 4-х класах.

Про випуск учнів та про нагородження золотими і срібними медалями.

Про переведення та нагородження похвальним листом "За високі

досягнення у навчанні" учнів 

АдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.13.06.23 1.4.10.Тематичний виховний західПроведення урочистої церемонії вручення свідоцтв. Учні 11 класу, Учні 9-х кл.Журавська І.В., Савицька Л.П.23.06.23 

Модуль: 1.5. "Діяльність бухгалтерії"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.5.1.Звіт про матеріальне

забезпечення

Підготовка документації, оформлення матеріалів.бухгалтерБондар О.М.01.08.22 1.5.4.Аналіз документівСкладання штатного розпису бухгалтерБондар О.М.30.08.22 1.5.5.Складання розкладуСкладання розкладу уроків, гуртків, секцій, факультативів, графіка

індивідуальних занять, розподіл обсягу роботи та графіка роботи

техперсоналу.

АдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.,

Журавська І.В.

31.08.22 1.5.2. Фінансовий звіт 1. Оплата рахунків.

2. Оприходування цінностей.

3. Розподіл та видача премій та матеріальної допомоги.

бухгалтерБондар О.М.16.12.22 1.5.6.Складання кошторисуСкладання кошторису витрат закладу на новий фінансовий рік.бухгалтерБондар О.М.21.12.22 1.5.3.Аналіз документів1. Перевірка документів працівників з метою здійснення тарифікації.

2. Складання тарифікаційних списків.

3. Розрахунок  фонду зарплати.

бухгалтерБондар О.М.23.12.22 

Модуль: 1.6. "Інвентаризація майна"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.6.4. ІнвентеризаціяПроведення інвентаризації шкільного майнаІнвентаризаційна комісіяСтанкевич О.Ю.з 01.08.22 до 09.08.22 1.6.1.Матеріальне забезпеченняПридбання та ремонт матеріальних цінностей.бухгалтер, Заступник АГРСтанкевич О.Ю.з 01.08.22 до 31.08.22 1.6.3.Наказ по закладуПроведення інвентаризації шкільного майна та обладнанняАдміністраціяСтанкевич О.Ю.02.08.22 1.6.2. МаркуванняПеревірка інвентарних номерів та маркування на новому майнаІнвентаризаційна комісіяСтанкевич О.Ю.09.08.22 1.6.5.Списання матеріальних

цінностей

Складання актів списання матеріальних цінностей та витрачених

матеріалів.

Заступник АГРСтанкевич О.Ю.10.08.22 

Модуль: 1.7. "Ремонт шкільних приміщень"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.7.1. Ремонт Поточний ремонт приміщень закладуТехпрацівники школиСтанкевич О.Ю.з 01.07.22 до 05.08.22 1.7.3. Ремонт Проведення ремонту санітарно-технічного обладнання унітазів, пісуарів,

змішувачів, кранів тощо.

Робітники по обслуг.школиСтанкевич О.Ю.з 01.07.22 до 31.08.22 1.7.2.Матеріальне забезпечення1.	Спрямування коштів, передбачених кошторисом на капітальні та поточні

видатки: проведення поточних ремонтів будівель та приміщень школи,

котельного господарства, енергетичного обладнання, системи

протипожежного  захисту тощо.

2.	Відновлення необхідної кількості господарчого інвентарю,поновлення

запасів  дезінфікуючих, миючих засобів

3.	Проведення перевірки електро-, газообладнання та теплових мереж,

забезпечення профілактичних робіт

СпеціалістиСтанкевич О.Ю.з 01.07.22 до 31.08.22 

Модуль: 1.8. "Благоустрій"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.8.1.Складання графіку1.	Складання графіку робіт щодо благоустрою закладу та території школи.

2.	Розподіл класних кабінетів та території школи за певними класами

АдміністраціяСтанкевич О.Ю.21.06.22 1.8.5.Перевірка та забезпечення

умов

Приведення території закладу в належний санітарний стан, упорядкування

згідно з санітарними вимогами, проведення поточного ремонту огорожі,

спортивного майданчиків.

Техпрацівники школи,

Спеціалісти

Станкевич О.Ю.з 01.07.22 до 05.08.22 1.8.2. Співпраця1.	Прибирання  могил на міському кладовищі 

2.	Участь у місячнику благоустрою міста

3. Участь у конкурсі «Моє квітуче місто» у номінації «Квітуча Україна»

Класні керівникиЖуравська І.В.з 01.08.22 до 23.06.23 1.8.6. КонтрольСкладання звітності про проведену роботу, підготовка відповідних актів

обстеження території школи, визначення  проблем з благоустрою закладу

та розроблення планів їх вирішення.

Заступник АГРСтанкевич О.Ю.12.08.22 1.8.7.Перевірка та забезпечення

умов

Щоденне прибирання класних кімнат та щотижневе прибирання території.Класні керівникиЖуравська І.В.з 01.09.22 до 26.05.23 1.8.4.Перевірка обладнанняВиконання санітарно-гігієнічних норм споживання електроенергії, тепла,

води, здійснення контролю за економним споживанням та

електрозбереженням в приміщеннях закладу та своєчасним

теплопостачанням з метою створення комфортних умов для навчання та

праці.

Заступник АГР з 01.09.22 до 31.05.23 1.8.3. Контроль1.	Контроль за своєчасним прибиранням території закладу з метою

дотримання санітарних норм та створення естетичних умов для виховання

учнів

2.	Виконання графіку чергувань класами та вчителями  по школі

Класні керівникиЖуравська І.В.з 01.09.22 до 31.05.23 1.8.8.Перевірка та забезпечення

умов

1. Генеральне прибирання закріплених територій під час канікул.

2.	Проведення дератизації та дезінсекції приміщень школи та території

школи

Заступник АГРСтанкевич О.Ю.з 01.09.22 до 30.06.23 1.8.9.Технічна роботаЗнесення аварійних будівель школи: котельні СпеціалістиСтанкевич О.Ю.з 01.06.23 до 30.06.23 

Модуль: 1.9. "Матеріально-технічна база"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.9.2.Складання кошторису1. Складання кошторису витрат на вирішення МТБ у  2022-2023 н.р.

2. Пошук джерел фінансування.

Заступник АГР, бухгалтерСтанкевич О.Ю.30.06.22 1.9.3. ЗасіданняСпільне засідання Ради закладу та БК з питань по вдосконаленню МТБ у

2022-2023н.р..

Адміністрація, Рада школиСтанкевич О.Ю.01.07.22 1.9.4.Аналіз документівПро призначення матеріально відповідальних.АдміністраціяСтанкевич О.Ю.01.07.22 1.9.6. Ремонт Поточний ремонт приміщень закладуСпеціалістиСтанкевич О.Ю.з 01.07.22 до 05.08.22 1.9.1.Матеріальне забезпеченняПоповнення навчальної бази кабінетів ТЗН.Заступник АГРСтанкевич О.Ю.з 01.07.22 до 01.09.22 1.9.8. Акт акт готовності закладу до 2022-2023н.р.Комісія з ОП та БЖСтанкевич О.Ю.15.08.22 1.9.5.Наказ по закладу1.	Про відповідального за газове господарство, електро господарство,

водо-каналізаційні системи та інше.

2.	Про відповідального за видачу дезінфікуючих засобів.

3.	Про протипожежний режим у школі

4.	Про призначення матеріально відповідальних осіб по закладу

5.	Про створення інвентаризаційної комісії

6.	Про створення комісії по списанню матеріальних цінностей, що вийшли

із ужитку

7.	Скласти і затвердити штатний розпис обслуговуючого персоналу

8.	Про забезпечення виконання Державних санітарних правил і норм та

вимог нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки,

пожежної безпеки. Цивільного захисту з технічної експлуатації теплових

установок та мереж, з метрології та енергозбереження при підготовці школи

до 2022-2023 н.р.

9.	Про підготовку газового господарства до опалювального сезону.

10.	Про завершення опалювального сезону  та  початок опалювального

сезону 2022- 2023 р..р.

АдміністраціяСтанкевич О.Ю.01.09.22 

Модуль: 1.10. "Енергозбереження"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.10.2.Технічна робота1.	Проведення заміни освітлювальних приладів на енергозберігаючі

2.	Ремонт встановлених за радіаторами тепловідбивних екранів з фольги

та подібних матеріалів, що направлятимуть тепло всередину приміщення. 

СпеціалістиСтанкевич О.Ю.з 01.07.22 до 05.08.22 1.10.1. ПлануванняВизначення плану заходів з енергозбереження закладу у 2022-2023 н.р.Заступник АГРСтанкевич О.Ю.29.08.22 1.10.3. Контроль1.	Систематичне ведення обліку споживання газу, холодної води,

електроенергії відстеження та коригування (зменшення) її споживання у

закладі

2.	Контроль за учасниками НВП стосовно економії електроенергії та

водопостачання в школі

Заступник АГРСтанкевич О.Ю.з 01.09.22 до 30.06.23 

Модуль: 1.11. "Газове господарство"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

1.11.3.Технічне забезпеченняПривести в належний стан запобіжну арматуру котлового обладнання 

(запобіжні клапани котлів)

СпеціалістиСтанкевич О.Ю.з 30.06.22 до 12.08.22 1.11.4.Перевірка обладнання1.Забезпечити  своєчасну повірку газового лічильника. коректора,

манометрів та термометрів газової котельні.

2. Здійснити вимірювання контурів заземлення електрообладнання та

електроустаткування школи

СпеціалістиСтанкевич О.Ю.з 01.08.22 до 12.08.22 1.11.1.Технічна робота1.	Провести техогляд котлів з занесенням результатів в паспорти котлів.

2.	Провести профілактичні  та ремонтні роботи котельні школи.

3.	 Усунути недоліки, які були виявлені при проведенні технічного

обслуговування котельного обладнання

СпеціалістиСтанкевич О.Ю.з 01.08.22 до 09.09.22 1.11.2.Вивчення документаціїЗабезпечити газову котельню технічною документацією: паспортом, 

тепловою схемою, експлуатаційною інструкцією, температурним графіком

та інше.

Заступник АГРСтанкевич О.Ю.03.10.22 Проект: 2. "УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ. (Моніторинг роботи ЗО)"Модуль: 2.1. "Охоплення навчанням здобувачів освіти"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

2.1.17. СпівбесідиВивчення рівня готовності до шкільного навчання ( за запитом).Психологічна службаЖиганова О.Б.з 01.06.22 до 31.08.22 2.1.1.Наказ по закладуПро зарахування учнів 1 -х  класів із занесенням до алфавітної книгиАдміністраціяЖиганова О.Б.15.08.22 2.1.11.Наказ по закладуПро організацію занять з майбутніми першокласниками АдміністраціяЖиганова О.Б.18.08.22 2.1.16.Бесіда з батькамиПідготовка дітей до навчання у школі. Ознайомлення батьків майбутніх

першокласників із нормативними документами та умовами зарахування до

ЗЗСО

БатькиЖиганова О.Б.з 22.08.22 до 02.09.22 2.1.14.Наказ по закладуПро зарахування учнів  до 1 класуАдміністраціяЖиганова О.Б.30.08.22 2.1.19.Оформлення документаціїСкладання звітних матеріалів за результатами діагностики шкільної зрілості

дітей.

Психологічна службаЖиганова О.Б.30.08.22 2.1.6. ЗвітПро участь у Всеукраїнському рейді «Урок»Соціальний педагогБойко Ж.Л.01.09.22 2.1.2. ЗвітПро участь у Всеукраїнському рейді «Урок»Соціальний педагогБойко Ж.Л.01.09.22 2.1.3. НаказНаказ "Про організацію контролю за відвідуванням занять учнями в

2022/2023 н.р.

АдміністраціяЖуравська І.В.01.09.22 2.1.10.Адміністративний контрольВідвідування учнями навчальних занять у вересніСоціальний педагогБойко Ж.Л.з 01.09.22 до 30.09.22 2.1.13.Консультація батьків

психологом

З'ясування особливостей поведінки дитини вдома, бажання йти до школи,

тощо.

Психологічна служба, БатькиЖуравська І.В.з 01.09.22 до 26.05.23 2.1.9.Забезпечення контролю та

інформування

Про участь у Всеукраїнському рейді «Урок» щодо охоплення навчанням

учнів мікрорайону

АдміністраціяБойко Ж.Л.02.09.22 2.1.4. ЗвітВнести  зміни в ІЕСу щодо кількісного складу учнівАдміністраціяСавицька Л.П.07.09.22 2.1.8. ЗвітЗвіт перед департаментом освіти (списки, довідки) про фактичне

працевлаштування випускників 9, 11 класів

АдміністраціяЖуравська І.В.08.09.22 2.1.5. ЗвітОформлення алфавітної книги на початок 2022/2023 н.р.СекретарСавицька Л.П.09.09.22 2.1.7.Статистична звітністьЗвіт перед департаментом освіти  (списки,  ЗНЗ-1, РВК-77).АдміністраціяСавицька Л.П.16.09.22 2.1.20.Нарада при директоріПсихологічна готовність дитини до навчання в школі, як передумова її

успішної адаптації до школи.

Вчителі школиЖиганова О.Б.21.09.22 2.1.12. Наказ Наказ "Про стан відвідування учнями занять у 1 семестрі"АдміністраціяБойко Ж.Л.28.12.22 2.1.21.Оформлення документаціїОформлення алфавітної книги на кінець 2022/2023 н.р.СекретарСавицька Л.П.25.05.23 2.1.15. НаказНаказ "Про стан відвідування учнями занять у 2 семестрі"АдміністраціяЖуравська І.В.31.05.23 2.1.22.Наказ по закладу Про випуск учнів 11 класівАдміністраціяСавицька Л.П.01.06.23 2.1.18.Наказ по закладу Про випуск учнів 9 класівАдміністраціяСавицька Л.П.16.06.23 

Модуль: 2.2. "Моніторинг поставлених цілей та завдань"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

2.2.13. Акт Оформлення технічного паспорту школиАдміністраціяСтанкевич О.Ю.09.08.22 2.2.1.Адміністративна нарадаПідготовка закладу до нового навчального рокуАдміністраціяКулініч О.М.16.08.22 2.2.6.Педагогічна рада1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Про підсумки діяльності ЗО у 2021/2022 н.р. та завдання педагогічного

колективу щодо підвищення якості освітнього процесу в 2022/2023 н.р.

3. Про нормативно-правове забезпечення організованого початку нового

2022/2023 н.р.

4. Про освітню програму закладу освіти на 2022/2023 н.р. та структуру

навчального року.

5. Про режим роботи закладу освіти на 2022/2023 н.р.

6. Про річний план закладу освіти на 2022/2023 н.р.

7.Про затвердження Положення про впровадження та ведення електронних

класних журналів.

8.Про використання у 2022/2023 н.р. електронних класних журналів для

ведення обліку відвідування занять та навчальних досягнень учнів.

9. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації,

отриманих педагогічними працівниками поза закладами освіти, що мають

ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять діяльність за

акредитованими програмами.

10.Про методичне забезпечення освітнього процесу.

11. Про режим роботи ГПД.

12. Про оцінювання навчальних досягнень учнів.

13. Про організацію індивідуального навчання.

14. Про схвалення Положення про органи учнівського самоврядування.

15. Про схвалення проєкту нової редакції Положення про встановлення

протиепідемічних заходів у закладі.

16. Про схвалення навчального навантаження педагогічних працівників

закладу на 2022/2023 н.р.

Педколектив, Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

25.08.22 2.2.2. Наказ по школіПро підготовку календарно-тематичних планівАдміністраціяСавицька Л.П.29.08.22 2.2.9.Наказ по закладуПро виконання рішення педради №1 від 25.08.2022 р.АдміністраціяЖиганова О.Б.29.08.22 2.2.4.Наказ по закладуПро уповноважену особу за роботу в ІТС"АІСО"АдміністраціяБондар О.М.29.08.22 2.2.11.Наказ по закладуПро офрмлення електронних класних журналівАдміністраціяСавицька Л.П.30.08.22 2.2.3.Наказ по закладуПро затвердження освітньої програмиАдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.30.08.22 2.2.10.Адміністративний контрольЗатвердження розкладу уроківАдміністраціяСавицька Л.П.31.08.22 2.2.12.Наказ по закладуПро роботу груп продовженого дняАдміністраціяЖиганова О.Б.31.08.22 2.2.14.Оформлення документаціїУзгодження календарно- тематичних планівВчителі школи, АдміністраціяЖуравська І.В., Жиганова О.Б.,

Савицька Л.П.

31.08.22 2.2.5.Наказ по закладуПро затвердження структури 2022/2023 н.р.АдміністраціяСавицька Л.П.31.08.22 2.2.7.Наказ по закладуПро режим роботи закладу в 2022/2023 н.р.АдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 2.2.8.Наказ по закладуПро річний план закладу освіти на 2022/2023 н.р.АдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 2.2.16.Наказ по закладуПро організацію обліку відвідування освітнього закладу учнямиАдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 2.2.20.Наказ по закладуПро призначення керівників гуртківАдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 2.2.17.Наказ по закладуПро розподіл функціональних обов'язків між адміністрацією закладуАдміністраціяКулініч О.М.31.08.22 2.2.22.Наказ по закладуПро оформлення класних журналівАдміністраціяСавицька Л.П., Жиганова О.Б.01.09.22 2.2.26.Цільовий контрольСтан відвідування учнями освітнього закладуАдміністраціяЖуравська І.В.з 01.09.22 до 26.05.23 2.2.31.Цільовий контроль за

освітнім процесом

Стан ведення зошитівАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 01.09.22 до 26.05.23 2.2.28.Адміністративний контрольСтан ведення трудових книжок працівників закладу освітиАдміністраціяСавицька Л.П.з 01.09.22 до 31.05.23 2.2.15.Оформлення документаціїПро результати календарно-тематичного планування на 1 семестр

2022/2023 н.р.

АдміністраціяСавицька Л.П.05.09.22 2.2.21.Адміністративний контрольОформлення особових справ учнів 1,10 класівАдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.09.09.22 2.2.18. Звіт Статистична звітність РВК-77АдміністраціяСавицька Л.П.15.09.22 2.2.19. Звіт Статистична звітність ЗНЗАдміністраціяСавицька Л.П.19.09.22 2.2.24.Адміністративна нарадаПідготовка питань до розгляду на педагогічній   радіАдміністраціяЖиганова О.Б.21.09.22 2.2.25.Педагогічна рада1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про роботу закладу з питань попередження дитячого травматизму,

охорони здоров'я дітей

3.Про роботу закладу з питань профілактики домашнього насильства,

насильства за ознакою статі та булінгу

4. Про підсумки проведення обліку з працевлаштування учнів 9,11 класів.

5. Про дотримання Інструкції з діловодства. Алфавітна книга, особові

справи.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

22.09.22 2.2.23. Звіт Статистична звітність РВК-83АдміністраціяСавицька Л.П.27.09.22 2.2.29.Адміністративна нарадаПідготовка питань для розгляду на педагогічній радіАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

25.10.22 2.2.27.Наказ по закладуПро виконання рішень педради від 22.09.2022 року АдміністраціяЖиганова О.Б.26.10.22 2.2.30.Педагогічна рада1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про адаптацію учнів 1-х класів.

3.Про затвердження списку педагогічних працівників, що атестуються у

2022/2023 н.р.

4.Про організацію та стан позакласної роботи (залученість дітей у гуртковій

роботі)

5. Про підготовку учнів до участі в 2-3 етапах Всеукраїнських учнівських

олімпіад.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

26.10.22 2.2.32.Адміністративна нарадаПро підготовку до засідання педагогічної радиАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

15.11.22 2.2.33.Педагогічна рада1. Про виконання рішень попередніх педрад.

2.Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти,

що мають ліцензію га підвищення кваліфікації або провадять освітню

діяльність за акредитованою освітньою програмою.

3. Про зміст і обсяги домашніх завдань на уроках.

4. Про ведення ділової документації закладу, класні журнали.

5. Про дотримання учасниками освітнього процесу встановлених

протиепідемічних заходів.

6. Про адаптацію учнів 5-х класів.

7. Про адаптацію учнів 10-го класу.

Вчителі школиЖуравська І.В., Жиганова О.Б.,

Савицька Л.П.

16.11.22 2.2.34.Наказ по закладупро виконання рішень педради від 16.11.2022 р.АдміністраціяЖиганова О.Б.17.11.22 2.2.35.Адміністративна нарадаПро підготовку питань до педрадиАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

14.12.22 2.2.36.Педагогічна рада1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Про затвердження  Орієнтовного плану підвищення кваліфікації

педагогічних  працівників закладу в 2023 році.

3. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти,

що мають ліцензію га підвищення кваліфікації або провадять освітню

діяльність за акредитованою освітньою програмою.

4. Про хід атестації педагогічних працівників закладу.

5. Про стан обліку учнів закладу  в 1 семестрі  2022/2023 н.р.

6. Про стан виконання освітніх програм в 1 семестрі  2022/2023 н.р.

7. Про підсумки перевірки стану ведення робочих зршитів, зошитів для

контрольних робіт у 1 семестрі  2022/2023 н.р.

8.Про стан виконання плану виховної роботи у 1 семестрі  2022/2023 н.р.

9.Про стан відвідування навчальних занять учнями закладу в 1 семестрі 

2022/2023 н.р.

10.Про систему роботи класних керівників, вчителів-предметників, сестри

медичної з попередження дитячого травматизму, профілактики

правопорушень і злочинності, наркоманії в 1 семестрі  2022/2023 н.р.

11. Робота вихователів ГПД з підвищення ефективності навчання і

виховання учнів.

АдміністраціяЖиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

15.12.22 2.2.37.Наказ по закладуПро виконання рішень педради від 15.12.2022 р.АдміністраціяЖиганова О.Б.16.12.22 2.2.41.Наказ по закладуПро стан відвідування занять учнями у 1 семестріАдміністраціяЖуравська І.В.04.01.23 2.2.38.Адміністративна нарадаПро підготовку до засідання педагогічної радиАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

05.01.23 2.2.39. НаказПро виконання навчальних програм у 1 семестрі  2022/2023 н.р.АдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.05.01.23 2.2.44. ГурткиПланування роботи гуртків на 2 семестрАдміністраціяЖуравська І.В.05.01.23 2.2.42.Планування виховної роботиЗатвердження планів виховної роботи на 2 семестріАдміністраціяЖуравська І.В.06.01.23 2.2.45.Наказ по закладуСтан ведення електронних класних журналів у 1 семестрі 2022/2023 н.р.АдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

09.01.23 2.2.40.Аналіз документівСтан виконання річного плану за 1 семестрАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

11.01.23 2.2.43.Оформлення документаціїЗатвердження календарно-тематичних планів на 2 семестрАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

11.01.23 2.2.47.Педагогічна рада1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підсумки роботи з обдарованою молоддю у 1 семестрі 2022/2023 н.р.

та про створення необхідних умов для розвитку учнів закладу у 2 семестрі

2022/2023 н.р.

3. Про виконання річного плану закладу в 1 семестрі 2022/2023 н.р.

4. Про складання графіку відпусток працівників закладу на 2023 рік.

5. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу у 2 семестрі 2022/2023 н.р.Проведення

інструктажів.

6. Про дотримання в закладі  законодавства з питань карантину та

запровадження посилених протиепідемічних заходів із протидії

розповсюдженню COVID-19.

7. Про дотримання законодавства з питань запобігання та протидії проявам

насильства серед учасників освітнього процесу.

8. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації

педпрацівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти, що мають

ліцензію на підвищення кваліфікації.

9. Роль особистості класного керівника у створенні ситуації успіху -

життєвого пріоритету особистості учня.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

11.01.23 2.2.48.Наказ по закладуПро виконання рішень педради від 11.01.2023 р.АдміністраціяЖиганова О.Б.13.01.23 2.2.46.Адміністративний контрольСтан ведення робочих зошитів з української мови, англійської мови,

математики

АдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.,

Журавська І.В.

з 16.01.23 до 19.05.23 2.2.49.Адміністративна нарадаПідготовка питань до розгляду на педрадуАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

15.02.23 2.2.50.Педагогічна рада1. Про виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підготовку до ДПА.

3. Про організацію роботи з батьками.

4. Про взаємодію закладу із суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері

запобігання та протидії насильству.

5. Про виконання нових нормативно-правових актів України.

6. Про стан профорієнтаційної роботи з учнями 9,11 класів.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

16.02.23 2.2.51.Наказ по закладуПро виконання рішення педради від 16.02.2023р.АдміністраціяЖиганова О.Б.17.02.23 2.2.52.Оформлення документаціїУточнення даних документів про освітуАдміністраціяСавицька Л.П.21.02.23 2.2.53.Адміністративна нарадаПідготовка до засідання педагогічної радиАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

28.03.23 2.2.54.Педагогічна рада1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підготовку до проведення Дня ЦО.

3. Про правове виховання дітей та учнівської молоді. Індивідуальна робота

з учнями, схильними до правопорушень, пропусків уроків.

4. Про стан організації харчування учнів.

5. Про дотримання в закладі законодавства з питань карантину та

запровадження посилених протиепідемічних заходів та вжиття заходів із

протидії розповсюдження  COVID-19.

6. Про виконання нових нормативно-правових актів України.

7. партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та

розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного

суспільства. Комп'ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості.

8. Сучасні психолого-педагогічні підходи розвитку колективу та становлення

особистості лідера - невід'ємної ланки в ньому.

Вчителі школиЖиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

29.03.23 2.2.55.Наказ по закладуПро виконання рішення педради від 29.03.2023 р.АдміністраціяЖиганова О.Б.30.03.23 2.2.56.Наказ по закладуПро підготовку до проведення навчально-польових зборів юнаками 11 

класу з курсу "Захист України"

АдміністраціяЖуравська І.В.03.04.23 2.2.57.Адміністративна нарадаПідготовка  до педрадиАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

18.04.23 2.2.58.Педагогічна рада1. Про виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підготовку до закінчення 2022/2023 н.р., організацію повторення

вивченого матеріалу та проведення підсумкового контролю знань учнів

закладу.

3. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023

н.р. 

4. Про ведення ділової документації закладу, класні журнали.

АдміністраціяЖиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

19.04.23 2.2.60.Наказ по закладуПро виконання рішення педради від 19.04.2023 р.АдміністраціяЖиганова О.Б.20.04.23 2.2.59.Наказ по закладуПро складання проєкту робочого плану на 2023/2024 н.р.АдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.17.05.23 2.2.61.Аналіз документівВиконання навчальних планів за 2 семестрАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 22.05.23 до 31.05.23 2.2.62.Педагогічна рада1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про закінчення учнями 1-4 класів навчання і перевід їх на наступний рік

навчання. 

3. Про закінчення навчального року учнями 5-8, 10 класів і переведення їх

на наступний рік навчання. 

4. Про нагородження учнів 5-8, 10 класів Похвальним листом "За високі

досягнення у навчанні"

5. Про результати оцінювання учнів, які знаходилися на індивідуальній

формі навчання ( педагогічний патронаж та сімейна форма)

6. Про підсумки організації дистанційного навчання у 2022/2023 н.р.

7. Про виконання навчальних програм і планів у 2021/2022 н.р. 

8. Про виконання Стратегії розвитку на 2021/2022 н.р.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

23.05.23 2.2.64.Наказ по закладуПро стан ведення класних журналівАдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.,

Журавська І.В.

01.06.23 2.2.65.Наказ по закладуПро прогнозоване педагогічне навантаження педпрацівників на  2023/2024

н.р. 

АдміністраціяСавицька Л.П.05.06.23 2.2.63.Педагогічна рада1.Про переведення учнів 9-х класів на наступний рік та випуск учнів 9-х

класів із освітнього закладу за заявою одного з батьків.

2. Про виконання проєктно-модульного плану освітньої діяльності закладу

за 2022/2023 н.р.

3.Про проєкт освітньої програми на 2023/2024 н.р. 

4. Про прогнозоване педагогічне навантаження на  2023/2024 н.р. 

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

06.06.23 2.2.66.Педагогічна радаПро відрахування зі складу учнів опорного закладу випускників 11 класу, які

здобули повну середню освіту

АдміністраціяСавицька Л.П.21.06.23 

Модуль: 2.3. "Внутрішній моніторинг результатів навчання"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

2.3.7.Відвідування занятьВивчення стану викладання  ЯДС в початкових класах.АдміністраціяЖиганова О.Б.з 05.09.22 до 21.10.22 2.3.1.Адміністративний контрольПро підсумки моніторингових 

досліджень у 2021/2022 н.р

АдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

08.09.22 2.3.4. Наказ Вивчення стану викладання хімії, географії, природознавства, біології, ЯДС.АдміністраціяЖиганова О.Б.28.09.22 2.3.6.Нарада при заступнику

директора

Планування графіка вивчення стану викладання предметів  у 2022-2023

навчальному році.

Вчителі школиСавицька Л.П.29.09.22 2.3.2.Проблемний стілГрафік проведення моніторингових робіт  у 1 семестрі 2022/2023 н.р.Творча групаСавицька Л.П.30.09.22 2.3.5.Статистична звітністьЯкість знань з предметів інваріантної складової на початок 2022/2023н.р.АдміністраціяСавицька Л.П.03.10.22 2.3.3.Моніторинг якості знань учнівВступний моніторинг якості знань учнів з предметів інваріантної складовоїАдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 03.10.22 до 21.10.22 2.3.31.Відвідування занятьВивчення стану роботи Котенко Л. В.АдміністраціяСавицька Л.П.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.33.Вивчення документаціїВивчення стану роботи бібліотекаря Годенко Ю. В.АдміністраціяЖуравська І.В.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.27.Відвідування занятьВідвідування уроків Кулініч О. М.  з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти

АдміністраціяСавицька Л.П.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.8.Персональний контрольВідвідування уроків Лапій О. І.  з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти

АдміністраціяЖуравська І.В.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.9.Персональний контрольВідвідування уроків Вижак І. В. з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти

АдміністраціяЖуравська І.В.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.30.Персональний контрольВідвідування уроків Градовчук В. Ю. з метою вивчення роботи над

методичною проблемою

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.34.Персональний контрольВідвідування уроків  Гембарської Н. В. з метою вивчення роботи над

методичною проблемою

АдміністраціяЖуравська І.В.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.35.Персональний контрольВідвідування уроків Тараніченко Л. М. з метою вивчення роботи над

методичною проблемою

АдміністраціяСавицька Л.П.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.36.Персональний контрольВивчення роботи вчителя Стемповського О. Л. над самоосвітньою темоюАдміністраціяЖиганова О.Б.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.37.Персональний контрольВивчення роботи  Нікіфоренко А. М. над самоосвітньою темоюАдміністраціяЖиганова О.Б.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.29.Відвідування занятьСтан роботи педагога-організатора Ярмолюк Н. В.АдміністраціяЖиганова О.Б.з 17.10.22 до 28.02.23 2.3.21.Засідання предметних

кафедр

Про підсумки вивчення стану викладання природознавства,  ЯДС.Методична комісія вчителів

іноземних мов

Жиганова О.Б.20.12.22 2.3.10. НаказПро підсумки вивчення стану викладання ЯДС в початкових класах.АдміністраціяЖиганова О.Б.20.12.22 2.3.23.Засідання предметних

кафедр

Про результати моніторингу рівня якості знань учнів 5-11 класів з предметів

інваріантної складової у 1 семестрі 2022/2023н.р.

Методична комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, Методична комісія

вчителів іноземних мов, М\О 

вчителів художньо-естетичного

циклу, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б.04.01.23 2.3.24. НаказПро моніторинг рівня якості знань учнів 5-11 класів з предметів інваріантної

складової у 1 семестрі 2022/2023 н.р.

АдміністраціяЖиганова О.Б.04.01.23 2.3.19.Моніторинг якості знань учнівЯкість знань з предметів інваріантної складової на кінець І семестру

2022/2023 н.р.

АдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

05.01.23 2.3.25.Нарада при заступнику

директора

Графік проведення моніторингових робіт  у 2 семестрі 2022/2023 н.р.Вчителі школиСавицька Л.П.12.01.23 2.3.26.Відвідування уроківВивчення стану викладання  природознавства  у середній та старших

класах

АдміністраціяЖуравська І.В., Жиганова О.Б.з 16.01.23 до 31.01.23 2.3.12.Відвідування уроківВивчення стану викладання географіїАдміністраціяСавицька Л.П.з 23.01.23 до 03.02.23 2.3.17. НаказПро підсумки вивчення стану викладання хімії  .АдміністраціяСавицька Л.П.06.02.23 2.3.18.Відвідування занятьВивчення стану викладання біології у старших класахАдміністраціяСавицька Л.П.з 13.02.23 до 28.02.23 2.3.12.Аналітична робота

практичного психолога

Вивчення роботи практичного психолога Присяжнюк Р. А. над

самоосвітньою темою

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 13.02.23 до 01.03.23 2.3.22. НаказПро підсумки вивчення стану викладання георгафії.АдміністраціяСавицька Л.П.01.03.23 2.3.28.Відвідування уроківСтан викладання природознавства у початкових класахАдміністраціяЖиганова О.Б.з 13.03.23 до 24.03.23 2.3.48.Наказ по закладуПро підсумки вивчення  роботи Кулініч О. М.АдміністраціяЖиганова О.Б.15.03.23 2.3.49.Наказ по закладуПро підсумки вивчення  роботи Ярмолюк Н. В.АдміністраціяЖуравська І.В.15.03.23 2.3.50.Наказ по закладуПро підсумки вивчення  роботи Годенко Ю. В.АдміністраціяЖуравська І.В.15.03.23 2.3.41. НаказПро вивчення стану роботи Нікіфоренко А. М.АдміністраціяЖиганова О.Б.15.03.23 2.3.42. НаказПро підсумки вивчення роботи Стемповського О. Л.АдміністраціяЖуравська І.В.15.03.23 2.3.40. НаказПро підсумки вивчення стану роботи   Тараніченко Л. М..АдміністраціяЖиганова О.Б.15.03.23 2.3.43. НаказПро пісумки вивчення роботи Котенко Л. В.АдміністраціяЖиганова О.Б.15.03.23 2.3.39. НаказПро підсумки вивчення  роботи Гембарської Н. М..АдміністраціяЖиганова О.Б.15.03.23 2.3.15. НаказПро підсумки відвідування уроків Вижак І. В. з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти.

АдміністраціяЖуравська І.В.15.03.23 2.3.16. НаказПро підсумки відвідування уроків Лапій О. І. з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти.

АдміністраціяЖуравська І.В.15.03.23 2.3.14. НаказПро підсумки вивчення робооти практичного психолога Присяжнюк Р. А. 

над самоосвітньою темою.

АдміністраціяЖиганова О.Б.15.03.23 2.3.32. НаказПро підсумки вивчення роботи Градовчук В. Ю.  над методичною

проблемою.

АдміністраціяЖиганова О.Б.15.03.23 2.3.38. НаказПро підсумки вивчення стану викладання природознавства в початкових

класах.

АдміністраціяЖиганова О.Б.27.03.23 2.3.20.Засідання предметних

кафедр

Про підсумки вивчення стану викладання хімії, географії, біології в середніх

та старших класах.

Методична комісія гуманіт,

Методична комісія

природничо-математичного

циклу

Савицька Л.П., Жиганова О.Б.29.03.23 2.3.13.Відвідування уроків Стан викладання хіміїАдміністраціяЖиганова О.Б.з 03.04.23 до 21.04.23 2.3.45.Моніторинг якості знань учнівЯкість знань з предметів інваріантної складової на кінець 2022/2023 н.р.АдміністраціяСавицька Л.П., Жиганова О.Б.,

Журавська І.В.

з 08.05.23 до 19.05.23 2.3.44.Засідання предметних

кафедр

Про підсумки вивчення стану викладання хімії, географії, біології,

природознавства, ЯДС в початкових,  середніх та старших класах.

Методична комісія

природничо-математичного

циклу, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, М\К вчителів  початкових

класів

Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

17.05.23 2.3.46.Аналітична запискаВивчення якості освітнього процесу за результатами моніторингових

досліджень

АдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

01.06.23 2.3.46. НаказПро моніторинг рівня якості знань учнів 5-11 класів з предметів інваріантної

складової у 2 семестрі 2022/2023 н.р.

АдміністраціяСавицька Л.П.01.06.23 2.3.47.Статистична звітністьКореляція  підсумкового оцінювання з результатів ДПА Вчителі-предметникиСавицька Л.П.19.06.23 

Модуль: 2.4. "Моніторинг виховної роботи"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

2.4.1.Засідання мобільної творчої

групи

Створення плану реалізації завдань модуляТворча групаЖуравська І.В.09.08.22 2.4.2.Планування виховної роботиЗатвердження творчих проєктів корекційно-виховної роботи з учнівським

колективом

Класні керівникиЖуравська І.В.02.09.22 2.4.3.Планування виховної роботиЗатвердження проєктів розвитку класних колективівКласні керівникиЖуравська І.В.02.09.22 2.4.5.Моніторинг розвитку учнівВивчення роботи класних керівників, що атестуютьсяАдміністраціяЖуравська І.В.з 03.10.22 до 02.12.22 2.4.4.Моніторинг розвитку учнівМоніторинг проведення проєктивних вправ та складання до них протоколівПсихологічна службаЖуравська І.В.10.11.22 2.4.9. Наказ по школіПро підсумки виховної роботи у 1 семестрі навчального рокуАдміністраціяЖуравська І.В.29.12.22 2.4.10.Оформлення документаціїСкладання творчих проєктів корекційно-виховної роботи з учнівським

колективом

Класні керівникиЖуравська І.В.з 02.01.23 до 04.01.23 2.4.8. Наказ по школіПро результати 27 діагностичного зрізу АдміністраціяЖуравська І.В.03.01.23 2.4.11.Планування виховної роботиЗатвердження творчих проєктів корекційно-виховної роботи з учнівським

колективом

Класні керівникиЖуравська І.В.05.01.23 2.4.15.Моніторинг розвитку учнівМоніторинг розвитку класних колективів на основі проведених опитувань та

анкетувань

АдміністраціяЖуравська І.В.з 09.01.23 до 12.01.23 2.4.13.Наказ по школіПро роботу класного керівника Гембарської Н. М. щодо реалізації проблем

розвитку класного колективу учнів 4-Б класу

АдміністраціяЖуравська І.В.13.03.23 2.4.12.Наказ по школіПро роботу класного керівника Нікіфоренко А. М..щодо реалізації проблем

розвитку класного колективу учнів 4-А класу

АдміністраціяЖуравська І.В.14.03.23 2.4.6. Наказ по школіПро роботу класного керівника Вижак І. В. щодо реалізації проблем

розвитку класного колективу учнів 6-Б класу

АдміністраціяЖуравська І.В.15.03.23 2.4.7. Наказ по школіПро роботу класного керівника Котенко Л. В.щодо реалізації проблем

розвитку класного колективу учнів 5-Б класу

АдміністраціяЖуравська І.В.16.03.23 2.4.14.Наказ по школіПро роботу педагога-організатора Ярмолюк Н. В. АдміністраціяЖуравська І.В.17.03.23 2.4.17.Наказ по школіПро підсумки виховної роботи у 2 семестрі навчального рокуАдміністраціяЖуравська І.В.02.06.23 2.4.16.Наказ по школіПро результати 28 діагностичного зрізуАдміністраціяЖуравська І.В.08.06.23 

Модуль: 2.5. "Моніторинг роботи ГПД"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

2.5.1.Аналіз документівОпрацювання нормативних документів з питань роботи ГПДВихователі ГПДЖиганова О.Б.30.08.22 2.5.4.Засідання кафедри

початкових класів

Комплектування ГПД.Уточнення списків учнівМ\К вчителів  початкових класівЖиганова О.Б.31.08.22 2.5.5.Інструктаж з техніки безпекиІнструктаж вихователів щодо попередження дитячого траматизму,

знайомство з наказом про ТБ та БЖД

Вихователі ГПДЖиганова О.Б.31.08.22 2.5.2.Оформлення документаціїСкладання та затвердження плану виховної роботи на 1 семестрВихователі ГПДЖиганова О.Б.01.09.22 2.5.3.Наказ по закладуПро роботу груп подовженого дня  АдміністраціяЖиганова О.Б.01.09.22 2.5.6.Перевірка та забезпечення

умов

 	Організація та проведення самопідготовки в ГПДАдміністраціяЖиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 2.5.7.Цільовий контроль за вих.

процесом

Національно-патріотичне виховання в ГПДАдміністраціяЖуравська І.В.з 05.09.22 до 26.05.23 2.5.8.Повторний контрольРобота по формуванню загальнонавчальних умінь і навичок у ГПДАдміністраціяЖиганова О.Б.з 05.09.22 до 26.05.23 2.5.9.Нарада при директорі	Робота вихователів ГПД з підвищення ефективності навчання і виховання

учнів

Вихователі ГПДЖиганова О.Б.06.12.22 2.5.10.Оформлення документації	Планування роботи на 2 семестрВихователі ГПДЖиганова О.Б.з 03.01.23 до 06.01.23 2.5.11.Перевірка та забезпечення

умов

Організація та проведення самопідготовки в ГПДАдміністраціяЖиганова О.Б.з 16.01.23 до 26.05.23 2.5.12.Наказ по закладу Про підсумки роботи ГПД АдміністраціяЖиганова О.Б.01.06.23 

Модуль: 2.6. "Моніторинг роботи гуртків"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

2.6.1.Планування роботи Оформлення заяв АдміністраціяЖуравська І.В.з 29.08.22 до 02.09.22 2.6.2. ДокументаціяУзгодження програм та годин роботиАдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 2.6.5. ДокументаціяЗатвердження графіка роботи гуртківАдміністраціяЖуравська І.В.01.09.22 2.6.3. Наказ по школіПро організацію роботи гуртків у навчальному роціАдміністраціяЖуравська І.В.01.09.22 2.6.4. СпівпрацяРобота по залученню учнів до роботи в гурткахКласні керівники, Керівники

гуртків

Журавська І.В.з 01.09.22 до 09.09.22 2.6.6.Контроль за веденням

документації

Заповнення журналів гурткової роботиАдміністраціяЖуравська І.В.з 01.09.22 до 26.05.23 2.6.7.Контроль за виховним

процесом

Участь гуртківців у Всеукраїнських та обласних конкурсахОбдаровані дітиЖуравська І.В.з 05.09.22 до 26.05.23 2.6.10.Моніторинг розвитку учнівМоніторинг ефективності роботи гуртківАдміністраціяЖуравська І.В.з 05.09.22 до 26.05.23 2.6.8. Гуртки День гуртківцяКерівники гуртківЖуравська І.В.31.10.22 2.6.9. ДокументаціяУзгодження графіка роботи гуртків у 2 семестрі навчального рокуКерівники гуртківЖуравська І.В.05.01.23 2.6.11. Гуртки День гуртківцяКерівники гуртківЖуравська І.В.15.02.23 2.6.12.Наказ по школіПро підсумки виховної роботи (робота гуртків)АдміністраціяЖуравська І.В.01.06.23 Проект: 3. "ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"Модуль: 3.1. "Державний стандарт освіти та Концепція НУШ"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.1.2.Тематичний контроль за

навч. процесом

1. Впровадження типової освітньої програми НУШ О. Савченко.

2. Навчально-методичне забезпечення.Вибір підручників. 

3. Участь в експертизі підручників для  5-х класів.

АдміністраціяСавицька Л.П., Жиганова О.Б.28.07.22 3.1.1. Круглий стілОпрацювання Державного стандарту початкової загальної освіти Дорожня

карта імплементації  Державного стандарту базової середньої освіти.

Вчителі школиСавицька Л.П.14.09.22 3.1.3.Засідання методичної ради1. Методичне забезпечення - основа якісної підготовки до освітнього

процесу у 1-4 класах (За новим Державним стандартом початкової школи)

2.Хід роботи  за темою «Розроблення і впровадження

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації

нового Державного стандарту початкової освіти» (обласного рівня).

методична радаЖиганова О.Б.30.09.22 3.1.4.Педагогічний консиліумАдаптація першокласників до нових умов освітнього середовищаВчителі школиЖиганова О.Б.03.11.22 3.1.5.Педагогічний консиліумАдаптація п'ятикласників до нових умов навчання в школі ІІ ступеняВчителі-предметникиЖиганова О.Б.30.11.22 3.1.6. Фокус групаПедагогіка партнерства. Діти -інтерактивність. Учителі-комфорт для  дитини.Творча групаЖиганова О.Б.13.12.22 

Модуль: 3.2. "Атестація педагогічних працівників"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.2.19. Наказ"Про результати атестації і оплату праці педпрацівників закладу за

підсумками фахової атестації 2022-2023 н.р.". 

АдміністраціяЖиганова О.Б.04.08.22 3.2.9. Наказ"Про проведення фахової атестації педпрацівників  у 2022-2023 н.р."АдміністраціяЖуравська І.В.15.09.22 3.2.2. Наказ "Про створення атестаційної комісії"АдміністраціяЖиганова О.Б.15.09.22 3.2.3.Складання графікуСкладання та затвердження графіку проходження атестації

педпрацівниками школи в 2022-2023н.р.

АдміністраціяЖиганова О.Б.16.09.22 3.2.4.Складання графікуГрафік відвідування уроків, позакласних заходів та класних годин  учителів,

які атестуються.

АдміністраціяЖиганова О.Б.19.09.22 3.2.5.Аналітична робота

практичного психолога

Анкетування писхолога з метою визначення рейтингу вчителів, які

атестуються серед колег по роботі, оцінка діяльності вчителів, які

атестуються серед учнів та батьків.

Практичний психологЖиганова О.Б.з 21.09.22 до 23.09.22 3.2.6.Презентація досвідуВідвідування уроків вчителів, які атетстуються з метою складання

атестаційних характеристик.

АдміністраціяЖуравська І.В.з 03.10.22 до 17.03.23 3.2.7.Презентація досвідуВідвідування позакласних заходів вчителів, які атестуються (з предмета), з

метою складання атестаційних характеристик.

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 03.10.22 до 17.03.23 3.2.8.Презентація досвідуВідвідування виховних заходів класних керівників, які атестуються  з метою

складання атестаційних характеристик.

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 03.10.22 до 24.03.23 3.2.1. ДокументаціяПодання адміністрації щодо фахової атестації педпрацівників в 2022- 2023

н.р. Прийом заяв на позачергову атестацію.

АдміністраціяЖиганова О.Б.07.10.22 3.2.10.Засідання атестаційної

комісії

Розгляд заяв та ознайомлення з  наказами по школі та графіком атестації.Атестаційна комісіяЖиганова О.Б.11.10.22 3.2.11.Засідання методичної ради Про хід атестації педпрацівників закладу.методична радаЖиганова О.Б.15.12.22 3.2.15.Засідання атестаційної

комісії

Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

розділ 6 Рішення атестаційних комісій  та порядок їх оскарження.

Атестаційна комісіяЖиганова О.Б.19.01.23 3.2.12. Наказ"Про проведення декади педагогічної майстерності"АдміністраціяЖиганова О.Б.06.02.23 3.2.13.Декада педмайстерностіВідкриті уроки і виховні заходи педпрацівників, які проходять фахову

атестацію.

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 06.02.23 до 17.02.23 3.2.16. Наказ"Про підсумки проведення декади педмайстерності"АдміністраціяЖиганова О.Б.21.02.23 3.2.17.Засідання атестаційної

комісії

Творчий звіт вчителів, що атестуються. Захист методичних портфоліо.Атестаційна комісіяЖиганова О.Б.23.02.23 3.2.14.Оформлення документаціїПідготовка характеристик професійної діяльності педпрацівників, які

атестуються.

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 27.02.23 до 01.03.23 3.2.18.Засідання атестаційної

комісії

Присвоєння кваліфікаційних категорій, підготовка клопотань на міську

атестаційну комісію щодо присвоєння СВК і педагогічних звань

педпрацівникам.

Атестаційна комісіяЖиганова О.Б.16.03.23 3.2.18.Оформлення документаціїОзнайомлення педагогічних працівників, що атестуються з

характеристиками їхньої діяльності. Підготовка документів на міську

атестаційну комісію (атестаційні листи, нагородні листи).

Атестаційна комісіяЖиганова О.Б.з 22.03.23 до 24.03.23 3.2.20.Підсумковий наказПро підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2022-2023 н. р.АдміністраціяЖиганова О.Б.19.04.23 

Модуль: 3.3. "Школа педагогічної адаптації"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.3.2.Засідання школи

педагогічної адаптації

Організація методичної роботи з молодими вчителями, надання

консультацій з навчальної та виховної роботи вчителями наставниками.

Молоді спеціалістиЖиганова О.Б.з 05.09.22 до 31.05.23 3.3.1. План роботи"Про організацію роботи школи педагогічної адаптації на 2022-2023 н.р.".АдміністраціяЖиганова О.Б.12.09.22 3.3.3. Звіт Про роботу школи педагогічної адаптаціїАдміністраціяЖиганова О.Б.30.05.23 

Модуль: 3.4. "Курсова перепідготовка"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.4.1. Збір інформаціїВибір суб'єкта підвищення фахової майстерності у 2022-2023 навчальному

році.

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 05.09.22 до 31.10.22 3.4.2.Аналіз документівЗатвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних

працівників

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 05.12.22 до 16.12.22 3.4.3.Оформлення документаціїЗаявка на проходження курсів при ЖДУ, ЦІПО, КЗ "ЖОІППО" педагогами.АдміністраціяЖиганова О.Б.з 09.01.23 до 17.03.23 3.4.5. Наказ"Про затвердження графіка проходження   підвищення кваліфікації

працівниками школи на 2023 рік".

АдміністраціяЖиганова О.Б.10.01.23 3.4.4.Планування роботиСкладання графіка курсової перепідготовки.АдміністраціяЖиганова О.Б.28.03.23 3.4.6. Звіт«Про підсумки проходження  підвищення кваліфікації педпрацівниками за

2023 рік»

АдміністраціяЖиганова О.Б.30.06.23 

Модуль: 3.5. "Методична робота"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.5.1. Наказ"Про  підсумки роботи методичної ради та затвердження плану роботи на

2022-2023 н.р."

АдміністраціяЖиганова О.Б.09.06.22 3.5.4.Методична оперативна

нарада

Інструктивно-методична  нарада "Науково-методичне забезпеченння

освітнього стандарту. Освітня програма закладу.Складові моніторингу.".

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

30.08.22 3.5.3.Фронтальний контрольВідповідність календарного і поурочного планування методичним

рекомендаціям та нормативним вимогам.

АдміністраціяЖиганова О.Б.з 05.09.22 до 09.09.22 3.5.5. Засідання

науково-методичної ради

"Критичне мислення-шлях до реалізації якісної освіти ХХІ століттяВчителі школиЖиганова О.Б.27.09.22 3.5.6.Попереджувальний контрольОрганізація викладання хімії.АдміністраціяСавицька Л.П.з 03.10.22 до 15.12.22 3.5.7.Тематичний контрольЗастосування інноваційних методик на уроках географії .АдміністраціяСавицька Л.П.з 03.10.22 до 15.12.22 3.5.12.Участь у міських методичних

заходах

Участь у роботі міських творчих об'єднань вчителів. представлення

друкованих матеріалів на виставках:"Педагогічна Житомирщина 2022",

"Сучасні заклади освіти 2022", "Інноватика в освіті України 2022"

Вчителі школиЖиганова О.Б.з 01.11.22 до 25.11.22 3.5.8.Методична оперативна

нарада

Вдосконалення майстерності ставити запитання для розвитку критичного

мислення

Вчителі школиЖиганова О.Б.30.11.22 3.5.14.Тематичний контрольВивчення стану викладання біологіїАдміністраціяСавицька Л.П.з 05.12.22 до 16.12.22 3.5.11.Тематичний контрольСтану викладання природознавства та Я досліджую світ АдміністраціяЖиганова О.Б.з 23.01.23 до 17.02.23 3.5.9.Методична оперативна

нарада

Розвиток критичного мислення-основа особистісного орієнтованої моделі

навчання

Вчителі школиЖиганова О.Б.21.02.23 3.5.10.Засідання нуково-методичної

ради

Методологічні аспекти моніторингового підходу до вивчення стану

освітнього процесу. Рецензування методичних посібників вчителів закладу.

методична радаЖиганова О.Б.22.03.23 3.5.13.Методична оперативна

нарада

Моніторингові дослідження в освітньому процесі закладу в діїВчителі школиЖиганова О.Б.20.04.23 3.5.15. Звіт"Про підсумки методичної роботи за 2022-2023 н.р."АдміністраціяЖиганова О.Б.31.05.23 3.5.16. Наказ"Про виконання навчальних планів і програм у 5-11 класах у 2022-2023 н.р."АдміністраціяЖиганова О.Б.02.06.23 

Модуль: 3.6. "Проєктна  діяльність"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.6.1. НаказПро  розробку та впровадження національно-патріотичного проєкту

"Україна: державний престиж"

АдміністраціяЖуравська І.В.17.08.22 3.6.2.Робота творчої групиРозробка та затвердження програми проєктної діяльностіТворча групаЖуравська І.В.24.08.22 3.6.5.Планування виховної роботиРозробка виховної системи за основними напрямками

національно-патріотичного виховання

Класні керівникиЖуравська І.В.з 01.09.22 до 07.09.22 3.6.3.Методична допомогаНауково-методичні консультації, тренінги за темою проєктуВчителі методистиЖуравська І.В.з 01.09.22 до 26.05.23 3.6.7.Нарада при директоріПро основні напрямки виховної роботиКласні керівникиЖуравська І.В.05.09.22 3.6.4. Круглий стілРозробка та презентація Концепції національно-патріотичного вихованняКласні керівники, Творча групаЖуравська І.В.06.09.22 3.6.6.Конструювання задачКонструювання задач національно-патріотичного вихованняКласні керівникиЖуравська І.В.07.09.22 3.6.8.Діагностика дітей

Методика "Соціометрія" В. О. Киричук

Методика "Ціннісні орієнтації особистості в системі взаємостосунків учнів в

класі або групі" В. О. Киричук

Методика "Життєва активність" В. О. Киричук

Методика "Двор" В. О. Киричук

Методика "Ціннісні пріоритети особистості" С. Тищенко

Методика "Навчальна активність"

Методика "Домінуюча система сприйняття"В. І. Тернопільська

Методика ""Взаємостосунки з батьками" А. Я. Варга, В. В. Столін.

Фізичний розвиток дитини С. А. Руденко

Учні, Класні керівникиЖуравська І.В.з 21.11.22 до 02.12.22 3.6.9.Анкетування учасників НВППроведення вихідного зрізу розвитку патріотизму серед учнів школи,

діагностування ефективності виховного процесу

АдміністраціяЖуравська І.В.з 08.05.23 до 12.05.23 3.6.10.Аналіз документівпорівняння результатів діагностичного і узагальнюючого етапів проєктної 

діяльності, визначення співвідношення результатів проєктної діяльності з

поставленою метою та визначеними завданнями

АдміністраціяЖуравська І.В.05.06.23 3.6.11. ЗвітПро результативність проведення проєктної діяльності в закладіАдміністраціяЖуравська І.В.07.06.23 

Модуль: 3.7. "Методичні комісії"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.7.1.Засідання МО вчителівІнструктивно-методична і правова база забезпечення освітнього процесу у

2022-2023 н. р.

Методична комісія гуманіт,

метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

методична комісія вчителів

суспільствознавчого цик,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б.29.08.22 3.7.2.Засідання МО вчителів"Критичне мислення-шлях до реалізації якісної освіти ХХІ століття.".метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б.28.09.22 3.7.3.Засідання МО вчителів"Вдосконалення майстерності ставити запитання для розвитку критичного

мислення"

метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія гуманіт, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б.28.12.22 3.7.4.Засідання МО вчителів"Розвиток критичного мислення-основа особистісно орієнтованої моделі

навчання"

метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б.15.02.23 3.7.5.Засідання МО вчителів"Моніторингові дослідження в освітньому процесі закладу в дії"метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б.19.04.23 3.7.6. Звіт Звіти керівників МО за 2022-2023 н.р.Голови МОЖиганова О.Б.02.06.23 

Модуль: 3.8. "Інклюзивна освіта, індивідуальне навчання, навчання з використанням дистанційних технологій"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.8.4.Розробка освітніх програмАдаптація освітніх програм на підставі типових навчальних планів.АдміністраціяСавицька Л.П., Жиганова О.Б.02.08.22 3.8.6.Організація освітнього

середовища

Забезпечення умов для проведення інклюзивних занять.АдміністраціяЖиганова О.Б.з 29.08.22 до 31.05.23 3.8.5.Організація педагогічного

супроводу

Формування команди супроводу для інклюзивного навчання.Асистент вчителяЖиганова О.Б.31.08.22 3.8.3.Наказ по закладуПро організацію змішаної форми навчання (онлайн та офлайн)АдміністраціяСавицька Л.П.01.09.22 3.8.1. Наказ"Про організацію індивідуального навчання в 2022-2023 н.р."АдміністраціяЖиганова О.Б.01.09.22 3.8.2. Наказ"Про організацію інклюзивного навчання на 2022-2022 н.р."АдміністраціяЖиганова О.Б.01.09.22 3.8.8.Корекційна робота з учнямиВідповідно до висновків ІРЦПрактичний психолог, Логопед,

Асистент вчителя

Жиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 3.8.10.Проведення занятьПроведення зум уроків та виставлення матеріалу на платформі HumanВчителі-предметникиЖиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 3.8.7. Консультація за потребами батьківПсихологічна службаЖиганова О.Б.з 01.09.22 до 01.06.23 3.8.9.Підсумковий наказПро підсумки роботи інклюзивних класівАдміністраціяЖиганова О.Б.31.05.23 3.8.11.Підсумковий наказПро результатівність змішаного навчанняАдміністраціяЖиганова О.Б.02.06.23 

Модуль: 3.9. "Робота бібліотеки"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

3.9.6. Документація1. Робота з книгами сумарного обліку бібліотечного фонду та обліку

підручників і навчальних посібників.

2. Робота з інвентарною книгою

3. Робота з систематичним каталогом

4.Оформлення  документації  на нові надходження  та систематична  звірка

її з бухгалтерією.

Бібліотекар, Бондар О.М.Годенко Ю.В.---3.9.14.Оформлення документації1. Перереєстрація формулярів

2. Підготовлення актів списання застарілої літератури

Станкевич О.Ю., Бондар О.М.Годенко Ю.В.---3.9.1.Календарне плануванняСкладання плану роботи шкільної бібліотеки на 2022 - 2023 навчальний рікГоденко Ю.В.Годенко Ю.В.з 29.08.22 до 31.08.22 3.9.2.Тематичні виставки"Шляхами української державності", "Незалежна і єдина будь навіки,

Україно!", "Письменники ювіляри", "Книги ювіляри" постійнодіючі тематичні

полички. Книжкові виставки до знаменних і пам'ятних дат

БібліотекарГоденко Ю.В.з 01.09.22 до 31.05.23 3.9.15.Робота з читачамиІнформаційні перерви в бібліотеці «Подорож книжковими полицями».Учні школиГоденко Ю.В.з 19.09.22 до 22.05.23 3.9.12.Огляд літератури Огляд нових надходжень

Огляди до знаменних і пам'ятних дат

Учні школиГоденко Ю.В., Ярмолюк Н.В.з 22.09.22 до 28.04.23 3.9.5. Гра•	Українознавча шифро-гра «Україна писанкова», •	Гра в асоціації

«Європейська Україна: місця, локації та пам’ятки»,

•	Гра-блуканина «Україна музейна», Аргумент-гра «Шевченко -

супергерой»,•	Гра-презентація дитячих книг сучасних українських

письменників

(8-Б) Яндульська А.Б., (8-А)

Повшедна Н.Є., (7-Б) Годенко

Ю.В., (7-А) Лебіга О.В., (6-Б)

Вижак І.В., (6-А) Думініке А.Ю.

Луценко Н.В., Зайцева Н.В.,

Думініке А.Ю., Годенко Ю.В.

з 26.09.22 до 01.05.23 3.9.4.Години спілкування з учнями«Правила поведінки з книгою»;

«Як книжка прийшла до людей»;

«Читання – ось краще навчання»;

«Україна – це наша родина»;

«Книги письменників – земляків»;

«Без верби та калини нема України»;

«Символи нашої держави»

(5-Б) Дубок О.М., (5-А)

Жидецька О.Д., (4-Б)

Гембарська Н.М., (4-А)

Нікіфоренко А.М., (3-Б)

Прокопчук К.В., (3-А) Градовчук

В.Ю.

Годенко Ю.В.з 03.10.22 до 28.04.23 3.9.7. Екскурсії1.Завітай до бібліотеки (знайомство учнів 1 класів зі шкільною бібліотекою)

2.Віртуальна екскурсія «Заповідними стежками України та Житомирської 

області».

(8-Б) Яндульська А.Б., (8-А)

Повшедна Н.Є.

Годенко Ю.В.з 01.11.22 до 12.12.22 3.9.8.Запрошення гостейОнлайн-зустрічі з письменниками рідного краю(10-Б) Клименко С.А., (10-А)

Луценко Н.В., (10-В) Бондарук

О.О.

Годенко Ю.В.з 01.12.22 до 28.04.23 3.9.10.Лекції для учнів•	 «Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом

бібліотеки «Бібліоманія».•	«Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками

сайтів дитячих видань.»

•	«Електронні бібліотеки на допомогу навчанню.»

Учні школиЯрмолюк Н.В., Годенко Ю.В.,

Присяжнюк Р.А., Повшедний

І.М., Бойко Ж.Л.

з 05.12.22 до 23.12.22 3.9.9. Круглий стіл•	Бібліотечний ринг «Супер читач шкільної бібліотеки».•	Турнір «Знавці

української мови».•	Інформаційне сафарі «Від папірусу до електронної

книги».

(9-Б) Бондар А.В., (9-А)

Воробйова С.В., (11-А)

Зайцева Н.В.

Ярмолюк Н.В., Годенко Ю.В.з 05.12.22 до 01.03.23 3.9.16. Тиждень книги•	Бібліотечний ринг «Супер читач шкільної бібліотеки». •	Бібліоподорож 

«Казка вчить, як на світі жить».

Учні школиГоденко Ю.В.з 17.04.23 до 24.04.23 3.9.13.Оперативний контроль1.Робота з формулярами читачів бібліотеки з метою виявлення читачів, які

затримують літературу

2.Рейд перевірки з метою формування дбайливого ставлення до

навчальної книги

Учні школиГоденко Ю.В.з 01.05.23 до 08.05.23 3.9.11.Нарада при директоріЗатвердження графіків здачі та отримання підручників учнямиКласні керівникиГоденко Ю.В., Журавська І.В.з 08.05.23 до 12.05.23 3.9.17. Шкільні рейдиРейд перевірка стану підручниківУчні школиГоденко Ю.В.з 08.05.23 до 22.05.23 Проект: 4. " ОСВІТНЄ (безпечне)  СЕРЕДОВИЩЕ"Модуль: 4.1. "Охорона праці  та безпека життєдіяльності"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.1.2.Оформлення документаціїПідготовка паспортів навчальних кабінетів, актів дозволів на

функціонування кабінетів з особливими умовами роботи

Завідуючі кабінетамиСавицька Л.П.з 08.08.22 до 12.08.22 4.1.1.Адміністративна нарадаПро здійснення заходів з охорони праці в 2022/2023 н. р.Вчителі школиСавицька Л.П.10.08.22 4.1.5.Оформлення документаціїІнформація про огляд строків експлуатації технічних засобівінженер з охорони праці,

Інвентаризаційна комісія

Станкевич О.Ю.11.08.22 4.1.12.Оформлення документаціїЗвернення до міського голови про створення безбарєрного простору в ЗО,

про аварійний стан балконів та котельні.

інженер з охорони праціСтанкевич О.Ю.11.08.22 4.1.22. НаказПро порядок огляду і закриття приміщень після закінчення робочого дня.АдміністраціяСтанкевич О.Ю.22.08.22 4.1.38. ІнструктажПовторний інструктаж з дотриманням техніки безпеки на робочому місці

працівників їдальні

Працівники їдальніінженер з охорони праці26.08.22 4.1.34. НаказПрофілактика дитячого травмвтизму під час освітнього пооцесуАдміністраціяСавицька Л.П.29.08.22 4.1.11.Оформлення документаціїПро техніку безпеки під час освітнього процесуінженер з охорони праціСавицька Л.П.29.08.22 4.1.6.Оформлення документаціїРоробка та затвердження плану проведення різних видів інструктажів для

учнів та працівників 

інженер з охорони праціСавицька Л.П.29.08.22 4.1.9. ІнструктажВступний інструктаж з новоприбулими працівниками. Ознайомлення та

видача інструкцій новоприбулих працівників. 

інженер з охорони праці,

Окремі вчителі

Савицька Л.П.з 29.08.22 до 30.06.23 4.1.8. НаказПро організацію роботи щодо запобігання дитячого травматизму під час

освітнього процесу.

інженер з охорони праці,

Адміністрація

Савицька Л.П., Адміністрація30.08.22 4.1.17.Адміністративна нарадаОрганізація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в новому

навчальному році.

Вчителі школиінженер з охорони праці30.08.22 4.1.23. НаказПро організацію занять з фізичної культури з учнями підготовчої та

спеціальної групи у 2022/2023 навчальному році.

АдміністраціяЖуравська І.В.30.08.22 4.1.13. НаказПро дотримання правил безпеки життєдіяльності з вибухонебезпечними

речовинами.

Члени штабу ЦЗ, АдміністраціяСеврук І.Г.31.08.22 4.1.14.Профілактична бесідаБесіда: "Як попередити дорожньо-транспортний травматизм"Класні керівникиЖуравська І.В.01.09.22 4.1.16. НаказПро некикористання в освітньому процесі небезпечних речовин та

реактивів.

Адміністраціяінженер з охорони праці01.09.22 4.1.21.Збір інформаціїРозробити графічний маршрут руху учнів "Дорога від дому додому"Класні керівникиСавицька Л.П.01.09.22 4.1.24.Профілактична бесідаБесіда "Увага! Діти на дорозі!"Класні керівникиЖуравська І.В.01.09.22 4.1.20. ЗаходиПровести місячник "Увага! Діти на дорозі!"Класні керівники, Учні,

Педагог-організатор

Журавська І.В.з 01.09.22 до 30.09.22 4.1.10. ІнструктажВступний інструктаж з новоприбулими учнямиОкремі учніінженер з охорони праціз 01.09.22 до 31.05.23 4.1.18.Інструктаж - первинийПро дотримання техніки безпеки під час роботи в кабінетахУчніСавицька Л.П.02.09.22 4.1.19. НаказПро дотримання вимог до поводення з невідомими  та вибухонебезпечними

предметами

АдміністраціяСеврук І.Г.02.09.22 4.1.27.Профілактична бесідаБесіда "Правила переходу дороги на перехрестях"Класні керівникиЖуравська І.В.з 05.09.22 до 09.09.22 4.1.25.Профілактична бесідаБесіда "Обережно, гриби"Класні керівникиЖуравська І.В.з 05.09.22 до 07.10.22 4.1.32.Профілактична бесіда Бесіда "Дорожні знаки"Класні керівникиЖуравська І.В.07.09.22 4.1.53.Профілактична бесідаБесіда: "Правила поводження з  вибуховими речовинами"Класні керівникиЖуравська І.В.з 12.09.22 до 16.09.22 4.1.36.Профілактична бесідаБесіда "Правила переходу вулиці після виходу з транспорту"Класні керівникиЖуравська І.В.14.09.22 4.1.35.Профілактична бесідаБесіда "Правила поводження з вогнепальною зброєю"Класні керівникиЖуравська І.В.27.09.22 4.1.15.Профілактична бесідаБесіда: "Дитячий травматизм. Його причини."Класні керівникиЖуравська І.В.28.09.22 4.1.33.Профілактична бесідаБесіда "Групи дорожних знаків. Світлофор"Класні керівникиЖуравська І.В.28.09.22 4.1.26. ІнструктажВступний інструктаж та первинний на робочому місці операторів котельніРобітники по обслуг.школиінженер з охорони праці07.10.22 4.1.30.Інструктаж - первинийБезпека життєдіяльності під час осінніх канікулКласні керівникиСавицька Л.П.21.10.22 4.1.28.Профілактична бесідаБесіда "Типи перехресть регульовані, нерегульовані"Класні керівникиЖуравська І.В.з 14.11.22 до 18.11.22 4.1.4. НаказПро затвердження переліку професій та посад працівників, які звльняються

від повторного інструктажу

Адміністраціяінженер з охорони праці15.11.22 4.1.3. НаказПро проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань

охорони праці та безпеки життєдіяльності

Адміністраціяінженер з охорони праці15.11.22 4.1.29.Профілактична бесідаБесіда "Правила безпеки під час переходу вулиці"Класні керівникиЖуравська І.В.з 21.11.22 до 25.11.22 4.1.45.Профілактична бесідаБесіда: "Правила поведінки під час руху по засніженій дорозі"Класні керівникиЖуравська І.В.29.11.22 4.1.39.Профілактичні бесідиБесіда "Обережно! Ожеледиця!"Класні керівникиЖуравська І.В.30.11.22 4.1.40.Профілактична бесідаБесіда "Обережно! Тонкий лід!"Класні керівникиЖуравська І.В.05.12.22 4.1.55. ІнструктажПовторний інструктаж про дотримання безпеки життєдіяльності під час

перевезення пасажирів

Класні керівникиЖуравська І.В.з 12.12.22 до 16.12.22 4.1.41.Інструктаж - первинийПроведення інструктажу з техніки безпеки і безпеки життєдіяльності під час

зимових канікул.

Класні керівникиСавицька Л.П.23.12.22 4.1.43.Аналіз документівПідсумок виконання розділу "Охорона праці" в колективному договорі 2022

року та поліпшення умов з охорони праці в 2023 році.

Адміністраціяінженер з охорони праці26.12.22 4.1.46.Цільовий контрольПеревірка журналу реєстрації нещасних випадківАдміністраціяСавицька Л.П.28.12.22 4.1.42.Нарада при директоріПро стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2022 році.Вчителі школиінженер з охорони праці29.12.22 4.1.51. ІнструктажПро дотримання безпеки життєдіяльності на робочому місці працівників

школи

інженер з охорони праці,

Техпрацівники школи,

Педколектив

Савицька Л.П.03.01.23 4.1.49.Профілактична бесідаПовторний інструктаж з техніки безпеки з працівниками котельніРобітники по обслуг.школи,

інженер з охорони праці

інженер з охорони праці03.01.23 4.1.31.Нарада при директоріСтан обліку  бесід з безпеки життєдіяльності  в класних   журналахКласні керівникиСавицька Л.П.04.01.23 4.1.54. ІнструктажПовторний інструктаж з дотриманням техніки безпеки та безпеки

життєдіяльності працівників їдальні

Працівники їдальніінженер з охорони праці06.01.23 4.1.44.Адміністративна нарадаОрганізаційно-технічні заходи щодо поліпшення умов з охорони праці,

збереження здоров'я працівників та учнів

АдміністраціяСавицька Л.П.09.01.23 4.1.48.Цільовий контроль Про ведення журналів інструктажів з безпеки життєдіяльностіАдміністраціяСавицька Л.П.12.01.23 4.1.7.Інструктаж з техніки безпекиПовторний інструктаж про дотримання безпеки життєдіяльності на

робочому місці

Вчителі школиінженер з охорони праці13.01.23 4.1.47. ІнструктажПовторний інструктаж з техніки безпеки в кабінетахУчні, Завідуючі кабінетамиСавицька Л.П.16.01.23 4.1.50.Профілактична бесідаБесіда: " Небезпека мобільних телефонів"Класні керівникиЖуравська І.В.26.01.23 4.1.52.Профілактична бесідаБесіда: " Правила поведінки пасажирів в автомобільному та залізничному

транспорті"

Класні керівникиЖуравська І.В.з 20.02.23 до 24.02.23 4.1.56.Профілактична бесідаБесіда: "Травматизм внаслідок ДТП"Класні керівникиЖуравська І.В.з 13.03.23 до 17.03.23 4.1.60.Інструктаж - первинийБезпека життєдіяльності під час весняних канікулКласні керівникиСавицька Л.П.24.03.23 4.1.57. АктПро підготовку спортивних споруд та майданчиків до роботи у

весняно-літній період

Комісія з ОП та БЖСтанкевич О.Ю.30.03.23 4.1.61. Заходи Проведення місячника з ОПКласні керівники,

Педагог-організатор

Журавська І.В.з 03.04.23 до 28.04.23 4.1.58.Бесіда з дітьмиБесіда: "Правила руху велосипедиста" Класні керівникиЖуравська І.В.04.04.23 4.1.59.Профілактична бесідаБесіда:"Правила їзди на мопедах, мотоциклах"Класні керівникиЖуравська І.В.04.04.23 4.1.62.Профілактична бесідаБесіда: "Правила переходу через міст"Класні керівникиЖуравська І.В.05.04.23 4.1.63.Профілактична бесідаБесіда: "Рух за сигналами регулювання"Класні керівникиЖуравська І.В.07.04.23 4.1.65.Нарада при директоріСтан роботи щодо профілактики ДТП серед учнівВчителі школиСавицька Л.П.11.04.23 4.1.64.Профілактична бесідаБесіда: "Харчові отруєння. Причини та наслідки"Класні керівникиЖуравська І.В.12.04.23 4.1.66.Профілактична бесідаБесіда: " Основні види ДТП. Поведінка при ДТП"Класні керівникиЖуравська І.В.19.04.23 4.1.67.Профілактична бесідаБесіда: "Шкідливі та отруйні комахи, тварини". Класні керівникиЖуравська І.В.26.04.23 4.1.68. НаказПро запобігання всім видам диттячого травматизму серед учнів під час

літніх шкільних канікул 2022/2023 н. р.

АдміністраціяЖуравська І.В.26.05.23 4.1.69. ІнструктажПро техніку безпеки під час літніх канікулКласні керівникиСавицька Л.П.29.05.23 4.1.71. НаказПро підсумки роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в школі у

2022/2023 навчальному році”..

АдміністраціяСавицька Л.П.01.06.23 4.1.70. ІнструктажПовторний інструктаж з техніки безпеки  з вихователями  пришкільного

табору

Працівники табору, інженер з

охорони праці

інженер з охорони праці01.06.23 

Модуль: 4.2. "Цивільний захист"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.2.4.Оформлення документаціїРозробка та поновлення документації з питань цивільного захисту згідно з

новими нормативними документами

Члени штабу ЦЗСеврук І.Г.з 08.08.22 до 12.08.22 4.2.6. Наказ по школіПрактичне відпрацювання з учнями  та працівниками дій при евакуації на

випадок пожежі та інших стихійних лих

АдміністраціяКуліковська Н.В.01.09.22 4.2.3.Профілактична бесідаПроведення навчальних занять з основ цивільного захистуЧлени штабу ЦЗСеврук І.Г.з 12.09.22 до 16.09.22 4.2.2.Планування роботи з ЦЗКонкурс малюнків "Рятувальник - професія героїчна"Класні керівникиСеврук І.Г.16.09.22 4.2.1. Бесіда з дітьми Перегляд Плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і

науки України на 2022 рік та  складання свого плану основних заходів по ЦО

на 2023 рік.

Члени штабу ЦЗ 12.12.22 4.2.5. НаказПро підсумки ЦЗ у 2022 році та завдання на 2023 рік.АдміністраціяСавицька Л.П.27.12.22 4.2.7. Наказ Про підготовку та проведення Дня ЦЗАдміністраціяКуліковська Н.В.04.04.23 4.2.10. Заходи День ЦЗЧлени штабу ЦЗ, Класні

колективи, Класні керівники

Журавська І.В.з 17.04.23 до 21.04.23 4.2.9.Навчально-тренувальна

евакуація

Про підготовку та проведення Дня ЦЗ в закладіКласні колективи, Класні

керівники

Севрук І.Г.19.04.23 4.2.8.Пропагування безпекиНавчальне заняття невоєнізованих формувань ЦЗ закладуЧлени штабу ЦЗСеврук І.Г.20.04.23 4.2.11.Наказ по школіПро підсумки проведення Дня ЦЗАдміністраціяКуліковська Н.В.24.04.23 

Модуль: 4.3. "Пожежна безпека"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.3.25.Профілактична бесіда"Правила поведінки у разі виявлення обірваних електричних проводів"Класні керівникиЖуравська І.В.31.07.22 4.3.3. НаказПро призначення відповідального за пожежну безпекуАдміністраціяКуліковська Н.В.02.08.22 4.3.4. Наказ"Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання

нещасним випадкам"(Наказ МОН України)

АдміністраціяСавицька Л.П.09.08.22 4.3.1.Протипожежні заходиЗабезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми евакуації.інженер з охорони праціКуліковська Н.В.10.08.22 4.3.2. ІнструктажПовторний інструктаж з питань пожежної безпекиінженер з охорони праціКуліковська Н.В.10.08.22 4.3.8. Наказ Про практичне відпрацювання з учнями та працівниками дій при евакуації

на випадок пожежі та інших стихійних лих

АдміністраціяСавицька Л.П.07.09.22 4.3.9.Навчально-тренувальна

евакуація

Практичне відпрацювання з учнями та працівниками дій при евакуації на

випадок пожежі та інших стихійних лих

Вчителі школи, Члени штабу

ЦЗ

Савицька Л.П.14.09.22 4.3.7.Профілактичні бесідиБесіда на тему: "Вогнище - це романтично, проте дуже небезпечно"Класні керівникиЖуравська І.В.19.09.22 4.3.28.Профілактична бесідаБесіда "Правила поводження з невизначеними предметами та речовинами"Класні керівникиЖуравська І.В.21.09.22 4.3.6.Профілактичні бесіди Бесіда:"Сірничок малий, а біда велика"Класні керівникиЖуравська І.В.21.09.22 4.3.5.Профілактичні бесіди Бесіда "Гра з вогнем - одна з причин пожежі"Класні керівникиЖуравська І.В.22.09.22 4.3.11.Профілактична бесідаБесіда  "Дії учнів під час виникнення  пожежі в багатоповерховому,

приватному будинку"

Класні керівникиЖуравська І.В.18.10.22 4.3.10.Профілактична бесідаБесіда  "Дії учнів під час пожежі"Класні керівникиЖуравська І.В.19.10.22 4.3.12.Профілактична бесідаБесіда  "Про що повинна знати кожна людина, коли виникла пожежа"Класні керівникиЖуравська І.В.20.10.22 4.3.13.Профілактична бесідаБесіда : ""Правила експлуатації побутових електричних приладів" Класні керівникиЖуравська І.В.09.11.22 4.3.14.Профілактична бесідаБесіда "Правила поведінки з газовими приладами в побуті" Класні керівникиЖуравська І.В.16.11.22 4.3.15.Профілактична бесідаБесіда "Небезпека чадного газу" Класні керівникиЖуравська І.В.23.11.22 4.3.22.Профілактична бесідаБесіда "Правила користування вогнегасником"Комісія з ОП та БЖЖуравська І.В.15.12.22 4.3.19.Наказ по школі«Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення

новорічних свят»

АдміністраціяСавицька Л.П.15.12.22 4.3.20.Профілактична бесідаБесіда "Правила безпечного поводження з піротехнічними засобами"Класні керівникиЖуравська І.В.20.12.22 4.3.24. ІнструктажПовторний інструктаж з пожежної безпекиУчні, Вчителі школиінженер з охорони праці05.01.23 4.3.17.Профілактична бесідаБесіда "Вогненебезпечні речовини та матеріали".Класні керівникиЖуравська І.В.15.02.23 4.3.23.Профілактична бесідаБесіда "Загальні відомості про природний та зріджений газ"Класні керівникиЖуравська І.В.15.02.23 4.3.18.Профілактична бесідаБесіда "Як загасити вогонь, що виник від короткого замикання

електромережі"

Класні керівникиЖуравська І.В.15.03.23 4.3.21.Профілактична бесідаБесіда "Правила поведінки з електричними приладами в побуті"Класні керівникиЖуравська І.В.11.04.23 4.3.26.Профілактична бесідаБесіда "Правила поведінки під час грози: у квартирі, у полі, у лісі"Класні керівникиЖуравська І.В.13.04.23 4.3.16.Профілактична бесідаБесіда "Небезпека використання відкритого вогню".Класні керівникиЖуравська І.В.19.04.23 4.3.27.Профілактична бесідаБесіда "Правила поведінки поблизу електрощитової, лінії електропередач"Класні керівникиЖуравська І.В.25.04.23 4.3.29.Профілактична бесідаБесіда "Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі"Класні керівникиЖуравська І.В.17.05.23 4.3.30.Нарада при директоріЗвіт про пожежну безпеку в закладі Вчителі школиСавицька Л.П.07.06.23 

Модуль: 4.4. "Антибулінгова політика закладу"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.4.27.Засідання МК класних

керівників

Обговорити питання щодо розбудови безпечного і здорового освітнього

середовища, протидії булінгу (1 півріччя

навчального року)

Педколектив, Психологічна

служба, Адміністрація

Психологічна служба Двічі на рік4.4.12.Профілактична бесідаБатьківський лекторій «Протидія цькуванню в учнівському колективі»Психологічна служба, БатькиПсихологічна служба Двічі на рік4.4.3.Вивчення питанняВивчення законодавчих документів, практик протидії булінгу (упродовж

року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.2.Контроль за виховним

процесом

Контроль стану попередження випадків булінгу у класах (постійно)Психологічна служба,

Адміністрація

Психологічна служба Постійно4.4.13. КонференціяОбговорення питання протидії булінгу на загальношкільній конференціїВчителі школи, Адміністрація,

Психологічна служба

Психологічна служба вересень, січень4.4.31.Година спілкуванняРобота відео залу. Перегляд кінострічок антибулінгової тематики (упродовж

року)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.4.21.Зустріч з фахівцямиЗустрічі з представниками соціальних служб, ювенальної превенції,

прокуратури (упродовж року)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.4.20.Інформаційний бюлетеньРозробити пам’ятку «Маркери булінгу» для педагогів Психологічна службаПсихологічна служба вересень, січень4.4.4. СпівпрацяСпівпраця з соціальними службами з питань профілактики булінгу,

попередження бездоглядності (упродовж року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.18.Години спілкуванняПроводити тематичні години спілкування, бесіди, відверті розмови  з учнями

(упродовж року)

Учні, Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.8.Години спілкуванняПроведення ранкових зустрічей з метою формування дружніх стосунків

(упродовж року)

Класні керівникиКласні керівники Протягом навчального

року

4.4.5. Бесіда з дітьмиСтворення морально-безпечного освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході

годин спілкування, бесід, тренінгових занять (упродовж року)

Адміністрація, Психологічна

служба

Психологічна служба,

Адміністрація

 Протягом навчального

року

4.4.9.Година спілкуванняВідпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів,

на уроках літератури, мистецтва, історії 

(упродовж року)

Вчителі-предметникиВчителі-предметники Протягом навчального

року

4.4.10.Збір інформаціїСистематизація списків дітей "групи ризику" відповідно до чергового зрізуПсихологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.17.Корекційна робота з учнямиЗаняття по зниженню рівня тривожності, агресії.Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.4.22.Бесіда з батькамиБесіди з питань причин пропуску занять у школі.Окремі учні, Окремі  батьки,

Психологічна служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.4.26.Консультація батьків

психологом

Визначення шляхів взаємодії з проблемними дітьми та дітьми "групи

ризику".

Психологічна службаПсихологічна служба Постійно4.4.24.Розробка рекомендаційяк працювати з дітьми "групи ризику".Вчителі школи, Психологічна

служба

Психологічна служба Постійно4.4.28.Корекційна робота з учнямиКорекція причин проблемної поведінки.Психологічна службаПсихологічна служба Постійно4.4.30.Збір інформаціїСистематизація списків учнів дітей "групи ризику"відповідно до чергового

зрізу ДПК "Універсал".

Психологічна службаПсихологічна служба Двічі на рік4.4.38.Індивідуальна роботаЗняття захисних перешкод, налаштування на співпрацю.Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба Постійно4.4.40.Засідання комісії

порозуміння

Робота комісії порозуміння.Психологічна служба, Вчителі

школи, Батьки, Адміністрація

Психологічна служба Постійно4.4.44.Адміністративна нарадаПро результати профілактичної та корекційної роботи з учнями "групи

ризику".

Психологічна служба,

Адміністрація

Психологічна служба Двічі на рік4.4.43.Профілактична роботаЛекції та диспути з учнями з питань формування здорового способу життя,

збереження та зміцнення здоров’я.

Учні, Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.16.Бесіда з батькамиБесіди з батьками з питань запобігання неуспішності, пропусків занять без

поважних причин, запобігання шкідливим звичкам.

Психологічна служба, БатькиПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.14.Практичне заняття

практичного психолога

"Обережно, злочин - стежка до прірви".Практичний психолог, Учні

школи

Практичний психолог листопад4.4.23.Консультація вчителів

психологом

Допомога в ефективному підході при роботі з дітьми "групи ризику".Психологічна служба, Класні

керівники,

Вчителі-предметники

Психологічна служба Постійно4.4.15.Створення проектівУчасть у проектах, робота в «Школі лідерів» (учнівське самоврядування)

(упродовж року).

Психологічна служба, учнівське

самоврядування

учнівське самоврядування Протягом навчального

року

4.4.11.Вивчення питанняСпостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти (учні 1-11

класів) (упродовж року).

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.47.Анкетування учасників

освітнього процесу

Опитування (анкетування) учасників освітнього процесу  (відповідно до

річного плану роботи закладу) (упродовж року)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.4.48.Діагностика дітейДіагностика мікроклімату , згуртованості класних колективів, емоційного

стану учнів (учні 1-11 класів) (упродовж року)

Учні, Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.36.Анкетування учасників

освітнього процесу

Моніторинг наявності референтних груп та відторгнутих у класних

колективах (учні 1-11 класів, класні керівники) (грудень, травень)

Психологічна службаПсихологічна служба Двічі на рік4.4.33.Складання та коригування

бази даних

Поновлення бази інструментарію для визначення вад особистісного

розвитку учнів (грудень, травень)

Практичний психологПрактичний психолог грудень, травень4.4.37.Діагностика дітейДіагностика стану психологічного клімату класів (упродовж року)Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.6.Вивчення питанняСпостереження за поведінкою та взаємовідносинами учнів під час

освітнього процесу та в позаурочний час (упродовж року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.7. КонсультаціяКонсультаційна робота з учасниками освітнього процесу з питань створення

безпечного освітнього середовища, протидії булінгу (упродовж року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.4.19.Практичне заняття

практичного психолога

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками

освітнього процесу (упродовж року)

Практичний психологПрактичний психолог Протягом навчального

року

4.4.39.Бесіда з батькамиБатьківський лекторій «Безпечне середовище: яке воно?»Психологічна служба, БатькиПсихологічна службаз 22.08.22 до 31.08.22 4.4.1.Наказ по закладуСклад членів комісії порозумінняПсихологічна служба,

Адміністрація

Адміністраціяз 01.09.22 до 09.09.22 4.4.25.Інформаційний бюлетеньРозробити пам’ятку для учнів «Як допомогти товаришеві упоратися з

булінгом»

Психологічна службаПсихологічна службаз 01.09.22 до 16.09.22 4.4.45. Круглий стілКруглий стіл  «Безпечна школа. Маски булінгу»Учні, Психологічна службаПсихологічна службаз 12.09.22 до 12.09.22 4.4.34.Години спілкування з учнямиГодина спілкування «Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних

речовин» 

Психологічна службаПсихологічна службаз 20.09.22 до 30.09.22 4.4.46. АнкетуванняПроведення анкетування з метою визначення рівня обізнаності батьків з

антибулінговою політикою

Психологічна служба, Батьки з 03.10.22 до 31.10.22 4.4.35.Проведення тематичного

тижня

Проведення заходів у рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та

добрих справ» (учні 1-11 класів)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна службаз 01.11.22 до 14.11.22 4.4.29.Година спілкуванняПрофілактичні заходи з метою запобігання вживанню наркотичних речовин

та небезпеки ВІЛ-інфекції.

Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Психологічна службаз 01.12.22 до 16.12.22 4.4.32.Проведення тематичного

тижня

Проведення  заходів «Стоп булінгу» в рамках Всеукраїнського тижня права

(учні 1-11 класів)

Психологічна служба, Учасники

НВП

Психологічна службаз 12.12.22 до 16.12.22 4.4.41. ДискусіяДискусія «Як довіряти й бути вдячним» (учні 8-10 класів)Психологічна служба, УчніПсихологічна службаз 10.05.23 до 17.05.23 4.4.42.Профілактична бесідаПроведення тематичної бесіди «Збережи своє життя» щодо попередження

вживання підлітками наркотичних та психотропних речовин.

Психологічна служба, УчніПсихологічна службаз 18.05.23 до 19.05.23 

Модуль: 4.5. "Реалізація інклюзивної освітньої політики"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.5.1.Бесіда з батькамиОрганізація форм здобуття загальної середньої освіти.

Особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році

для дітей з особливими освітніми потребами.

Окремі  батькиЖиганова О.Б.08.08.22 4.5.2.Оформлення документів  

 Оновити банк даних закладу  про дітей з особливими освітніми потребами

АдміністраціяЖиганова О.Б.17.08.22 4.5.7.Робота творчої групиСкладання індивідуального навчального плануТворча групаЖиганова О.Б.25.08.22 4.5.3.Педагогічна рада

Розгляд заяв батьків здобувачів освіти про організацію здобуття освіти за

індивідуальною формою

Вчителі школиЖиганова О.Б.29.08.22 4.5.10.Консультація вчителів

психологом

Труднощі і проблеми сприйняття навчального матеріалу. Консультація для

педагогів "Створення безбар'єрного середовища в навчанні дітей" 

Практичний психолог, Окремі

вчителі

Жиганова О.Б.з 29.08.22 до 31.05.23 4.5.14.Педагогічна радаОрганізація інклюзивного навчання в освітньому закладіВчителі школиЖиганова О.Б.30.08.22 4.5.4.Наказ по закладуПро організацію інклюзивного навчання в ОЗ  в 2022/2023 н.р.АдміністраціяЖиганова О.Б.31.08.22 4.5.5.Наказ по закладуПро створення команди психолого-педагогічного супроводу  дітей з оопАдміністраціяЖиганова О.Б.31.08.22 4.5.6.Наказ по закладуПро організацію здобуття освіти за індивідуальною формою в ОЗ в

2022/2023 н.р. 

АдміністраціяЖиганова О.Б.31.08.22 4.5.8.Оформлення документації Складання графіку проведення корекційних годинАдміністраціяЖиганова О.Б.31.08.22 4.5.13.Співпраця з іншими

організаціями та закладами

Налагодження співпраці з фахівцями, які безпосередньо працюють з

дитиною з ООП. Адаптація освітнього середовища до потреб учнів. Спільна

робота з представниками ІРЦ.

Практичний психолог, ЛогопедЖиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 4.5.18.Корекційна робота з учнямиКорекційно-розвиткова робота з дитиною з метою розвитку її потенційних

можливостей та відповідного розвитку особистості (згідно з висновками та

рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру).

Практичний психолог, ЛогопедЖиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 4.5.9.Консультація батьків

психологом

Особливості навчання і розвитку дитини з ООППрактичний психолог, Окремі 

батьки

Жиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 4.5.16.Профілактична роботаНадання необхідної допомоги батькам дитини щодо створення умов,

необхідних дитині з ООП для її повноцінного, здорового способу життя та

успішного розвитку з урахуванням її психічних та фізичних можливостей.

Визначення потенційних можливостей дитини. Формування толерантного

ставлення до дітей з ООП.

Психологічна служба, Асистент

вчителя

Жиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 4.5.22.Адміністративний контрольЗдобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом.АдміністраціяЖиганова О.Б.з 01.09.22 до 26.05.23 4.5.12.Відвідування уроківВідвідування уроків  та спостереження за учнями  в інклюзивних класах. АдміністраціяЖиганова О.Б.з 05.09.22 до 26.05.23 4.5.15.Адміністративний контрольЗдобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планомАдміністраціяЖиганова О.Б.з 05.09.22 до 26.05.23 4.5.11.Оформлення документаціїРозробка  та заповнення ІПР дітей з ООПАсистент вчителяЖиганова О.Б.06.09.22 4.5.19.Зустріч з фахівцямиЗасідання команди супроводу і батьків щодо роботи з дітьми з ООП. Окремі  батьки, Асистент

вчителя

Жиганова О.Б.23.11.22 4.5.17.Психолого-педагогічний

консиліум

"Використання технологій, методів навчання, викладання, пристосування

навчального матеріалу, програм до особливостей розвитку в класах, де є

діти з ООП"

Асистент вчителя, Окремі

вчителі

Жиганова О.Б.21.12.22 4.5.20.Педагогічна радаАналіз ефективності засвоєння навчального матеріалу дитьми з ООП  та

коригування ІПР.

Вчителі школиЖиганова О.Б.21.12.22 4.5.21.Конференція лля батьківКонференція для  батьків або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей

розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної

адаптації дитини тощо. Особливості  навчання і розвитку дитини з ООП. 

Асистент вчителя, Окремі 

батьки

Жиганова О.Б.12.01.23 4.5.23.Семінар-практикумПедагогічні знахідки "Поділись надбання"Вчителі школиЖиганова О.Б.18.01.23 4.5.25.Педагогічна радаПідсумки роботи зі здобувачами освіти, які працювали за індивідуальним

навчальним планом.

Вчителі школиЖиганова О.Б.06.06.23 4.5.24. Круглий стілУзагальнення роботи з індивідуальною та інклюзивною формою роботиОкремі  батьки, Окремі вчителі,

Асистент вчителя

Жиганова О.Б.07.06.23 4.5.26. ДокументаціяОзнайомлення батьків з нормативними документами щодо організації форм

здобуття загальної середньої освіти.

Батьки, АдміністраціяЖиганова О.Б.15.06.23 

Модуль: 4.6. "Організація шкільного харчування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.6.1.Адміністративна нарадаПідготовка їдальні до нового навчального рокуАдміністрація, Працівники

їдальні

Журавська І.В.08.08.22 4.6.5.Оформлення документаціїСтворення банку даних дітей, які потребують соціального захисту та

дієтичного харчування 

АдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 4.6.2.Наказ по закладуПро організацію харчування учнів у 2022-2023 н.р.АдміністраціяЖуравська І.В.31.08.22 4.6.6.Забезпечення контролю та

інформування

Здійснення контролю за роботою їдальні. Відповідність санітарним нормам

та сезонним меню

АдміністраціяЖуравська І.В.з 31.08.22 до 23.06.23 4.6.3.Наказ по закладуПро організацію пільгового харчування учнівАдміністраціяЖуравська І.В.01.09.22 4.6.4.Оформлення документаціїПогодження меню, графіка постачанняАдміністраціяЖуравська І.В.01.09.22 4.6.11.Забезпечення контролю та

інформування

Перевірка ефективності процесів прибирання, миття та дезинфекціїАдміністраціяЖуравська І.В.з 01.09.22 до 23.06.23 4.6.10.Оперативний контрольЗдійснення контролю внутрішніми аудиторами (комісією громадського

контролю) за роботою їдальні

Комісія громадського контролюЖуравська І.В.з 01.09.22 до 23.06.23 4.6.9.Фронтально-оглядовий

контроль

Засідання групи НАССР . Перевірка параметрів технологічних процесів за

технологічними картами.

СпеціалістиЖуравська І.В.08.11.22 4.6.8. Анкетування Харчування очима  учнівУчніЖуравська І.В.24.11.22 4.6.12. АнкетуванняХарчування очима батьків та педагогівВчителі школи, БатькиЖуравська І.В.19.04.23 4.6.7. Звіт Охоплення учнів харчуваннямАдміністраціяЖуравська І.В.02.06.23 4.6.13.Адміністративна нарадаАналіз організації харчування учнів у 2022-2023 н.р.Вчителі школиЖуравська І.В.14.06.23 4.6.14.Забезпечення контролю та

інформування

Процедура варифікаціїбухгалтерЖуравська І.В.28.06.23 

Модуль: 4.7. "Запобігання та протидія домашньому насильству"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.7.17.Профілактична роботаІнформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу

щодо запобігання та протидії домашньому насильству, формування

нетерпимого ставлення учнів до насильницької моделі поведінки у

міжособистісних стосунках.

Психологічна служба, УчніПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.4.Профілактична роботаРозміщення безкоштовних телефонних "Гарячих ліній" на інформаційному

стенді та офіційному веб-сайті ліцею.

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.21.Засідання МК класних

керівників

На засіданні МК класних керівників обговорити питання щодо розбудови

безпечного і здорового освітнього середовища;

насильство та його види: прояви та протидія.

Психологічна служба, МО

класних керівників

Психологічна служба Двічі на рік4.7.2.Вивчення питанняВивчення законодавчих документів, практик запобігання  домашньому

насильству.

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.14.Консультації класних

керівників

 Довести до відома класних керівників про виконання наказу МОН України

від 02.10. 2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії

педагогічних працівників з іншими органами та службами» 

Класні керівники, Психологічна

служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.7.1. НаказПро  запобігання та протидію  домашньому насильствуПсихологічна служба,

Адміністрація

Адміністрація, Психологічна

служба

---4.7.3.Оперативний контрольВедення журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення

домашнього насильства та насильства за ознакою статі, (оформлення

повідомлень, інформування уповноваженого підрозділу органу

Національної поліції та службу у справах дітей).

Адміністрація, Психологічна

служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.7.37.Наказ по закладуПідготовка наказу "Про запобігання та протидію домашньому насильству у

2022/2023 навчальному році"

АдміністраціяАдміністрація---4.7.5.Цільовий контроль за

освітнім процесом

 Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (із

змінами, внесеними згідно із Законом № 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019,

№ 18, ст.73}, Указу Президента України від 21.09.2020 року №938/2020

«Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству,

насильству за ознакою статі, захисту прав  осіб, які постраждали від такого

насильства»

Психологічна служба,

Адміністрація

Адміністрація Протягом навчального

року

4.7.18.Інформація на сайтСтворення (або оновлення) розділу  щодо профілактики насильства і

розміщення нормативних документів на сайті  школи.

 Психологічна служба Протягом навчального

року

4.7.25.Розробка рекомендаційПідготовка методичних рекомендацій для педагогів:

• з вивчення учнівського колективу;

• з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей.

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.23.Оформлення стендуОформлення тематичного стенду в кабінеті психологічної службиПсихологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.22. ДокументаціяСистематизація матеріалів нормативно-правової документації відносно 

запобігання  домашньому насильству

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.52. ДокументаціяПопуляризація ненасильницької поведінки учнів через проєкт «Світ без

насилля»

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.31.Профілактична роботаВикористання Telegram-чату,facebook-сторінки «Правова допомога протидії

насильству» здобувачами освіти (упродовж року).

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.47.Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Здійснювати аналіз соціально-психологічного клімату в учнівських

колективах (з використанням проєктивної вправи «Квітка настрою» та

закладі в цілому) (грудень; травень)

Психологічна службаПсихологічна служба грудень, травень4.7.30.Навчальний семінарПроведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання

домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству, порядку та

заходів реагування

Класний колектив, Класні

керівники

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.7.39.Інструктивно-методична

нарада

Інструктивні наради з питань  запобігання насильству   з педагогами та

технічним персоналом.

Психологічна служба, Вчителі

школи

Психологічна служба Двічі на рік4.7.6.Консультації класних

керівників

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з

проблемних ситуацій (упродовж навчального року)

Психологічна служба, Класні

керівники

Психологічна служба Протягом навчального

року

4.7.53.Адміністративний контрольСпівбесіда з класними керівниками за результатами проведеної діагностики

учнів класу (ДПК «Універсал») (січень; червень)

Адміністрація, Психологічна

служба, Класні керівники

  січень, червень4.7.7.Забезпечення контролю та

інформування

Проводити початкове інформування новоприбулих педагогів про

реагування на насильницькі дії (упродовж навчального року)

Психологічна службаПсихологічна служба---4.7.24.Профілактична роботаПеріодично інформувати  педагогів про види насилля, його розпізнавання

та протидію (жовтень; березень)

Психологічна служба, Класні

керівники

Психологічна служба жовтень, березень4.7.11.Години спілкування з учнямиСтворення морально-безпечного освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході

годин спілкування, бесід, тренінгових занять (упродовж навчального року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.8. Бесіда з дітьмиПроведення ранкових зустрічей з метою формування дружніх стосунків

(упродовж навчального року)

Психологічна служба, Класні

керівники

Психологічна служба, Класні

керівники

 Протягом навчального

року

4.7.9.Профілактична роботаСпостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти (упродовж

року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.41.Профілактична роботаРобота відео залу. Перегляд кінострічок з метою формування нетерпимого

ставлення учнів до насильницької моделі поведінки у міжособистісних

стосунках (упродовж  навчального року)

Учні, Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.54.Тренінгові заняття з учнямиЗаняття з старшокласниками за участю соціального педагога на тему «Не

допускай насилля над ближнім» (10-11 кл.)

Соціальний педагог, Учні 9-11

класів

Соціальний педагог листопад4.7.42.Тематичні виставкиСтворити у бібліотеці постійно діючі тематичні виставки матеріалів з питань

запобігання насильству в сім’ї (Упродовж навчального року

БібліотекарБібліотекар Протягом навчального

року

4.7.12. КонсультаціяКонсультаційна робота з учасниками освітнього процесу(1-11 кл.) (упродовж

навчального року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.15.Бесіда з учнями школиВідпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів,

на уроках історії (5-11 кл.) (упродовж навчального року)

Вчителі історії, УчніВчителі історії Протягом навчального

року

4.7.16.Тематична класна годинаГодини спілкування «Конфлікти і способи їх вирішення» (упродовж

навчального року)

Класні керівники, УчніКласні керівники Протягом навчального

року

4.7.33.Година спілкуванняЗ метою з’ясування  загальної кількості потенційно травматичних подій у

житті дитини провести методику «Перелік життєвих подій» для учнів  7-9

класів та «Дім-дерево-людина», «Неіснуюча тварина» для учнів 1-6 класів

(упродовж навчального року)

Учні, Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.38.Практичне заняття

практичного психолога

На годинах спілкування , заняттях з психологом знайомити учнів з

різновидами домашнього насильства: економічного, психологічного,

фізичного, сексуального (упродовж навчального року)

Психологічна служба, УчніПрактичний психолог Протягом навчального

року

4.7.10. КонсультаціяКонсультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей (упродовж

навчального року)

Психологічна служба, БатькиПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.13.Консультація батьків

психологом

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

(упродовж навчального року)

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.46.Інформація на сайтРозміщення на сайті школи  пам’ятки для батьків про порядок реагування

та способи повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи

захисту та допомоги дітям 

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.44.Лекції для батьківПеріодично інформувати  батьків  про види насилля, його розпізнавання та

протидію (листопад; квітень)

Психологічна службаПсихологічна служба листопад, квітень4.7.49.Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Самооцінка закладу освіти за показникам безпеки, комфортності (грудень;

травень)

АдміністраціяАдміністрація двічі на рік4.7.51.Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Анонімне анкетування учнів 5-11-х класів про випадки насильства

(цькування) у школі

Психологічна службаПсихологічна служба Двічі на рік4.7.50.Анкетування батьківАнкетування батьків про безпеку в закладі освіти з метою виявлення

основних чинників, що негативно впливають на психологічний комфорт та

безпеку в закладі

Психологічна служба, БатькиПсихологічна служба Протягом навчального

року

4.7.48.Діагностика дітейПроведення  діагностики «Універсал» з метою визначення  особистісного

розвитку учнів та створення безпечного емоційно-психологічного

середовища 

Психологічна служба, УчніПсихологічна служба грудень, квітень4.7.19.Аналіз документівАналіз звернень, що надходять до працівників психологічної служби,

керівника закладу (щомісяця)

Психологічна службаПсихологічна служба Щомісячно4.7.57.Адміністративний контрольЗдійснювати контроль за відвідуванням учнями та вжити заходів до батьків

або осіб, що їх замінюють, з метою забезпечення систематичного

відвідування дітьми занять

Батьки, Адміністрація, УчніАдміністрація Протягом навчального

року

4.7.20.Профілактичні бесідиПровести бесіди «Насильство. Види насильства» для учнів 2-5 класів

(жовтень-листопад)

Учні, Психологічна службаПсихологічна службаз 03.10.22 до 18.11.22 4.7.43.Конкурс малюнківКонкурс плакатів «Ми проти насильства!» (з залученням учнівського

самоврядування)

учнівське самоврядування,

Учні школи, Психологічна

служба

учнівське самоврядування,

Психологічна служба

з 01.11.22 до 24.11.22 4.7.40.Підготовка заходуПідготовка до проведення в освітньому закладі Всеукраїнської акції "16 днів

проти насильства" (з 25 листопада до 10 грудня).

Психологічна службаПсихологічна службаз 01.11.22 до 25.11.22 4.7.28.Години спілкування з дітьмиГодина спілкування з метою формування навичок толерантного спілкування

 «Всі ми такі різні»(1-4 кл.)

Психологічна служба, УчніПсихологічна службаз 01.11.22 до 30.11.22 4.7.45.Профілактична бесідаЛекція «Запобігання випадкам домашнього насильства» (9-10 кл.)Учні 9-11 класів, Психологічна

служба

Психологічна службаз 01.11.22 до 30.11.22 4.7.36.Тематичні класні години«Уроки протидії» (10-11 кл.)Учні, Психологічна службаПсихологічна службаз 01.11.22 до 30.12.22 4.7.29.Інформаційний бюлетеньПідготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи

повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи захисту та

допомоги дітям

Психологічна службаПсихологічна службаз 21.11.22 до 30.11.22 4.7.34.Профілактична роботаВиготовлення буклету «Толерантність – крок до гуманізму!»Психологічна службаПсихологічна службаз 21.11.22 до 08.12.22 4.7.27.Виховна годинаВиховна година «Скажи «Ні!» дискримінації. Толерантність – шлях до

миру» (5-11 кл.)

Психологічна служба, УчніПсихологічна службаз 21.11.22 до 09.12.22 4.7.26.Профілактична бесідаПрофілактичний урок  «Зупинимо булінг та насильство разом!» (5-6 кл.)

(спільно з інспектором ювенальної превенції)

Психологічна служба, УчніПсихологічна службаз 21.11.22 до 09.12.22 4.7.32.Години спілкування з учнямиГодини спілкування «Запобігання насильству серед дітей. Правила

безпечної поведінки» (8-11 кл.)

Психологічна служба, УчніПсихологічна службаз 01.02.23 до 15.02.23 4.7.35.Інформаційний бюлетеньВиготовлення брошури "Що таке рівні права та можливості або "гендерна

рівність"?"

Психологічна службаПсихологічна службаз 06.02.23 до 28.02.23 4.7.55. Класна годинаПерегляд відеороликів мотиваційних зустрічей  Ніка Вуйчича з елементами

відвертої розмови (9 кл.)

Учні, Психологічна службаПсихологічна службаз 01.03.23 до 31.03.23 4.7.56.Години спілкування з дітьмиГодина відвертого спілкування за участю представниками ювенальної

превенції «Мої права та обов'язки»(3-4 кл.)

Класні керівникиКласні керівникиз 01.05.23 до 15.05.23 4.7.58.Аналіз документівПідготовка звіту про виконання заходів по  запобіганню та протидії 

насильству (травень; червень)

Психологічна службаПсихологічна службаз 22.05.23 до 09.06.23 

Модуль: 4.8. "Медичний супровід"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

4.8.7. КонтрольЗа дотриманням санітарно-гігієнічних норм (Відповідно до Санітарного

регламенту)

МедслужбаЖуравська І.В.з 29.08.22 до 30.06.23 4.8.8.Складання меню Меню відповідно до Примірного  чотирьохтижневого сезонного менюМедслужбаЖуравська І.В.з 01.09.22 до 31.05.23 4.8.4.Медичне обстеженняМедичне обстеження та надання допомоги (за потреби)МедслужбаЖуравська І.В.з 01.09.22 до 23.06.23 4.8.6. КонтрольБракераж сирої та готової продукції (заповнення журналів відповідно до

вимог НАССР)

МедслужбаЖуравська І.В.з 01.09.22 до 30.06.23 4.8.1.Медико-педагогічний

контроль

Про проходження медичного оглядуМедслужба, АдміністраціяЖуравська І.В.02.09.22 4.8.3. Медична карткаЗаповнення листа здоров'я класів МедслужбаЖуравська І.В.02.09.22 4.8.2.Наказ по закладуПро результати медобстеження та розподіл на групи по фізичній культуріАдміністраціяЖуравська І.В.28.09.22 4.8.5.Підсумковий наказПро підсумки роботи мед кабінетуАдміністраціяЖуравська І.В.26.06.23 Проект: 5. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Формування ціннісних пріоритетів дітей"Модуль: 5.1. "Я і Україна"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.1.2.Планування виховної роботиУзгодження планів з національного та громадянського виховання Керівники гуртків,

Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В.з 22.08.22 до 26.08.22 5.1.1. ВідеоВиставка відеоматеріалів до Дня незалежності України "Моя держава -

Україна!",Дня героїв та Дня прапора

Педагог-організаторПедагог-організаторз 23.08.22 до 26.08.22 5.1.3.Година спілкуванняЄдиний урок за планом МОН до 1 вересняКласні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В.01.09.22 5.1.7. ЕкскурсіїДо музею Військового інституту ім. С. КорольоваКласні керівники, Класні

колективи

Севрук І.Г.з 03.10.22 до 13.10.22 5.1.9. Відкритий західДо Дня Збройних Сил України. "Є пам"ять, якій не буде кінця"Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.з 10.10.22 до 14.10.22 5.1.4. Спортивна граСпортивна гра "Козацькі розваги"" Педагог-організатор, Вчителі

фізвиховання, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.13.10.22 5.1.6. Виховна годинаУрок присвячений Дню Захисників та Захисниць УкраїниКласні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Класні керівники13.10.22 5.1.8. Диктант9 листопада - День української писемності та мовиКласні колективи, Вчителі

української мови

Журавська І.В.09.11.22 5.1.14. Виставка робіт Виставка учнівcьких робіт до дня Гідності та свободиКласні керівники, Окремі учніЯрмолюк Н.В.21.11.22 5.1.5. Відкритий західУрок - реквієм присвячений пам'яті жертв голодомору Класні колективи, Класні

керівники, Педагог-організатор

Журавська І.В., Ярмолюк Н.В.25.11.22 5.1.11.Тематичний відкритий західДо Дня Соборності (Злуки) України  - "Україна- єдина!" Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.з 20.01.23 5.1.10. Усний журнал До Дня пам'яті героїв КрутОкремі учні, Вчителі історіїЯрмолюк Н.В.27.01.23 5.1.12.Тиждень української мовиЗаходи до річниці з Дня народження Лесі Українки та Тараса Шевченка         Класні керівники, Вчителі

української мови

Журавська І.В.з 24.02.23 до 10.03.23 5.1.13.Виховна годинаВиховні години до Дня пам'яті та примирення Класні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В.08.05.23 5.1.25. ЗвітЗвіт про підсумки роботи в галузі національно-патріотичного вихованняПедагог-організатор, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.26.05.23 

Модуль: 5.2. "Морально - духовні цінності"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.2.9.Бесіда медпрацівників"Правила етикету у шкільній їдальні".Класні керівники, Класні

колективи, Медслужба

Медслужба02.08.22 5.2.1.Методична нарадаУзгодження планів виховної роботи по формуванню морально-духовних

цінностей, сімейне виховання

Педагог-організатор,

Заступники директора, Класні

керівники

Журавська І.В.07.09.22 5.2.2.Уроки гарної поведінкиПроведення  заходів щодо формування духовно-моральних цінностей у

молодших школярів "Дисципліна і культура" 

Класні колективи, Вчителі

початкових класів

Класні керівникиз 12.09.22 до 09.09.22 5.2.10.Бесіда з дітьми психолога  Розмова з спихологом, "Як подолати тривогу під час війни"Класні керівники, Класні

колективи

Присяжнюк Р.А.з 12.09.22 до 16.09.22 5.2.8.День відкритих дверей"Бібліотека запрошує усіх" до Всеукраїнського дня бібліотекКласні колективи, Класні

керівники, Бібліотекар

Годенко Ю.В.29.09.22 5.2.5. АкціяУчасть у Всеукраїнській акції "Happy Paw для Сірка"Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.з 03.10.22 до 31.10.22 5.2.4.Зустріч з фахівцямиЗустріч з волонтерами зоозахисниками  Класні колективи, Вчителі

початкових класів

Ярмолюк Н.В.з 10.10.22 до 13.10.22 5.2.3.Година спілкуванняВсеукраїнський "Урок доброти" -вчимося допомагати тваринамКласні колективи, Класні

керівники

Класні керівники10.10.22 - до 14.10.22 5.2.12.Година спілкування з

елементами тренінгу

16 листопада- Міжнародний день толерантностіПсихологічна служба,

Педагог-організатор, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А.16.11.22 5.2.7. Бесіда з дітьми"Хто такий волонтер?" Важливість волонтерської діяльності в сучасних

умовах.

Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники05.12.22 5.2.11.Дитяча конференція"Імідж школи". Що таке імідж та як він впливає на тебе. Окремі учні,

Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.з 05.12.22 до 09.12.22 5.2.6. Конкур-вистава"День зустрічі птахів" - виготовлення годівничок.Класні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В.з 03.04.23 до 28.04.23 5.2.13.Виставки малюнківВиставка сімейного малюнка: "Дерево з коріння починається, а людина - з

сім"ї"

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.15.05.23 5.2.14. ЗвітПідсумки роботи по формуванню морально-духовних цінностей.Педагог-організатор, Класні

керівники

Журавська І.В.16.06.23 

Модуль: 5.3. "Я і праця"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.3.2.Засідання творчої групиОрганізація роботи по створенню активу щодо трудового виховання,

розподілу пришкільних ділянок, контролю за регулярним прибиранням та

додержанням їх у задовільному стані  

Адміністрація, Класні керівникиЖуравська І.В.з 05.09.22 до 07.09.22 5.3.6. АкціяЕкологічна акція: Прибирання берегів річокКласні керівники, Класні

колективи, Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В.з 03.10.22 до 21.10.22 5.3.8. ПрибиранняПрикрашання класних кімнат до Новорічних святКласні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В.з 12.12.22 до 16.12.22 5.3.10.Трудова операціяОрганізація роботи по оздобленню школи до Новорічних святКласні колективи, Класні

керівники, Адміністрація,

Педагог-організатор

Журавська І.В.з 12.12.22 до 23.12.22 5.3.5.Година спілкування"Професія моїх батьків" , бесіди на виховання любові до праціКласні колективи, Класні

керівники

Класні керівникиз 06.02.23 до 17.02.23 5.3.4.Вибірковий контроль за вих.

процесом

Проведення рейдів перевірки стану території АдміністраціяЖуравська І.В.з 03.04.23 до 14.04.23 5.3.3.Трудовий десант "Шкільний двір - найкращий"Класні колективи,

Адміністрація, Класні керівники

Журавська І.В.з 03.04.23 до 14.04.23 5.3.7.Трудова операція«Квіти біля школи». Робота на пришкільних клумбахКласні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В.з 03.04.23 до 28.04.23 5.3.11.Виставки малюнківВиставка малюнків до Всесвітнього Дня охорони праціінженер з охорони праці, Класні

колективи, Класні керівники

інженер з охорони праці28.04.23 5.3.12. ЗвітПідведення підсумків роботи з трудового вихованняКласні керівники,

Педагог-організатор

Журавська І.В.16.06.23 

Модуль: 5.4. "Я і право"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.4.2. Бесіда з дітьмиПравила використання мобільних телефонів в освітньому процесіКласні колективи, Класні

керівники

Класні керівникиз 19.09.22 до 23.09.22 5.4.1.Функціонально-адміністратив

на нарада

Планування роботи з правового виховання Вчителі-предметники, Класні

керівники, Педагог-організатор,

Адміністрація

Журавська І.В.05.10.22 5.4.3.Година спілкування"Твої учнівські права й обов`язки"Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.з 10.10.22 до 21.10.22 5.4.6.Інформаційний куток для

батьків

Профілактика булінгу та домашнього насильстваПедагог-організатор,

Соціальний педагог

Бойко Ж.Л.з 01.11.22 до 04.11.22 5.4.4.Зустріч з фахівцямиЗустріч з представниками ювенальної превенціїКласні колективи, Класні

керівники

Бойко Ж.Л.з 07.11.22 до 18.11.22 5.4.5.Вікторина для дітей Основи правових знаньКласні керівники, Класні

колективи 9-11 класів,

Педагог-організатор

Севрук І.Г.22.11.22 5.4.7. Акція Акція до Всесвітній дня прав людиниКласні колективи,

Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.09.12.22 5.4.9.Тематичні годиниТиждень правових знань (за окремим графіком)Класні колективи 9-11 класівСеврук І.Г.з 12.12.22 до 16.12.22 5.4.11.Виставки малюнківТематична виставка малюнків "Права дітей" згідно Конвенції ООН про права

дитини

Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.з 12.12.22 до 16.12.22 5.4.10.Зустріч з фахівцямиТематичні зустрічі з предствниками юридичних професій Севрук І.Г.з 12.12.22 до 16.12.22 5.4.12. Брейн-ринг Правовий брейн-рингКласні керівники, Класні

колективи, Педагог-організатор

Севрук І.Г.14.12.22 5.4.8.Година спілкування з

елементами тренінгу

Конституція - основний закон держави.Педагог-організатор, Учні 10

класу, Учні 9-х кл.

Севрук І.Г.з 16.12.22 5.4.13. ЗвітПідведення підсумків роботи з правового вихованняКласні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В.16.06.23 

Модуль: 5.5. "Я і природа"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.5.5. ФотовиставкаФотовистава "Мій домашній улюбленець"

4 жовтня - Міжнародний день захисту тварин

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.04.10.22 5.5.1.Функціонально-адміністратив

на нарада

Вироблення єдиних вимог та направлень щодо роботи по екологічному

вихованню .Визначити найбільш доцільні зв'язки уроків та різних форм

позакласної діяльності у спостереженні за явищами природи, бережливому

ставленні до птахів, тварин, за використанням народних багатств рідного

краю. 

Класні керівники, АдміністраціяЖуравська І.В.05.10.22 5.5.7. Акція"Нагодуй птахів!" Спостереження за птахами взимку, участь у підкормці

птахів. 

Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівникиз 01.11.22 до 31.03.23 5.5.3. Бесіда з дітьмиБесіда про значення водних ресурсів та культури споживання води" Без

води немає життя".

Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники10.02.23 5.5.9.Акція самоврядуванняЗбір корму для зоозахисників

1 березня - Міжнародний день котів

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.01.03.23 5.5.4. АкціяЗбір макулатури для озеленення території школиКласні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.з 01.03.23 до 31.03.23 5.5.8. Фотовиставка"Мої спостереження взимку", "Допомога птахам взимку"Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівникиз 13.03.23 до 17.03.23 5.5.6.Конкурс малюнків До Всесвітнього дня птахів, конкурс "Птахи рідного краю"Класні колективи, Класні

керівники

Бондар В.А., Ярмолюк Н.В.31.03.23 5.5.2.Екологічний квест"Зелені друзі мого краю" -вивчаємо рослини рідного краю.Класні колективи, Класні

керівники

Бондар В.А., Ярмолюк Н.В.21.04.23 5.5.10.Години спілкування з дітьмиДо всесвітнього дня Землі .

Екологічні проблеми сучасності.

Класні керівники, Класні

колективи

Воробйова С.В.21.04.23 5.5.11. Відео До Дня пам'яті Чорнобильської трагедіїОкремі учніЯрмолюк Н.В.26.04.23 5.5.12. ЗвітПідведення підсумків роботи з екологічного вихованняКласні керівники,

Педагог-організатор

Журавська І.В.16.06.23 

Модуль: 5.6. "Я і мистецтво"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.6.3. ЕкскурсіїВідвідання виставок, експозицій у музеях Класні керівники, Класні

колективи

Класні керівникиз 01.09.22 до 31.05.23 5.6.10. РадіогазетаРадіопередачі з циклу  "Українська народна музика"Окремі учніЯрмолюк Н.В.з 01.09.22 до 31.05.23 5.6.2.Графік відвідуванняСкладання графіку роботи гуртків, залучення учнів до шкільних гуртківКласні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В.з 05.09.22 до 16.09.22 5.6.1.Функціонально-адміністратив

на нарада

Узгодження планів виховної роботи по розвитку творчості і

мистецтва,залучення учнів до роботи в гуртках в позашкільних закладах.

Класні колективи, Класний

колектив

Журавська І.В.07.09.22 5.6.5. Конкурс Гумористичний конкурс "Ліга сміху"Класні керівники, Класний

колектив

Ярмолюк Н.В.з 03.10.22 до 03.04.23 5.6.8.Творча майстерняТворчі майстеркласи до Дня народження школиОкремі учні, Класні керівникиЯрмолюк Н.В.з 02.12.22 5.6.9. Виставка робітВиставка творчих робіт учнів "Різдвяне диво"Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.з 12.12.22 до 16.12.22 5.6.4. Виставка робітВиставка малюнків до Дня Соборності "Українс єдина"Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.20.01.23 5.6.6. Конкурс-огляд Конкурс "Школа має талант"Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.з 13.02.23 до 24.02.23 5.6.11. АкціяДень Святого Валентина "Пошта кохання"Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.14.02.23 5.6.7. Виставка Вистака творчих робіт учнів в рамках конкурсу "Школа має талант"Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.з 20.02.23 до 24.02.23 5.6.12. ЗвітПідсумки проведеної роботи з естетичного циклуПедагог-організатор, Класні

керівники

Журавська І.В.16.06.23 

Модуль: 5.7. "Я і моє майбутнє"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.7.2.Зустріч з фахівцямиЗустріч з викладачами професійних та вищих навчальних закладів в рамках

профорієнтаційної роботи

Учні 9-11 класів, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.з 05.09.22 до 26.05.23 5.7.10.Зустріч з працівниками

різних професій

Бесіди зі спеціалістами, ознайомлення зі специфікою різних професій Класні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Журавська І.В., Ярмолюк Н.В.з 12.09.22 до 28.04.23 5.7.4. ЕкскурсіїВідвідування організацій та установ в рамках профорієнтаційної роботи Класні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В.з 12.09.22 до 28.04.23 5.7.6. ЕкскурсіїВідвідування ПТУ, коледжів, університетів містаКласні керівники, Учні 9-11

класів

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В.з 12.09.22 до 26.05.23 5.7.1. АнкетуванняВиявлення професійних нахлів та типів особистості Учні 9-11 класівПрисяжнюк Р.А.з 03.10.22 до 14.10.22 5.7.8.Тематичні класні години"Вибір професії - вибір долі"Класні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Класні керівникиз 03.10.22 до 16.12.22 5.7.11. Відео "Професія - військовий"Окремі учніЯрмолюк Н.В.13.10.22 5.7.5.Співпраця з іншими

організаціями

Участь в ярмарку професій, вакансій та послуг служби зайнятості за участю

роботодавців 

Класні керівники, Учні 9-11

класів

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В.з 01.11.22 до 18.11.22 5.7.3.Години спілкування"Всі професії важливі, обирай свою!"   Учні 9-11 класів, Класні

керівники

Класні керівникиз 01.11.22 до 18.11.22 5.7.7.Батьківські збори-тренінг"Як допомогти дитині обрати професію?"Класні керівники, Класні

колективи 9-11 класів

Присяжнюк Р.А.16.12.22 5.7.9. Фотовиставка "Професія моїх батьків"Класні керівникиЖуравська І.В.з 03.04.23 до 06.04.23 5.7.12. ЗвітПідведення підсумків профорієнтаційної роботи Класні керівники,

Педагог-організатор,

Соціальний педагог

Журавська І.В.16.06.23 

Модуль: 5.8. "Я і здоров'я"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

5.8.2. Олімпіада Олімпійський тиждень 3-4, 5-8 класиОбдаровані дітиСтемповський О.Л.,

Яндульська А.Б., Бондарук

О.О.

з 05.09.22 до 16.09.22 5.8.1.Функціонально-адміністратив

на нарада

Узгодження планів виховної роботи щодо формування здорового способу

життя учнів школи

Класні керівникиЖуравська І.В.07.09.22 5.8.8. Виховна година"Особливості профілактиви Covid 19"Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівникиз 03.10.22 до 21.10.22 5.8.6. Акція17 листопада - Міжнародний день відмови від курінняОкремі учні,

Педагог-організатор, Класні

керівники, Класні колективи

Ярмолюк Н.В.17.11.22 5.8.9.Перегляд фільмівПерегляд фільмів про попередження ВІЧ-інфекції та СНІДуКласні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.з 28.11.22 до 02.12.22 5.8.7.Зустріч з фахівцями1 грудня - День боротьби зі СНІДомКласні керівники, Класні

колективи 9-11 класів

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В.з 01.12.22 до 02.12.22 5.8.10.Зустріч з медпрацівникамиЗустріч з представниками наркологічного диспансеру " Попередження

шкідливих звичок"

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.20.02.23 - до 24.02.23 5.8.3.Змагання між групами дітейШкільний чемпіонат з міні-футболуВчителі фізвиховання, Класні

керівники, Класні колективи

Яндульська А.Б., Стемповський

О.Л., Бондарук О.О.

з 03.04.23 до 14.04.23 5.8.11. Спортивна граВесняна спартакіада: змагання між класами в ігрових видах спортуВчителі фізвиховання, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В., Стемповський

О.Л., Бондарук О.О.

з 17.04.23 до 21.04.23 5.8.5. Змагання Загальношкільний день здоров'я Вчителі фізвиховання, Класні

колективи, Класні керівники,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В.28.04.23 5.8.4.Спортивне свято з батькамиСпортивне свяир присвячено Всесвітньому Дню сім'ї Батьки, Класні керівники,

Окремі учні

Яндульська А.Б., Стемповський

О.Л., Бондарук О.О.

15.05.23 5.8.12. ЗвітПро відвідування заходів та підведення підсумків  роботи по формуванню

здорового способу життя 

Класні керівники, Вчителі

фізвиховання,

Педагог-організатор

Журавська І.В.16.06.23 Проект: 6. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Заходи щодо реалізації державних програм"Модуль: 6.1. "Програма "Молодь України" на 2016-2020рр"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.1.4. Тренінг Тренінгове заняття  "Життєві цінності"Практичний психолог, УчніПрисяжнюк Р.А.---6.1.1. ВідеостудіяПроведення відеолекторіїв з питань адиктивної поведінки на тему "Молодь

за здоровий спосіб життя"

Психологічна служба, УчніПрисяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.1.3.Діагностика учнів

психологічною службою

Проведення дослідження (ДДО) на визначення інтересів та схильностей

серед учнів

Психологічна служба,

Присяжнюк Р.А.

Психологічна службаз 03.10.22 до 10.10.22 6.1.2. АнкетуванняАнкетування учнів "Ціннісні орієнтації" Психологічна служба, УчніПрисяжнюк Р.А.з 21.11.22 до 25.11.22 

Модуль: 6.2. " Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини""

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.2.2.Індивідуальні бесіди.Вивчення ставлення учнів  до шкідливих звичок.Учні, Психологічна службаБойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Постійно6.2.4.Творча майстерняТеатралізований виступ  "Казкові герої в країні прав і обов'язків"Психологічна служба, Учні

школи, Класні керівники

Ярмолюк Н.В.---6.2.1.Інформативно-рекламний

вісник

Розробка та розповсюдження буклетів,стінівок серед учнів школи та батьків

"Твої права та обов'язки"

Учні, Батьки, Психологічна

служба

Присяжнюк Р.А.з 01.12.22 до 09.12.22 6.2.3. Відеостудія"Діти мають право на .......(ознайомлення з Конвенцією ООН про права

дитини)"

Психологічна служба, Учасники

НВП

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 05.12.22 до 05.12.22 

Модуль: 6.3. " Розвиток гендерної культури учасників н.в . процесу"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.3.2. Виховна година"Статеве виховання: відверта розмова"Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна службаз 15.05.23 до 26.05.23 6.3.1. Бесіда з дітьми"Гендерні стереотипи.Вирішення конфліктів в сучасній сім'ї"Учні, Класні керівники, Вчителі

школи

Присяжнюк Р.А.з 26.05.23 до 22.05.23 

Модуль: 6.4. "Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" , профілактика РСЖ,профілактика хвороб ,що передают"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.4.1.Профілактична бесідаПроведення лекцій, бесід із залученням благодійних організацій "АСЕТ",

МБФ "Місія в Україну".

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Психологічна служба Протягом навчального

року

6.4.2.Зустріч з фахівцямиЗустріч школярів з працівниками закладів охорони здоров"я з питань

попередження та профілактики ранніх статевих відносин.

Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Присяжнюк Р.А. жовтень, березень6.4.3. Відеостудія1.Відеолекторій " Історія про великий жіночий секрет"

2.Відеолекторій "Особиста гігієна школяра"

Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна службаз 01.05.23 до 15.05.23 

Модуль: 6.5. "Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії  ВІЛ-інфекції і СНІДу на 2014 -2018рр"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.5.2. АнкетуванняПровести анкетування серед учнів школи "Що Ви знаєте про ВІЛ/СНІД?"Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна службаз 29.11.22 до 30.11.22 6.5.3.Тематична класна годинаВідеолекторій "Профілактика СНІДу"Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна службаз 01.12.22 до 02.12.22 6.5.1. Консультації Індивідуальне консультування.Учні школи, Психологічна

служба

Психологічна службаз 01.12.22 до 16.12.22

Постійно

6.5.4.Зустріч з фахівцямиОрганізувати зустріч школярів з працівниками закладів охорони здоров'я з

питань пропаганди здорового способу життя.

Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Психологічна службаз 05.12.22 до 09.12.22 

Модуль: 6.6. "Профілактика проявів ксенофобії та расизму"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.6.3.Корекційна робота з учнямиПроведення виховних годин "Толерантність і дружність: мій світ без

насильства"

Класні керівники, Психологічна

служба, Учні школи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 21.11.22 до 25.11.22 6.6.4.Корекційна робота з учнямиЗаняття "Ми різні - в цьому наше багатcтво"Психологічна служба, Учні

школи, Класні колективи,

Класні керівники

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 25.11.22 до 30.11.22 6.6.1. АнкетуванняАнкетування учнів "Індекс ксенофобії -статистика взаємної неприязні"Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Психологічна службаз 12.12.22 до 16.12.22 6.6.2.Корекційна робота з учнями

Бесіди по класах "Профілактика поширення ксенофобських і расистських

проявів серед дітей та учнівської молоді, забезпечення рівноправності

громадян незалежно від їх расової, національної приналежності, ставлення

до релігії".

Класні керівники, Психологічна

служба, Учні

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 12.12.22 до 16.12.22 

Модуль: 6.7. "Державна програмапротидії торгівлі  людьми наперіод до 2020р"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.7.1.Години спілкуванняГодина спілкування " Сучасне рабство"Класні керівники, Класні

колективи, Психологічна

служба, Учні

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.з 02.01.23 до 06.01.23 6.7.2. Бесіда з дітьмиБесіда " Не стань живим товаром"Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 16.01.23 до 20.01.23 6.7.6. АнкетуванняАнкетування для визначення рівня обізнаності учнів з питань торгівлі

людьми

Класні керівники, Класні

колективи, Присяжнюк Р.А.,

Бойко Ж.Л.

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 16.01.23 до 20.01.23 6.7.3.Корекційна робота з учнямиПроведення просвітницько- профілактичної гри "Рожеві окуляри"Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.з 23.01.23 до 27.01.23 

Модуль: 6.8. "Профілактика наркоманії,алкоголізму та утвердження цінностей ЗСЖ"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.8.3. КонсультаціяІндивідуальне консультування батьків.Психологічна служба, Класні

керівники, Батьки

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.---6.8.2. Консультація1. Індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до тютюнопаління.

2. Індивідуальна робота соціального педагога.

Психологічна служба, Окремі

учні, Класні керівники

Бойко Ж.Л. Протягом навчального

року

6.8.4.Година спілкування Бесіди по класах "Профілактика правопорушень і злочинів щодо

попередження незаконного обігу наркотиків, запобігання вживання

алкоголю, пропаганди здорового способу життя та захисту моральності".

Класні колективи, Класні

керівники, Психологічна служба

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. вересень, січень6.8.5. Виховна годинаВиховна година "Здорове харчування"Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.з 19.09.22 до 19.09.22 6.8.1.Бесіда з учнями школиБесіди з учнями "Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі"Учні, Класні керівники,

Психологічна служба

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.з 03.04.23 до 07.04.23 6.8.6. АнкетуванняПроведення анкетування серед учнів  "Молодь за здоров'я"Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 24.04.23 до 26.04.23 

Модуль: 6.9. "СПС проявів насилля . Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства""

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.9.4. АнкетуванняПровести анкетування учнів щодо виявлення жорстокого поводження в сім'ї

та школі

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Двічі на рік6.9.2. КонсультаціяКонсультування учнів, батьків, вчителів щодо профілактики насильства в

колективах та в сім'ї

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.9.1.Інформативно-рекламний

вісник

Інформування "Куди звернутися, якщо було скоєно насильство"Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. Постійно6.9.3.Театральний калейдоскопВсеукраїнська акція "16 днів проти насильства "Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.з 25.11.22 до 10.12.22 

Модуль: 6.10. "Профілактика суїцидальної поведінки серед дітей та учнівської молоді"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.10.1. КонсультаціяІндивідуальне консультування: рекомендації з налагодження

дитячо-батьківських стосунків, зміни, у разі необхідності, стилю виховання;

переадресування до інших спеціалістів.

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Постійно6.10.3.Розробка рекомендаційРекомендації учителям та батькам  про вибір індивідуального педагогічного

стилю спілкування з певною дитиною

Психологічна служба, Класні

керівники, Вчителі школи,

Батьки

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. За запитом та потребою6.10.4.Бесіда з дітьмиЦикл бесід про цінність особистості і сенс життя «Я - це Я», «Я маю право

відчувати і виражати свої почуття",«Підліток і дорослий», «Спілкування з

однолітками протилежної статі»

Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Щомісячно6.10.2. АнкетуванняПровести анкетуванна«Ставлення до проблеми самогубства» Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.з 16.01.23 до 27.01.23 

Модуль: 6.11. "Профілактика  булінгу та  кібербулінгу"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.11.4. Тренінги Тренінг "Попередження булінгу"Класні колективи, Класні

керівники, Психологічна служба

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.---6.11.3.Профілактична роботаЗапобігання віртуальному терору й  зменшення психологічних наслідків

жертв цькування й непоправних трагедій.

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.11.1.Розробка рекомендаційРозробити  методичні рекомендації  , як діяти у випадку із зіткненням  з

віртуальним переслідуванням

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. вересень, січень6.11.2. АнкетуванняАнкетування " Булінг та кібербулінг - що це?"Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.з 01.02.23 до 09.02.23 

Модуль: 6.12. "Психолого-педагогічний супровід обдарованої учнівської молоді"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.12.1. КонсультаціяКонсультування батьків,вчителів,учнів за запитомПсихологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.12.3. ВиставкаОрганізація книжкових виставок,бібліотечних оглядів з тем : "Обдарована

дитина", "Сходинки до творчості ", "Наші таланти".

Бібліотекар, Класні керівники,

Класні колективи

Годенко Ю.В. грудень, квітень6.12.2.Розробка рекомендаційРозробка рекомендацій для педагогів "Особливості роботи з обдарованими

та здібними дітьми"

Психологічна службаПрисяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.з 01.09.22 до 09.09.22 6.12.4.Година спілкуванняГодина спілкування "Творчий учень- креативний учень"Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А.з 27.04.23 до 28.04.23 

Модуль: 6.13. "Соціально-психологічний  супровід дітей з особливими освітніми потребами,впровадження інклюзивного н"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.13.2.Розробка рекомендацій Інформаційно - роз’яснювальна робота з педагогами і

батьками.розробка індивідуальних рекомендацій щодо

реалізації індивідуального підходу до дитини у школі

й сім’ї, які стосуються, зокрема, урахування

динаміки її втомлюваності, працездатності, темпів

навчання, інтересів, властивостей вищої нервової

діяльності, ефективних форм заохочення;обговоренні індивідуальних умов

створення ситуації

успіху, переживання, долання труднощів для кожного

учня;

Психологічна служба, Учасники

НВП

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.13.3.Бесіда психологаПсихопрофілактична та психокорекційна допомога

дитині.Підтримка поступального психічного

розвитку дитини та оптимальних умов її навчання і

взаємодії з соціальним середовищем; профілактика

можливих ускладнень у критичні періоди психічного

онтогенезу.

Психологічна служба, Вчителі

школи, Класні колективи,

Класні керівники

Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.13.4. КонсультаціяПсихологічне консультування батьків відповідно до потреб та запитів від

учасників навчально-

виховного процесу.

Психологічна служба, Класні

керівники, Батьки

Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.13.1. Круглий стілСтворення соціально-психологічного середовища

через спеціальну підготовку педагога та учнів

конкретного класу.Вибір форм навчання, які відповідають рівню

психічного розвитку особистості дитини з

обмеженими фізичними та психофізичними

можливостями;надання допомоги й підтримки дітям, які

перебувають у стані актуального стресу, конфлікту,

загостреного емоційного переживання

Адміністрація, Психологічна

служба, Класні керівники,

Класні колективи

Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

Модуль: 6.14. "Соціально-психологічний супровід дітей учасників та загиблих в зоні АТО,дітей внутрішньо переміщених"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.14.4.Консультація учнів

практичним психологом

Консультування дітей, батьків, опікунів,вчителів відповідно до запитуПсихологічна служба, Учні,

Батьки

Присяжнюк Р.А.---6.14.2. ДокументаціяФормування та систематичне оновлення бази данних учнів,батьки яких

є(були) учасниками АТО та дітей внутрішньопереміщених осіб 

Соціальний педагог, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л. Протягом навчального

року

6.14.3.Бесіда психологаБесіди з учнями , батьками, опікунами, класоводами відповідно запросуПсихологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники,

Батьки

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. За запитом та потребою6.14.1.Збір інформаціїЗбір інформації про оздоровлення дітей,батьки яких є (були) учасниками

АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб 

Соціальний педагог, Класні

керівники, Класні колективи

 з 22.08.22 до 26.08.22 

Модуль: 6.15. "Профілактика тютюнопаління та зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.15.4.Бесіда психологаПостійно проводити індивідуальну роботу  з метою недопущення вживання

та розповсюдження тютюнових і наркотичних засобів серед учнів

Психологічна служба, Класні

керівники, Окремі  батьки,

Окремі учні

Присяжнюк Р.А.---6.15.3.Години спілкування Години спілкування  «Ти і твоє здоров’я», «Як зберегти своє здоров’я», 

«Шкідливі звички», «Палити – здоров’ю шкодити», «Курінню і наркотикам

не місце в житті людини» 

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.15.1.Рейд адміністрації Рейди-перевірки «Перерва без цигарки» з метою виявлення курців, «Кого

взяла в полон шкідлива звичка» 

Окремі учні, Класні керівники,

Психологічна служба,

Адміністрація

Бойко Ж.Л. Постійно6.15.2.Бесіда з учнями школи Бесіди «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Шкідливий вплив тютюну на

здоров’я підлітка», «Вміст цигарки», «Активне та пасивне куріння»,

«Нікотин – твій ворог», «Шкідливість тютюнопаління», «Куріння шкідливе 

для здоров’я»

Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. Протягом навчального

року

Модуль: 6.16. "Профілактика правопорушень,подолання дитячої безпритульності та бездоглядності"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

6.16.1.Профілактична бесідаПроведення профілактичних заходів “Діти вулиці”, “Вокзал” та

Всеукраїнського профілактичного заходу “Урок” із залученням всіх

зацікавлених організацій та

представників громадськості з метою виявлення безпритульних та

бездоглядних дітей. 

Класні керівники, Психологічна

служба

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. вересень, січень6.16.3.Індивідуальні бесіди.Посилити індивідуальну  роботу з сім’ями, у яких проживають діти, що

опинилися в складних життєвих

обставинах, шляхом здійснення перевірок житлово-побутових умов дітей в

цих сім’ях. У разі

виявлення в сім’ї умов, загрозливих для їх життя і здоров’я, вживати

заходів щодо вилучення

дітей з несприятливого середовища. 

Класні керівники,

Адміністрація, Психологічна

служба, Окремі  батьки, Окремі

учні

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.---6.16.2.Збір інформації Виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні

або не бажають виконувати виховні функції,та забезпечення захисту прав

дітей, які

виховуються в таких сім'ях; 

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Протягом навчального

року

6.16.4. ДокументаціяФормування та постійне оновлення  єдиного  банку даних про дітей, які

перебувають у

складних життєвих обставинах; 

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. Постійно Проект: 7. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Шкільні традиції"Модуль: 7.1. "День знань"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

7.1.1.Підготовка заходу Складання плану заходуАдміністрація,

Педагог-організатор, Окремі

вчителі

Ярмолюк Н.В.з 22.08.22 до 24.08.22 7.1.2.Робота творчої групиРозроблення сценарію та визначення учасників заходуОкремі учні, Окремі вчителі,

Адміністрація,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В.з 25.08.22 до 31.08.22 7.1.4. ЛінійкаІнтерактивна лінійка за участі першокласників та випускниківОкремі учні, Класний керівник

11-го класу, Класні керівники

1-х класів, Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В.01.09.22 7.1.5.Нарада при директоріПідсумки проведення Дня знань. Про початок нового навчального року.

Здобутки та прорахунки

Класний керівник 11-го класу,

Класні керівники 1-х класів,

Педагог-організатор,

Адміністрація

Кулініч О.М.02.09.22 

Модуль: 7.2. "Учнівське самоврядування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

7.2.1.Нарада при директоріПро організацію учнівського самоврядування з урахуванням роботи школи у

2022-2023 н. р. Формування системи шкільного самоврядування.

Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В.02.09.22 7.2.3. Вибори членів

самоврядування

Визначення комісій класного самоврядуванняПедагог-організатор, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В.з 05.09.22 до 09.09.22 7.2.2.Години спілкування1.Учнівське самоврядування - основа життєдіяльності класних колективів

2.Розподіл доручень у класному колективі

Класні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В.з 05.09.22 до 09.09.22 7.2.5.Засідання учнівського

парламенту

Складання плану роботи на рікПедагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.з 13.09.22 7.2.6.Адміністративна нарадаУзгодження проектної роботи учнівського самоврядуванняучнівське самоврядування,

Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В.14.09.22 7.2.8.Колективна творча справаРеалізація спільної творчої справи Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.19.09.22 - до 30.11.22 7.2.7.Вибори Голови Учнівської

Ради

Вибори голови учнівського парламентуПедагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.20.09.22 7.2.10.Акція самоврядуванняВолонтерська акція самоврядуваняПедагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.05.12.22 - до 16.12.22 7.2.9.Святковий ярмарокСвяткови ярмарок новорічних прикрасКласні колективи, Окремі учні,

учнівське самоврядування

Ярмолюк Н.В.16.12.22 7.2.11.Створення проєктівРеалізація проєктів по благоустрою школиПедагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.з 03.04.23 до 28.04.23 7.2.12. ЗвітЗвіт про роботу учнівського самоврядуванняАдміністрація,

Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В.18.05.23 

Модуль: 7.3. "День вчителя"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

7.3.1.Засідання адміністраціїПро організацію святкування Дня учителяПрофспілковий комітет,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В., Клименко С.А.16.09.22 7.3.2.Засідання творчої групиПідготовка сценарію свята та заходів до Дня учителяКерівники гуртків,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В.19.09.22 - до 29.09.22 7.3.3. Свято-розвага Святковий концерт Адміністрація, Педколектив,

Учні школи

Журавська І.В., Ярмолюк Н.В.30.09.22 7.3.4. Звіт Звіт про ефективність проведеного заходуАдміністрація,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В.03.10.22 

Модуль: 7.4. "Проєктний день"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

7.4.1.Організаційна педрадаПланування проєктних днів у школіКласні керівники, АдміністраціяЖуравська І.В.21.09.22 7.4.4.Захист виховних проектівРіалізація проєктів класними колективамиКласні колективи, Класні

керівники

Класні керівникиз 26.09.22 до 26.05.23 7.4.2.Обговорення проектуСкладання сценарію проектних днівАдміністрація, Класні

керівники, Педагог-організатор

Журавська І.В.05.10.22 7.4.3.Створення проектівВибір та створення маршруту проектного дняКласні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В.07.10.22 7.4.6.Підсумковий наказПро підсумки проведення проєктного дня у школіАдміністраціяЖуравська І.В.18.05.23 7.4.5. Конкурс-оглядНагородження найкращих проєктів школиАдміністрація, Класні

керівники, Класні колективи

Ярмолюк Н.В., Журавська І.В.19.05.23 

Модуль: 7.5. "Свято останнього дзвоника"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

7.5.1. НарадаПро підготовку та організацію свята Останнього дзвоникаКласні керівники, АдміністраціяЖуравська І.В.03.05.23 7.5.2.Засідання творчої групиРозробка плану заходів підготовки та проведення Останнього дзвоникаПедагог-організатор, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.04.05.23 7.5.3.Підготовка заходуПроведення репетицій до свята Останнього дзвоникаПедагог-організатор, Окремі

класні керівники, Окремі учні

Ярмолюк Н.В.з 05.05.23 до 25.05.23 7.5.5.Підсумковий наказПро підсумки проведення свята "Останнього дзвоника"АдміністраціяЖуравська І.В.29.05.23 7.5.4. Свято Свято "Останнього дзвоника"Адміністрація, Класні

колективи, Класні керівники

Ярмолюк Н.В.31.05.23 

Модуль: 7.6. "Випускні вечори 9-х, 11-х класів"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

7.6.1. НарадаПро вручення свідоцтв випусникам 9. 11 класівПедагог-організатор, Класний

керівник 11-го класу,

Кл.керівники 9-х кл.,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В.01.08.22 7.6.2.Засідання Батьківського

комітету

Про організацію та підготовку випускного вечораПедагог-організатор,

батьківський комітет, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В.05.06.23 7.6.3.Робота творчої групиРозробка сценарію та проведення випускного вечора у 9-х та 11-х класахКл.керівники 9-х кл., Класний

керівник 11-го класу,

Педагог-організатор, Класні

колективи 9-11 класів

Ярмолюк Н.В.з 06.06.23 до 09.06.23 7.6.4.Підготовка заходуРепетиції випускних вечорів 9-х та 11 класівКласний керівник 11-го класу,

Кл.керівники 9-х кл.,

Педагог-організатор, Учні 11

класу, Учні 9-х кл.

Ярмолюк Н.В.з 08.06.23 до 23.06.23 7.6.5. Свято Випускний вечір 9 класівКл.керівники 9-х кл., Батьки,

Адміністрація, Учні 9-х кл.

Ярмолюк Н.В.з 16.06.23 до 01.08.22 7.6.6. Свято Випускний вечір в 11 класіКласний керівник 11-го класу,

Батьки, Адміністрація, Учні 11

класу

Ярмолюк Н.В.24.06.23 

Модуль: 7.7. "Новорічні свята"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

7.7.2.Складання сценаріюНаписання сценарію та розподілення ролейКерівники гуртків,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В.з 08.12.22 до 09.12.22 7.7.1.Адміністративна нарадаСкладання плану роботи та узгодження форми проведення новорічних

ранків.

Педагог-організатор, Керівники

гуртків, Адміністрація

Ярмолюк Н.В.09.12.22 7.7.3. Репетиція  Керівники гуртків, Окремі учніЯрмолюк Н.В.з 12.12.22 до 16.12.22 7.7.4. Ранок з дітьми Проведення новорічнинх святАдміністрація, Класні

керівники, Керівники гуртків,

Класні колективи

Ярмолюк Н.В.16.12.22 7.7.5.Наказ по закладу Підсумки проведення святаАдміністраціяЖуравська І.В.20.12.22 Проект: 8. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Змістовне дозвілля"Модуль: 8.1. "Осінні канікули"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

8.1.2.Складання графікуСкладання графікуароботи гуртків та спортивних секцій.АдміністраціяЖуравська І.В.19.10.22 8.1.3.Нарада при директоріОрганізація роботи школи під час осінніх канікулВчителі школиЖуравська І.В.20.10.22 8.1.1. НаказПро організацію змістовного дозвілля під час осінніх канікул.АдміністраціяЖуравська І.В.21.10.22 8.1.4. ГурткиВідвідування учнями школи функціонуючих гуртківУчні, Керівники гуртківЖуравська І.В.з 24.10.22 до 28.10.22 8.1.5. Екскурсії Організація екскурсійКласні керівникиЖуравська І.В.з 24.10.22 до 28.10.22 8.1.6. ЗвітПро результативність проведеної роботи з класом під час канікулКласні керівникиЖуравська І.В.31.10.22 

Модуль: 8.2. "Зимові канікули"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

8.2.2.Планування роботиСкладання плану роботи (новорічно-різдвяна програма).АдміністраціяЖуравська І.В.14.12.22 8.2.3.Виробнича нарадаПро проведення заходів новорічно-різдвяної програми.Вчителі школиЖуравська І.В.14.12.22 8.2.10. НаказПро дотримання вимог з безпеки життєдіяльності під час проведення

Новорічних свят

АдміністраціяЖуравська І.В.15.12.22 8.2.1. НаказПро організацію та проведення Новорічних та Різдвяних святАдміністраціяЖуравська І.В.16.12.22 8.2.4.Тематичний виховний західУчасть у Новорічних  ялинках  учнів школи.Учні, Класні керівникиЖуравська І.В.з 19.12.22 до 23.12.22 8.2.8. ГурткиРобота гуртків та студій на зимових канікулах (за окремим графіком).Учні, Керівники гуртківЖуравська І.В.з 26.12.22 до 06.01.23 8.2.7. Робота секціїРобота спортивних секцій на зимових канікулах (за окремим графіком).Керівники гуртківЖуравська І.В.з 26.12.22 до 09.01.23 

Модуль: 8.3. "Весняні канікули"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

8.3.3.Складання графікуРобота гуртків та спортивних секцій на канікулахКерівники гуртків, АдміністраціяЖуравська І.В.23.03.23 8.3.2.Планування виховної роботиСкладання та затвердження плану роботи на канікулахАдміністраціяЖуравська І.В.23.03.23 8.3.1. НаказПро планування роботи під час весняних канікулАдміністраціяЖуравська І.В.23.03.23 8.3.4. Екскурсії Екскурсії по визначним місцямКласні керівникиЖуравська І.В.з 27.03.23 до 31.03.23 8.3.5.Підсумковий наказПро роботу школи на канікулахАдміністраціяЖуравська І.В.03.04.23 

Модуль: 8.4. "Табір"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

8.4.1.Оформлення документаціїДокументація на відкриття денного табору влітку 2023 рокуначальник таборуЖуравська І.В.29.05.23 8.4.7.Планування роботиСкладання плану роботи  табору денного перебування.АдміністраціяЖуравська І.В.29.05.23 8.4.2. НаказНаказ "Про відкриття  табору денного перебування та призначення

адміністрації табору".

АдміністраціяЖуравська І.В.30.05.23 8.4.3.Нарада при директору Організація пришкільного табору.Вчителі школиЖуравська І.В.30.05.23 8.4.6.Інструктаж з техніки безпекиОхорона праці та безпека життєдіяльності працівників  табору денного

перебування.

Працівники табору, інженер з

охорони праці

Журавська І.В.31.05.23 8.4.4.Виробнича нарадаНарада працівників  табору денного перебування, ознайомлення з планом

роботи табору.

Працівники таборуЖуравська І.В.31.05.23 8.4.5.Навчальні заняттяЗаняття з безпеки життєдіяльності з працівниками табору денного

перебування. 

інженер з охорони праці,

Працівники табору

Журавська І.В.31.05.23 8.4.8.Інструктаж з техніки безпекиІнструктаж з безпеки життєдіяльності вихованців  табору денного

перебування.

Вихованці таборуЖуравська І.В.01.06.23 8.4.9. Групові заняттяРобота табору денного перебування (згідно з планом).Вихованці таборуЖуравська І.В.з 01.06.23 до 29.06.23 8.4.10.Звіт про роботуОформлення звіту про роботу  табору денного перебування.

Оформлення статистичного звіту з оздоровлення у  таборі денного

перебування .

начальник таборуЖуравська І.В.30.06.23 8.4.11. НаказНаказ "Про підсумки роботи  табору денного перебування  влітку  2023 р."АдміністраціяЖуравська І.В.30.06.23 

Модуль: 8.5. "Літнє оздоровлення"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

8.5.1.Адміністративна нарадаПро організацію роботи з оздоровлення школярів влітку 2023 р.Вчителі школиЖуравська І.В.23.05.23 8.5.6.Нарада при директоріОздоровлення та зайнятість під час літніх канікул учнів, які перебувають на

внутрішньому обліку та обліку КМНС, виховуються у неблагополучних

сім"ях.

Організація навчальної практики.

Вчителі школиЖуравська І.В.29.05.23 8.5.5. НаказНаказ "Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку школярів

влітку 2023 р."

АдміністраціяЖуравська І.В.31.05.23 8.5.4. ЗаявкаЗаявка на оздоровлення обдарованих дітей  у пришкільному таборі.

Заявка на оздоровлення дітей пільгових категорій у пришкільному таборі.

БатькиЖуравська І.В.31.05.23 8.5.2.Оформлення документаціїФормування банку даних дітей пільгових категорій, які

оздоровлюватимуться влітку 2023 р.

АдміністраціяЖуравська І.В.з 31.05.23 до 01.06.23 8.5.8. НаказПроект наказу "Про підсумки літнього оздоровлення учнів влітку 2023 р." АдміністраціяЖуравська І.В.30.06.23 8.5.7. ЗвітЗвіт про орієнтовні кількісні показники оздоровлення. АдміністраціяЖуравська І.В.30.06.23 Проект: 9. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Співпраця. Сім'я і школа"Модуль: 9.1. "Всеобуч батьків"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

9.1.2.Оформлення документівПідбір матеріалів та оформлення папок з лекціями для батьківського

всеобучу. Оформлення папки класного керівника.

Класні керівникиЖуравська І.В.02.09.22 9.1.5. КонсультаціяПсихолого-педагогічні консультації для батьків (індивідуальні та групові).Окремі  батькиЖуравська І.В.з 05.09.22 до 01.06.23 9.1.1. НарадаПро роботу педагогічного батьківського всеобучу школи у 2022-2023н.р.

" Про підготовку до батьківських зборів ". Затвердження плану проведення

батьківських зборів.

Класні керівники, батьківський

комітет

Журавська І.В.09.09.22 9.1.2.Батьківський лекторійПроведення батьківських зборів згідно запланованої тематики.БатькиЖуравська І.В.з 19.09.22 до 19.05.23 9.1.3.Батьківські збори в класних

колективах

Звіти голів класних батьківських колективів, обрання нового складу

батьківських комітетів.

батьківський комітетЖуравська І.В.29.09.22 9.1.6.Адміністративна нарадаПідсумки проведення педагогічного всеобучу для батьків.Класні керівники, батьківський

комітет

Журавська І.В.07.06.23 

Модуль: 9.2. "Батьківське та громадське самоврядування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

9.2.1.Засідання батьківського

комітету

Про спільну роботу Ради школи з  батьківськими комітетами класів.Рада школи, батьківський

комітет

Журавська І.В.28.09.22 9.2.2.Засідання Ради школи1. Про структуру 2022-2023 н. р.

2. Про режим роботи ради школи

3. Погодження Робочого навчального плану школи на 2022-2023 н. р.

4. Про затвердження річного проектно-модульного плану роботи.

5. Про Правила внутрішкільного розпорядку для працівників школи.

6. Аналіз стану оздоровлення учнів за літній період 2022р.

7. Про забезпечення організованого початку 2022-2023 н. р., готовність

приміщення школи до початку навчального року та до роботи в

осіньо-зимовий період.

Рада школиЖуравська І.В.30.09.22 9.2.9.Засідання Батьківського

комітету

Рада школи:

1.Про створення безпечних та нешкідливих умов життєдіяльності учасників

НВП.

2.Про охоплення гарячим харчуванням учнів школи, якість організації

харчування.

3.Про роботу школи та перспективне бачення подальшого розвитку

міжнародної співпраці та співдружності.

4. Про фінансову підтримку проведення щорічної зустрічі випускників

батьківський комітетЖуравська І.В.03.10.22 9.2.3.Планування роботиПланування роботи батьківської ради, шкільного трикутникаВчителі школи, Адміністрація,

Батьки

Журавська І.В.05.10.22 9.2.4.Засідання Ради школи1. Затвердження структури Ради школи та розподіл обов'язків між членами

Ради школи.

2. Про організацію проведення шкільного конкурсу  "Клас року-2022-2023".

Рада школиЖуравська І.В.11.10.22 9.2.5.Круглий стіл з батькамиЗасідання шкільного трикутника. Формування ціннісних орієнтирів школярівВчителі школи, Батьки,

Адміністрація

Журавська І.В.16.11.22 9.2.7. АнкетуванняШкола майбутнього: перспективи розвиткуУчні, БатькиЖуравська І.В.25.11.22 9.2.6.Засідання Ради школиВирішення поточних питаньРада школиЖуравська І.В.24.01.23 9.2.11.Тиждень відкритих дверейТиждень батьківського самоврядуванняБатькиЖуравська І.В.з 10.04.23 до 14.04.23 9.2.10.Засідання Батьківського

комітету

Рада школи:

1. Про підготовку школи до нового навчального року в літній період та

проведення робіт з поточного ремонту. 

батьківський комітетЖуравська І.В.22.05.23 9.2.8.Засідання Ради школи1. Підведення підсумків 2022-2023 н. р.Рада школиЖуравська І.В.24.05.23 9.2.12.Звіт про роботу Рада школи:

1. Про відзначення учнів школи за результатами навчальної та 

дослідницької діяльності у 2022-2023н. р.

2. Звіт про роботу членів батьківського комітету школи.

3. Участь громадських організацій у створенні виховного простору школи.

Рада школиЖуравська І.В.06.06.23 

Модуль: 9.3. "Я і моя сім"я"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

9.3.1.Нарада при заступнику

директора

Планування заходів місячника "Я і моя сім'я".Вчителі школиЖуравська І.В.25.04.23 9.3.2. НаказНаказ "Про проведення місячника " Я і моя сім*я".АдміністраціяЖуравська І.В.27.04.23 9.3.3.Години спілкуванняПроведення тематичних виховних годин в учнівських колективах у рамках

місячника "Я і моя сім'я".

Класні керівникиЖуравська І.В.з 01.05.23 до 26.05.23 9.3.4.Тематична виставкаТематична виставка малюнків учнів початкових класів "Моя родина".Обдаровані дітиЖуравська І.В.з 15.05.23 до 19.05.23 9.3.5. НаказПідсумковий наказ про проведення місячника "Я і моя сім*я"АдміністраціяЖуравська І.В.01.06.23 Проект: 10. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Соціально-психологічний супровід учасників освітнього процесу."Модуль: 10.1. "Адаптація до шкільного життя"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.1.2.Корекційна та розвивальна

робота

Групова та індивідуальна робота з учнями 1-х класів початкової школи, у

яких виникли труднощі  в навчанні.

Практичний психолог, Учні 1х

класів, (5-А) Жидецька О.Д.,

(5-Б) Дубок О.М.

Практичний психолог Протягом навчального

року

10.1.4.Батьківські шкільні збориЗустріч з батьками майбутніх першокласників з питань підготовки

дошкільнят до навчання у школі.

Класні керівники 1-х класів,

Практичний психолог, Батьки

Практичний психологз 29.08.22 до 31.08.22 10.1.1. Індивідуальне

консультування

Психолого-педагогічні консультації  для батьків учнів 1-х класів початкової

школи  з питань адаптації школярів до навчання у новостворених

колективах.

Батьки, Учні 1х класів, (5-Б)

Дубок О.М., (5-А) Жидецька

О.Д.

Практичний психологз 01.09.22 до 14.10.22 10.1.3. Поглиблена

психодіагностика

Комплексне дослідження особистісного розвитку учнів 5-х класів школи:

1. Дослідження емоційно-вольової сфери, темпераменту, інтересів до

навчальних дисциплін, духового розвитку школярів та вад особистісного

розвитку.

2. Соціометричне дослідження класних колективів.

Практичний психолог, УчніПрактичний психологз 03.10.22 до 14.10.22 

Модуль: 10.2. "Психологічний супровід"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.2.5.Лекційні заняттяЯк допомогти дитині розвиватися у соціумі, враховуючи індивідуальні

особливості та ситуацію в країні

Психологічна служба, Вчителі

школи, Батьки

Практичний психолог Протягом навчального

року

10.2.4.Консультпункт для інших

учасників НВП

Психолого- педагогічні консультаціїУчні, Психологічна служба,

Вчителі школи, Батьки

Практичний психолог Протягом навчального

року

10.2.8.Консультпункт для батьківКонсультації батьків майбутніх першокласників про допомогу дітям під час

підготовки до шкільного навчання

Психологічна служба, Батьки,

Класні керівники 1-х класів

Психологічна службаз 22.08.22 до 31.08.22 За

запитом та потребою

10.2.6.Консультпункт для учнівБесіди про особливості віку та їх вплив на навчання у початковій, основній

та старшій школі

Адміністрація, Психологічна

служба, Вчителі школи, Батьки

Практичний психологз 01.09.22 до 26.05.23 10.2.7.Батьківські збори за участю

психолога

Характеристика вікових особливостей підлітків та труднощі адаптаціїПсихологічна служба, Вчителі

школи, Батьки

Практичний психологз 17.10.22 до 31.10.22 10.2.1.Підготовка діагностичного

матеріалу

Підготовка бланків для визначення темпераменту учнівПсихологічна службаПрактичний психологз 01.11.22 до 30.11.22 10.2.3.Консультпункт для вчителівАналіз та рекомендації згідно даних діагностики темпераментуПсихологічна служба, Вчителі

школи

Практичний психологз 01.11.22 до 30.11.22 10.2.2.Групові консультації"Вплив темпераменту на поведінку, навчання". Аналіз ситуації в класі та

рекомендації

Учні, Практичний психолог,

Психологічна служба

Практичний психологз 20.03.23 до 23.03.23 

Модуль: 10.3. "Підтримка соціально незахищених дітей"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.3.11

.

Години спілкування з учнямиПроведення години соціального педагога у  класах за запитами класних

керівників.

Соціальний педагог, Класний

колектив, Класні керівники

Соціальний педагог За запитом та потребою10.3.2.Індивідуальні співбесідиІндивідуальна робота з дітьми-сиротами,  дітьми, батьки яких позбавлені

прав,  дітьми-інвалідами, дітьми, батьки яких є учасниками АТО, дітьми із

малозабезпечених, неблагополучних сімей та дітьми, батьки яких за

кордоном. 

Адміністрація, Класні

керівники, Опікуни, Окремі 

батьки, Окремі учні

Соціальний педагог Протягом навчального

року

10.3.6.Індивідуальне спілкуванняІндивідуальне консультування класних керівників з метою визначення

ефективних форм та методів у роботі з  учнями пільгових категорій та

здійснення розвивальної роботи з такими дітьми.

Класні керівники, Соціальний

педагог

Соціальний педагог Протягом навчального

року

10.3.9.Підготовка клопотаньПідготовка клопотань до Піклувальної ради школи про надання

матеріальної допомоги учням, які проживають у сім'ях, що потребують

соціального захисту.

Соціальний педагогСоціальний педагог За запитом та потребою10.3.4.Соціальний супровідСоціальний супровід неблагополучних сімей, сімей-опікунів.Соціальний педагогСоціальний педагог Протягом навчального

року

10.3.10

.

Оформлення документації1. Аналіз результатів роботи з неблагополучними сім'ями та

сім'ями-опікунами.

2. Заповнення карток.

3. Оформлення результатів роботи.

Соціальний педагогСоціальний педагог Протягом навчального

року

10.3.8.Оформлення документаціїСкладання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання 

сімей, які виховують дітей пільгових категорій,  неблагополучних сімей.

Соціальний педагогСоціальний педагог Протягом навчального

року

10.3.7. ОбстеженняОбстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, у яких 

виховуються діти пільгових категорій та неблагополучних сімей.

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Соціальний педагог Протягом навчального

року

10.3.1.Анкетування педагогівАнкетування класоводів, класних керівників з метою визначення учнів

пільгових категорій.

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Соціальний педагогз 01.09.22 до 30.09.22 10.3.5.Нарада при заступнику

директора

Повідомлення результатів зведених даних соціального паспорту школи

2022-2023 н. р. на нараді класних керівників та класоводів.

Психологічна служба,

Адміністрація, Класні керівники

Соціальний педагогз 03.10.22 до 07.10.22 10.3.3.Оформлення документів1. Аналіз  результатів опитування класоводів, класних керівників щодо

визначення особливостей роботи у класних колективах.

2. Обробка  анкетних даних  з метою визначення учнів пільгових категорій.

Складання списків малозабезпечених сімей, списків дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, списків дітей-інвалідів, списків дітей,

батьки яких є учасниками АТО,списків дітей, батьки яких за кордоном,

списки дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, списки дітей, які

виховуються у неповних сім'ях.

3. Заповнення індивідуальних карток дітей-інвалідів, дітей з

неблагополучних сімей.

Соціальний педагогСоціальний педагогз 03.10.22 до 31.10.22 10.3.12

.

Індивідуальна робота з

учнем

Індивідуальна поглиблена профдіагностика учнів 9-х класів (зокрема учнів

пільгових категорій) за класичними методиками.

Соціальний педагог, Учні 9-х

кл., Кл.керівники 9-х кл.

Соціальний педагогз 03.04.23 до 28.04.23 

Модуль: 10.4. "Психологічний супровід  проблемних учнів"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.4.3.Діагностика учасників НВПДослідження життєвих умов і складання актів обстеження сімей дітей з

девіантною поведінкою.

Психологічна служба,

Адміністрація

Психологічна служба За запитом та потребою10.4.10

.

Корекційна та розвивальна

робота

1. Індивідуальна корекційна робота  з важковстигаючими підлітками.

2. Подолання особистісних  проблем та труднощів у спілкуванні.

Психологічна служба, Окремі

учні

Психологічна служба За запитом та потребою10.4.1.Засідання Ради школиУчасть соціально-психологічної служби в роботі Ради профілактики школи.Адміністрація, Рада школи,

Психологічна служба

Психологічна служба Двічі на рік10.4.7.Консультування педагогівПрактичні рекомендації вчителям щодо подолання труднощів у роботі та

спілкуванні з "проблемними" вихованцями.

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Психологічна служба За запитом та потребою10.4.9.Цільовий контрольВідвідування уроків та виховних заходів з метою спостереження  за

виконанням рекомендацій психолога, соціального педагога щодо роботи з

"проблемними" учнями.

Вчителі школи, Психологічна

служба

Психологічна служба Двічі на місяць10.4.5.Бесіда з учнямиПроведення індивідуальних корекційних бесід з дітьми  групи ризику.Окремі  батьки, Окремі учні,

Психологічна служба

Психологічна служба За запитом та потребою10.4.8.Консультування батьківІндивідуально-консультативна допомога батькам "проблемних" учнів.Психологічна служба, Окремі 

батьки

Психологічна служба За запитом та потребою10.4.2.Підготовка документації1. Визначення дітей групи ризику та вивчення їх особових справ.

2. Складання  характеристик учнів, що належать до групи ризику.

Психологічна служба, Окремі 

батьки, Адміністрація

Психологічна служба Протягом навчального

року

10.4.6.Групові заняттяПроведення корекційно-розвивальних занять у 7-8-х класах  за програмами

"Культура життєвого самовизначення", "Рівний-рівному", "Діалог".

Психологічна служба, УчніПрактичний психолог Протягом навчального

року

10.4.4.Діагностичні бесідиБесіди з учителями щодо визначення особливостей "проблемних" учнів та

можливих причин їх девіантної поведінки.

Вчителі школи, Класні

керівники, Психологічна служба

Психологічна служба Протягом навчального

року

Модуль: 10.5. "Соціальний патронаж дітей сиріт та позбавлених бат.пікл."

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.5.1.Виявлення сімей за соц.

статусом

Виявлення дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування та надання

соціальної та психологічної допомоги.

Соціальний педагог, Класні

керівники

Соціальний педагог Протягом навчального

року

10.5.3.Консультпункт для батьків за

участю соц. педагога

Надання кваліфікованої інформації щодо соціальних виплат на дитину:

пенсія,аліменти,соц. допомога.

Соціальний педагог, Опікуни,

Окремі  батьки

Соціальний педагог За запитом та потребою10.5.2.Матеріально - побутове

обстеження

Складання актів обстеження матеріально-побутових умов життя .Психологічна служба,

Адміністрація

Соціальний педагог Протягом навчального

року

10.5.5.Консультпункт для педагогів

за участю соц. педагог

Консультація класних керівників щодо плідної роботи "опікун-кл. керівник"Соціальний педагог, Опікуни,

Класні керівники

Соціальний педагог За запитом та потребою10.5.4.Консультпункт для учнів за

участю соц. педагога

Надання консультації щодо прав дитини.Опікуни, Окремі  батьки,

Окремі учні, Адміністрація

Соціальний педагог За запитом та потребою

Модуль: 10.6. "Попередження насилля та суїциду"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.6.2.Збір інформаціїСвоєчасне виявлення учнів, які схильні до суїциду та дітей, які виховуються

в неблагополучних сім'ях

Класні керівники,

Адміністрація, Батьки,

Практичний психолог

Практичний психолог Протягом навчального

року

10.6.3.Індивідуальна робота з

учнем

Приділення особливої уваги ізольованим, самотнім дітям. Залучення їх до

спільних справ, шкільних заходів, виконання доручень

Практичний психолог, Класні

керівники, Окремі учні

Практичний психолог Протягом навчального

року

10.6.7.Індивідуальна робота з

учнем

Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язанняПрактичний психолог, УчніПрактичний психолог За запитом та потребою10.6.1.Засідання мобільної творчої

групи

Планування роботи по профілактиці насильства в учнівських колективахПсихологічна службаПрактичний психологз 22.08.22 до 31.08.22 10.6.4.Анкетування учнівВизначення рівня обізнаності школярів з даною проблемою та видами

насилля

Учні, Практичний психологПрактичний психологз 21.11.22 до 05.12.22 10.6.5.Консультація учнів

практичним психологом

Перегляд фільму "Станція призначення життя"УчніПрактичний психологз 21.11.22 до 05.12.22 10.6.6.Бесіда з учнями психологаВід добра- добро. Від любові - любовПрактичний психолог, УчніПрактичний психологз 21.11.22 до 09.12.22 10.6.9.Індивідуальна робота з

учнем

Тест на виявлення суїцидального ризикуПрактичний психолог, УчніПрактичний психологз 12.12.22 до 30.12.22 10.6.8.Тренінг для батьківПричини та наслідки суїцидів. Шляхи запобігання суїцидів серед дітей та

молоді

Практичний психолог, БатькиПрактичний психологз 09.01.23 до 24.01.23 

Модуль: 10.7. "Профорієнтація"

Термін виконання: Протягом II семестру

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.7.3. КонсультаціяКонсультування батьків про допомогу дитині у професійному

самовизначенні

Психологічна служба, БатькиПсихологічна служба За запитом та потребою10.7.1.Діагностика дітейВизначення превалюючого типу здібностей (гуманітарного, природничого,

математичного) та побудова життєвих перспектив серед учнів 9-х та 11-х

класів

Психологічна служба, Учні 9-11

класів

Психологічна службаз 01.03.23 до 28.04.23 10.7.4.Заняття за участю ПСЗаняття з елементами тренінгу з профорієтації для учнів 9-х, 10-х, 11-х

класів

Учні 9-11 класів, Психологічна

служба

Психологічна службаз 06.03.23 до 17.03.23 10.7.2.Профілактична роботаНадання рекомендацій до вибору відповідного профілю навчання та

побудова життєвих перспектив

Учні 9-11 класів з 03.04.23 до 26.05.23 

Модуль: 10.8. "Організаційно-методична робота"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

10.8.3.Ведення ділової

документації

записи в журналах щоденної роботи, консультацій,

корекційно-відновлювальної роботи, ведення індивідуальних карток,

створення папок і т.п.

Психологічна службаПсихологічна служба Протягом навчального

року

10.8.1.Планування роботиПлан роботи на  місяць  та  внесення змін до річного плану психолога та

соціального педагога.

Психологічна службаПсихологічна службаз 01.07.22 до 08.07.22

Щомісячно

10.8.2.Оформлення кабінетуПідготовка кабінету до роботи, обладнання кабінету психології сучасними

технічними засобами, літературою, канц. товарами, іграми, іграшками.

Психологічна службаПсихологічна службаз 01.08.22 до 31.08.22 Проект: 11. "ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ"Модуль: 11.1. "Моніторинг навчання"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

11.1.1.Моніторинг якості знань учнівПроведення діагностичних контрольних робіт з базових предметів.Вчителі-предметникиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 05.12.22 до 23.12.22 11.1.2.Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Про результати проведення діагностичних контрольних робіт з базових 

предметів.

АдміністраціяСавицька Л.П.27.12.22 11.1.3. Співбесіди1. Про результати діагностичних контрольних робіт з базових  предметів.

2. Надання адресної методичної допомоги щодо подолання виявлених

недоліків, організації корекційної роботи.

Вчителі-предметники,

Адміністрація

Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 28.12.22 до 30.12.22 11.1.4.Корекційна робота з учнямиПланування проведення групової та індивідуальної роботи з учнями з

метою корекції результатів контрольних робіт, моніторингових досліджень.

Вчителі-предметникиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 03.01.23 до 10.01.23 11.1.5.Контрольна роботаПроведення поточних контрольних робіт з базових предметів.Вчителі-предметникиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 08.05.23 до 19.05.23 11.1.6.Нарада при директорі1. Про результати моніторингових досліджень з базових предметів;

контрольних робіт з предметів, стан викладання яких вивчається.

2. Про організацію корекційної роботи щодо подолання виявлених надоліків.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

30.05.23 11.1.7.Нарада при директорі1. Про стан викладання предметів.

2. Про результати проведення моніторингових досліджень з базових

предметів.

3. Шляхи подолання виявлених недоліків у наступному навчальному році.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

02.06.23 

Модуль: 11.2. "Державна підсумкова атестація"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

11.2.1.Методична нарадаПро методичну роботу та підготовку до проведення ДПА.

Вивчення нормативних документів щодо проведення ДПА у 2022-2023 н.р.

методична рада, Вчителі

школи

Жиганова О.Б., Савицька Л.П.29.03.23 11.2.3.Педагогічна рада1 Проектна діяльність як засіб формування ключових компетентностей

учнів. 

  2.Розвиток особистості учня у взаємодії школи і родини.

3.Затвердження переліку предметів ДПА за вибором учнів 9-х класів.

Вчителі школиСавицька Л.П.13.04.23 11.2.2.Оформлення стендуОформлення стенду "Готуємось до ДПА"АдміністраціяСавицька Л.П.19.04.23 11.2.4.Складання розкладуСкладання та затвердження розкладу проведення ДПААдміністраціяСавицька Л.П.23.05.23 11.2.5.Оформлення документаціїПро результати ДПА у 9-му класіАдміністраціяЖиганова О.Б., Савицька Л.П.19.06.23 

Модуль: 11.3. "Зовнішнє незалежне тестування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

11.3.3.Семінар практикумЗовнішнє  оцінювання навчальних досягнень учнівВчителі-предметникиСавицька Л.П.24.01.23 11.3.5.Висвітлення на стендіПідготовка до зовнішнього тестування  учнів ЗНЗАдміністраціяСавицька Л.П.08.02.23 11.3.1.Наказ по закладуПро підготовку  навчальних закладів до впровадження зовнішнього

тестування

АдміністраціяСавицька Л.П.02.03.23 11.3.2. НарадаОрганізація  підготовки до зовнішнього тестування в  ЗНЗВчителі-предметникиСавицька Л.П.06.03.23 11.3.4.Методична допомогаПідготовка до зовнішнього оцінювання навчальних досягненьАдміністраціяСавицька Л.П.з 13.03.23 до 19.05.23 11.3.6.Семінар практикумЗовнішнє тестування  в школі ІІІ ступеняВчителі-предметникиСавицька Л.П.30.05.23 Проект: 12. "ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. (Обдарованість)"Модуль: 12.1. "Підготовка педагогів до роботи з обдарованими учнями"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

12.1.1.Нарада при заступнику

директора

Ознайомлення з нормативною базою щодо змісту роботи з обдарованими

учнями.

Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю.Про

організацію роботи гуртків,  факультативів, спортивних секцій.

Вчителі школиСавицька Л.П., Журавська І.В.26.08.22 12.1.2. НаказПро організацію роботи з обдарованою молоддю у 2022-2023 н. р.

Затвердження графіка проведення І етапу учнівських олімпіад.

Затвердження графіка роботи гуртків,факультативів та спортивних секцій.

АдміністраціяСавицька Л.П., Журавська І.В.01.09.22 12.1.3.Засідання МО вчителівПланування робот МК на 2022-2023 н. р. Робота з обдарованими дітьми.

Попередній графік предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

Складання та обговорення текстів олімпіадних завдань

Голови МОСавицька Л.П.07.10.22 12.1.7.Методична допомогаІндивідуальна методична допомога вчителям-предметникам при підготовці

учнів до міських, обласних, всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів,

змагань

Вчителі методистиСавицька Л.П.24.10.22 12.1.4.Зустріч з фахівцямиЗустріч з фахівцями інституту модернізації змісту освіти на тему

"Оволодіння сучасними методами роботи з обдарованими дітьми"

Вчителі школиСавицька Л.П.26.10.22 12.1.5.Засідання творчої групиПідготовка до педагогічної ради Творча групаСавицька Л.П.23.11.22 12.1.6.Аналітична робота

практичного психолога

Аналіз діагностики учнів та розробка рекомендацій для класних керівників,

учителів-предметників, батьків

Практичний психологЖуравська І.В.28.12.22 12.1.8. Захист НПР Захист наукових робітОбдаровані дітиСавицька Л.П.з 15.02.23 до 24.02.23 12.1.9.Педагогічна радаЧинники ефективності освітнього процесуВчителі школиСавицька Л.П.05.04.23 

Модуль: 12.2. "Психолого-педагогічний супровід розвитку здібностей і обдарованості"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

12.2.2.Планування виховної роботиПланування індивідуальної роботи класного керівника з розвитку здібностей

і обдарованості учнів

Класні керівникиЖуравська І.В.01.09.22 12.2.4. СпівпрацяСпівпраця з КЗ "Житомирський обласний центр наукової-технічної творчості

учнівської молоді "Житомирської обласної ради (гурток Літературна

творчість", "Туристичний гурток", патріотичний гурток "Джура" на базі школи,

участь в турнірах , конкурсах учнівської молоді)

АдміністраціяЖуравська І.В.з 01.09.22 до 31.05.23 12.2.1.Планування  роботи

практичного психолога

Складання плану роботи з обдорованими дітьмиПрактичний психологСавицька Л.П.13.09.22 12.2.3.Створення банку даних ОД1.	Діагностика нахилів дітей та їх особливостей в ПК "Універсал"

2.	Оформлення інформації, одержаної під час діагностики за видами

діяльності за ПК "Універсал"

3.	Формування банку тестів для виявлення обдарованості. Діагностика

рівня інтелектуального розвитку, діагностика мотивів навчальної діяльності,

діагностика пізнавальних процесів

Практичний психологЖуравська І.В.29.09.22 12.2.5.Діагностика обдарованих

учнів

Діагностика соціально-комунікативних навичокКласні керівникиЖуравська І.В.з 05.12.22 до 16.12.22 12.2.6.Тренінгові заняття з учнямиРозвиток соціально-комунікативних навичокПсихологічна службаЖуравська І.В.з 03.04.23 до 07.04.23 12.2.7.Нарада при директоріПідготовка до загальношкільного свята "Травневий зорепад"АдміністраціяЖуравська І.В.11.05.23 12.2.9.Підсумковий наказ Про обдарованих дітейАдміністраціяСавицька Л.П.15.05.23 12.2.8.Свято з учнямиЗагальношкільне свято "Травневий зорепад" (відзначення обдарованих

дітей за результатами досягнень у різних видах діяльності у 2022- 2023 н.

р.)

Обдаровані дітиЖуравська І.В.16.05.23 

Модуль: 12.3. "Предметні олімпіади"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

12.3.1. НаказПро організацію та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з

базових навчальних дисциплін

АдміністраціяСавицька Л.П.05.10.22 12.3.2. СпівбесідиСпівбесіди з обдарованими учнями, попередні списки команд.Обдаровані діти,

Вчителі-предметники

Савицька Л.П.з 06.10.22 до 10.10.22 12.3.3.Проведення шкільних

предметних олімпіад

Проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад за окремим

графіком

Вчителі-предметникиСавицька Л.П.з 11.10.22 до 21.10.22 12.3.4. КонсультаціяІндивідуальні предметні консультації для обдарованих учнів з метою якісної

підготовки до предметних олімпіад.

Обдаровані діти,

Вчителі-предметники

Савицька Л.П.з 24.10.22 до 09.11.22 12.3.4.Нарада при заступнику

директора

Розвиток інтелектуального потенціалу учнів.

Про підготовку учнів до ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад.

Вчителі-предметникиСавицька Л.П.02.11.22 12.3.6. ОлімпіадаУчасть учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у ІІІ

етапі

Обдаровані дітиСавицька Л.П.з 20.02.23 до 24.03.23 12.3.5. НаказОбробка данних щодо участі учнів школи в ІІ етапі предметних олімпіад,

підведення попередніх підсумків участі, підготовка до ІІІ етапу.

АдміністраціяСавицька Л.П.22.02.23 12.3.7.Нагородження переможцівВідзначення учнів-переможців Всеукраїнських предметних олімпіад, участь

у міських заходах для обдарованих дітей.

Обдаровані діти, АдміністраціяСавицька Л.П.18.05.23 

Модуль: 12.4. "Всеукраїнські інтелектуальні конкурси"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

12.4.1.Нарада при заступнику

директора

Про участь учнів у інтелектуальних конкурсах

Розвиток інтелектуального потенціалу учнів

Про організацію та проведення інтелектуальних конкурсів у 2022-2023 н. р.

Вчителі-предметники,

Адміністрація

Савицька Л.П.03.10.22 12.4.3.Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Участь у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі учнівської молоді

ім. Т. Шевченка

Обдаровані дітиЖиганова О.Б.з 07.11.22 до 11.11.22 12.4.4.Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїнського конкурсу з комп'ютерної грамотності "Бобер"Обдаровані дітиСавицька Л.П.з 07.11.22 до 18.11.22 12.4.5.Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїнського українознавчого конкурсу "Патріот"Обдаровані дітиЖуравська І.В.з 19.12.22 до 23.12.22 12.4.6.Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїїнського історичного конкурсу "Лелека"Обдаровані дітиЖуравська І.В.з 13.02.23 до 20.02.23 12.4.2.Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру"Обдаровані дітиСавицька Л.П.з 13.03.23 до 17.03.23 12.4.7.Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня"Обдаровані дітиСавицька Л.П.з 13.03.23 до 18.03.23 12.4.8.Засідання методичної радиЗвіт керівників МК про роботу з розвитку інтелектуального потенціалу учнів

за результатами участі у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах у

2022-2023 н. р.

методична радаЖиганова О.Б.25.04.23 

Модуль: 12.5. "Фестиваль талантів"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботиУчасникиВідповідальніОрієнтована дата

виконання

12.5.1.Засідання творчої групиПланування, розробка сценарію та організація свята "Школа має талант"Творча групаЖуравська І.В.06.10.22 12.5.2.Складання кошторисуВизначення номінацій, обговорення та затвердження призового фонду.бухгалтер, АдміністраціяЖуравська І.В.07.10.22 12.5.3.Підготовка заходуВідбір учасників, репетиції, підготовка призів, пошук спонсорівОбдаровані діти, Керівники

гуртків

Журавська І.В.з 10.10.22 до 14.10.22 12.5.4.Запрошення гостейЗапрошення батьків та меценатівПедагог-організаторЖуравська І.В.13.10.22 12.5.5. ФестивальПроведення фестивалю дитячих талантів.Обдаровані дітиЖуравська І.В.19.10.22 12.5.6.Підсумковий наказПідсумки проведення фестивалю дитячих талантів у школі.АдміністраціяЖуравська І.В.21.10.22 

Проект: 1. "УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ"

Модуль: 1.1. "Проектування навчально-виховного змісту"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.1.4. Засідання адміністрації Завдання модуля "Впровадження технології критичне мислення в площині

соціально-педагогічного проєктування розвивально-виховного процесу" та

розподіл доручень між відповідальними за роботу модуля.

Адміністрація Жиганова О.Б. 20.06.22 

1.1.2. Майстерня Самоосвіта та консультування педагогів  з керівниками МК з питань

впровадження  змісту освітнього процесу.

Голови МО Жиганова О.Б. 20.07.22 

1.1.6. Нарада при директорі 1. Планування роботи 

2. Підготовка і проведення загальношкільної конференції.

Вчителі школи Жиганова О.Б. 15.08.22 

1.1.7. Конференція Звітування керівника школи перед педагогічним колективом і громадкістю Батьки, Вчителі школи Кулініч О.М. 17.08.22 

1.1.1. Конференція Конференція для батьків майбутніх першокласників Батьки Жиганова О.Б. 18.08.22 

1.1.3. Педагогічна рада  

Про забезпечення організованого початку нового навчального року.

Інструктивно-методична і правова  база забезпечення освітнього процесу у

2022-2023 н.р.

Техпрацівники школи, Вчителі

школи

Савицька Л.П., Жиганова О.Б. 25.08.22 

1.1.5. Семінар Підвищення ефективності виховної роботи класних колективів через

впровадження Концепції національно-патріотичного виховання

Класні керівники Журавська І.В. 29.08.22 

1.1.10. Педагогічна рада  Критичне мислення-шлях до реалізації якісної освіти ХХІ століття.

(Спрямованість освітнього процеси  на компетенції та нові освітні

стандарти.)

Вчителі школи Жиганова О.Б. 28.09.22 

1.1.13. Семінар-практикум Проектна діяльність як ефективний метод реалізації освітніх та

комунікативних потреб учнів 

Вчителі школи Журавська І.В. 05.10.22 

1.1.9. Семінар-практикум Педагогічна ініціатива як шлях до підвищення професійної компетентності

педагогів

Вчителі школи Жиганова О.Б. 25.10.22 

1.1.8. Семінар-практикум Система роботи класного керівника і вчителя-предметника з проектування

впровадження технології критичного мислення

Вчителі школи Жиганова О.Б. 26.10.22 

1.1.11. Нарада при заступнику

директора

1. Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр 2022-2023 н. р.

2. Звіт про виховну роботу за I семестр 2022-2023 н. р. (ГС, музеї, виховні

заходи тощо).

Класні керівники Журавська І.В. 04.01.23 

1.1.12. Функціонально-адміністратив

на нарада

Моніторинг освітнього процесу за І семестр 2022-2023 н. р. Вчителі школи  10.01.23 

Модуль: 1.2. "Початок нового навчального року"

Термін виконання: 



Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.2.2. Акт Про готовність школи до нового навчального року Заступник АГР Станкевич О.Ю. 08.08.22 

1.2.4. Виробнича нарада Про проведення "Свята першого дзвоника". Творча група Журавська І.В. 16.08.22 

1.2.3. Оформлення документації Складання розкладу на 2022-2023 н. р. Адміністрація Савицька Л.П. 26.08.22 

1.2.5. Нарада при директорі  Забезпечення організованого початку навчального року.

Стан будівлі, матеріально-технічної бази, готовність приміщень  до нового

2022-2023 навчального року.

Особливості організації навчального дня молодших школярів.

Правила внутрішкільного розпорядку  на 2022-2023 н. р.

Про організацію чергування вчителів та учнів  у 2022-2023 н. р.

Про планування базових дисциплін у 2022-2023 н. р.

 Інструктаж педагогічних працівників щодо проведення тематичного обліку

знань, критеріїв оцінювання навчальних досягнень (поточних, семестрових,

річних, письмових робіт тощо).

 Про підготовку  до роботи в осінньо-зимовий період.

Вчителі школи Жиганова О.Б. 30.08.22 

1.2.7. Наказ 1."Про розподіл функціональних обов`язків адміністрації".

2. "Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку".

3. "Про організацію охорони праці".

4."Про режим роботи школи".

5. "Про створення ШПМПК та команди психолого-педагогічного супроводу

дітей з ООП.

5."Про навчальне навантаження вчителів".

6." Про призначення класних керівників, педагогів-організаторів, завідуючих

кабінетами, керівників гуртків".

7. "Про зарахування учнів до 10-х класів до школи".

8. "Про зарахування учнів до 1-х класів школи".

9."Про поділ класів на групи для вивчення іноземних, української мов,

фізкультури та трудового навчання".

10. "Про заходи щодо виконання Закону України про звернення громадян".

11."Про створення комісії з трудових спорів".

12. "Про організацію наставництва".

13. "Організація харчування учнів пільгових категорій ".

14. "Про організацію роботи груп продовженого дня".

15. "Про організацію харчування учнів у школі".

17."Про створення бракеражної комісії" та комісії громадського контролю.

18. "Про проведення Першого уроку 2022-2023 н. р."

19. "Про використанння мобільних телафонів  під час НВП у 2022-2023 н. р."

20. "При систему контролю за відвідуванням учнями школи у 2022-2023 н.

р."

21."Про  дотримання єдиного орфографічного режиму. Своєчасність запису

проведених уроків, підсумків оцінювання.

22. Про результати контролю за дотриманням єдиних вимог щодо перевірки

письмових робіт і зошитів із предметів.

23. Про роботу факультативів та курсів за вибором.

Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

31.08.22 

1.2.9. Розрахунок тарифікації Складання тарифікації на 2022-2023 н.р. бухгалтер Савицька Л.П. 01.09.22 

1.2.6. Проведення уроків Проведення Першого уроку  2022-2023 н. р. Класні керівники Журавська І.В. 01.09.22 

1.2.8. Надання звітів Збір інформації та підготовка звіту  загальноосвітнього навчального закладу

на початок 2022-2023 навчального року за формою №ЗНЗ-1.

Адміністрація Савицька Л.П. 07.09.22 



1.2.1. Збір інформації  Збір інформації про стан працевлаштування випускників та охоплення

навчанням учнів.

Класний керівник 11-го класу,

Кл.керівники 9-х кл.

Журавська І.В. 08.09.22 

1.2.10. Звіт Збір інформації та підготовка звіту про чисельність і склад педагогічних

працівників загальноосвітнього навчального закладу за формою №83-РВК.

Адміністрація Савицька Л.П. 09.09.22 

Модуль: 1.3. "Організація чергування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.3.1. Складання графіку Розроблення графіків чергування учнів та вчителів. Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

1.3.2. Звіт про роботу Якість чергування вчителів та учнів за І семестр 2022-2023 н.р.. Адміністрація Журавська І.В. 03.01.23 

1.3.3. Складання графіку Розроблення графіків чергування учнів та вчителів на ІІ семестр 2022-2023

н.р..

Адміністрація Журавська І.В. 12.01.23 

1.3.4. Звіт про роботу Якість чергування вчителів та учнів за ІІ семестр 2022-2023 н.р.. Адміністрація Журавська І.В. 06.06.23 

Модуль: 1.4. "Кінець навчального року"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.4.11. Нарада класних керівників 1. Про закінчення 2022-2023 навчального року.

2. Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 

школи.

Класні керівники Жиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

29.07.22 

1.4.1. Співбесіди з педагогами Про відпустки працівників школи. Вчителі школи Савицька Л.П. 10.02.23 

1.4.5. Педагогічна рада 1. Про випуск учнів 11-х класів.

2. Про нагородження учнів 2-4-х класів Похвальними листами за успіхи в

навчанні.

3. Про нагородження учнів 11-х класів золотою медаллю "за високі

досягнення у навчанні" та срібною медаллю "за досягнення у навчанні".

4. Про переведення до наступного класу учнів 1-8, 10-х класів до наступного

класу.

5. Про нагородження учнів 11-х класів Похвальною грамотою "За особливі

досягнення у вивченні окремих предметів".

Вчителі школи Савицька Л.П. 11.05.23 

1.4.2. Виробнича нарада Про участь класних колективів, педагогів  у "Святі останнього дзвоника". Вчителі школи Журавська І.В. 11.05.23 

1.4.6. Адміністративна нарада Про попередній розподіл тижневого педагогічного навантаження на

2022-2023 н. р.

Вчителі школи Савицька Л.П. 17.05.23 



1.4.4. Педагогічна рада 1.  Переведення до наступного класу.

2. Про нагородження випускників золотою медаллю "За особливі досягнення

в навчанні", срібною медаллю "За досягнення у навчанні".агородження

Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" учнів школи.

3. Про випуск учнів .

4. Про нагородження Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні"

учнів школи.

5. Підготовка до поточного ремонту.

6. Про організоване закінчення навчального року.

Вчителі школи Савицька Л.П. 18.05.23 

1.4.3. Нарада класних керівників 1. Про склад комісії з питань контролю за правильністю заповнення додатків

до атестатів про повну загальну середню освіту.

2. Про проведення урочистої лінійки "Свято останнього дзвоника".

3. Про створення апеляційних комісій для коригування семестрової оцінки.

4. Про підсумки проведенння контрольних робіт за II семестр 2022-2023 н. р.

5. Про організацію та проведення випускного вечора.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В. 22.05.23 

1.4.7. Святкова лінійка Проведення "Свята останнього дзвоника". Учні школи Журавська І.В. 31.05.23 

1.4.8. Аналіз 1. Аналіз роботи за 2022-2023 н. р.

2. Здобутки, проблеми, перспективи.

3. Підготовка звітних матеріалів до серпневої педради.

Адміністрація Жиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

08.06.23 

1.4.9. Наказ  Про результати проведення ДПА в 4-х класах.

Про випуск учнів та про нагородження золотими і срібними медалями.

Про переведення та нагородження похвальним листом "За високі

досягнення у навчанні" учнів 

Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П. 13.06.23 

1.4.10. Тематичний виховний захід Проведення урочистої церемонії вручення свідоцтв. Учні 11 класу, Учні 9-х кл. Журавська І.В., Савицька Л.П. 23.06.23 

Модуль: 1.5. "Діяльність бухгалтерії"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.5.1. Звіт про матеріальне

забезпечення

Підготовка документації, оформлення матеріалів. бухгалтер Бондар О.М. 01.08.22 

1.5.4. Аналіз документів Складання штатного розпису бухгалтер Бондар О.М. 30.08.22 

1.5.5. Складання розкладу Складання розкладу уроків, гуртків, секцій, факультативів, графіка

індивідуальних занять, розподіл обсягу роботи та графіка роботи

техперсоналу.

Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П.,

Журавська І.В.

31.08.22 

1.5.2. Фінансовий звіт 1. Оплата рахунків.

2. Оприходування цінностей.

3. Розподіл та видача премій та матеріальної допомоги.

бухгалтер Бондар О.М. 16.12.22 

1.5.6. Складання кошторису Складання кошторису витрат закладу на новий фінансовий рік. бухгалтер Бондар О.М. 21.12.22 

1.5.3. Аналіз документів 1. Перевірка документів працівників з метою здійснення тарифікації.

2. Складання тарифікаційних списків.

3. Розрахунок  фонду зарплати.

бухгалтер Бондар О.М. 23.12.22 

Модуль: 1.6. "Інвентаризація майна"



Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.6.4. Інвентеризація Проведення інвентаризації шкільного майна Інвентаризаційна комісія Станкевич О.Ю. з 01.08.22 до 09.08.22 

1.6.1. Матеріальне забезпечення Придбання та ремонт матеріальних цінностей. бухгалтер, Заступник АГР Станкевич О.Ю. з 01.08.22 до 31.08.22 

1.6.3. Наказ по закладу Проведення інвентаризації шкільного майна та обладнання Адміністрація Станкевич О.Ю. 02.08.22 

1.6.2. Маркування Перевірка інвентарних номерів та маркування на новому майна Інвентаризаційна комісія Станкевич О.Ю. 09.08.22 

1.6.5. Списання матеріальних

цінностей

Складання актів списання матеріальних цінностей та витрачених матеріалів. Заступник АГР Станкевич О.Ю. 10.08.22 

Модуль: 1.7. "Ремонт шкільних приміщень"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.7.1. Ремонт Поточний ремонт приміщень закладу Техпрацівники школи Станкевич О.Ю. з 01.07.22 до 05.08.22 

1.7.3. Ремонт  Проведення ремонту санітарно-технічного обладнання унітазів, пісуарів,

змішувачів, кранів тощо.

Робітники по обслуг.школи Станкевич О.Ю. з 01.07.22 до 31.08.22 

1.7.2. Матеріальне забезпечення 1.	Спрямування коштів, передбачених кошторисом на капітальні та поточні

видатки: проведення поточних ремонтів будівель та приміщень школи,

котельного господарства, енергетичного обладнання, системи

протипожежного  захисту тощо.

2.	Відновлення необхідної кількості господарчого інвентарю,поновлення

запасів  дезінфікуючих, миючих засобів

3.	Проведення перевірки електро-, газообладнання та теплових мереж,

забезпечення профілактичних робіт

Спеціалісти Станкевич О.Ю. з 01.07.22 до 31.08.22 

Модуль: 1.8. "Благоустрій"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.8.1. Складання графіку 1.	Складання графіку робіт щодо благоустрою закладу та території школи.

2.	Розподіл класних кабінетів та території школи за певними класами

Адміністрація Станкевич О.Ю. 21.06.22 

1.8.5. Перевірка та забезпечення

умов

Приведення території закладу в належний санітарний стан, упорядкування

згідно з санітарними вимогами, проведення поточного ремонту огорожі,

спортивного майданчиків.

Техпрацівники школи,

Спеціалісти

Станкевич О.Ю. з 01.07.22 до 05.08.22 

1.8.2. Співпраця 1.	Прибирання  могил на міському кладовищі 

2.	Участь у місячнику благоустрою міста

3. Участь у конкурсі «Моє квітуче місто» у номінації «Квітуча Україна»

Класні керівники Журавська І.В. з 01.08.22 до 23.06.23 

1.8.6. Контроль Складання звітності про проведену роботу, підготовка відповідних актів

обстеження території школи, визначення  проблем з благоустрою закладу та

розроблення планів їх вирішення.

Заступник АГР Станкевич О.Ю. 12.08.22 



1.8.7. Перевірка та забезпечення

умов

Щоденне прибирання класних кімнат та щотижневе прибирання території. Класні керівники Журавська І.В. з 01.09.22 до 26.05.23 

1.8.4. Перевірка обладнання Виконання санітарно-гігієнічних норм споживання електроенергії, тепла,

води, здійснення контролю за економним споживанням та

електрозбереженням в приміщеннях закладу та своєчасним

теплопостачанням з метою створення комфортних умов для навчання та

праці.

Заступник АГР  з 01.09.22 до 31.05.23 

1.8.3. Контроль 1.	Контроль за своєчасним прибиранням території закладу з метою

дотримання санітарних норм та створення естетичних умов для виховання

учнів

2.	Виконання графіку чергувань класами та вчителями  по школі

Класні керівники Журавська І.В. з 01.09.22 до 31.05.23 

1.8.8. Перевірка та забезпечення

умов

1. Генеральне прибирання закріплених територій під час канікул.

2.	Проведення дератизації та дезінсекції приміщень школи та території

школи

Заступник АГР Станкевич О.Ю. з 01.09.22 до 30.06.23 

1.8.9. Технічна робота Знесення аварійних будівель школи: котельні Спеціалісти Станкевич О.Ю. з 01.06.23 до 30.06.23 

Модуль: 1.9. "Матеріально-технічна база"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.9.2. Складання кошторису 1. Складання кошторису витрат на вирішення МТБ у  2022-2023 н.р.

2. Пошук джерел фінансування.

Заступник АГР, бухгалтер Станкевич О.Ю. 30.06.22 

1.9.3. Засідання Спільне засідання Ради закладу та БК з питань по вдосконаленню МТБ у

2022-2023н.р..

Адміністрація, Рада школи Станкевич О.Ю. 01.07.22 

1.9.4. Аналіз документів Про призначення матеріально відповідальних. Адміністрація Станкевич О.Ю. 01.07.22 

1.9.6. Ремонт Поточний ремонт приміщень закладу Спеціалісти Станкевич О.Ю. з 01.07.22 до 05.08.22 

1.9.1. Матеріальне забезпечення Поповнення навчальної бази кабінетів ТЗН. Заступник АГР Станкевич О.Ю. з 01.07.22 до 01.09.22 

1.9.8. Акт акт готовності закладу до 2022-2023н.р. Комісія з ОП та БЖ Станкевич О.Ю. 15.08.22 

1.9.5. Наказ по закладу 1.	Про відповідального за газове господарство, електро господарство,

водо-каналізаційні системи та інше.

2.	Про відповідального за видачу дезінфікуючих засобів.

3.	Про протипожежний режим у школі

4.	Про призначення матеріально відповідальних осіб по закладу

5.	Про створення інвентаризаційної комісії

6.	Про створення комісії по списанню матеріальних цінностей, що вийшли із

ужитку

7.	Скласти і затвердити штатний розпис обслуговуючого персоналу

8.	Про забезпечення виконання Державних санітарних правил і норм та

вимог нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки,

пожежної безпеки. Цивільного захисту з технічної експлуатації теплових

установок та мереж, з метрології та енергозбереження при підготовці школи

до 2022-2023 н.р.

9.	Про підготовку газового господарства до опалювального сезону.

10.	Про завершення опалювального сезону  та  початок опалювального

сезону 2022- 2023 р..р.

Адміністрація Станкевич О.Ю. 01.09.22 



Модуль: 1.10. "Енергозбереження"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.10.2. Технічна робота 1.	Проведення заміни освітлювальних приладів на енергозберігаючі

2.	Ремонт встановлених за радіаторами тепловідбивних екранів з фольги

та подібних матеріалів, що направлятимуть тепло всередину приміщення. 

Спеціалісти Станкевич О.Ю. з 01.07.22 до 05.08.22 

1.10.1. Планування Визначення плану заходів з енергозбереження закладу у 2022-2023 н.р. Заступник АГР Станкевич О.Ю. 29.08.22 

1.10.3. Контроль 1.	Систематичне ведення обліку споживання газу, холодної води,

електроенергії відстеження та коригування (зменшення) її споживання у

закладі

2.	Контроль за учасниками НВП стосовно економії електроенергії та

водопостачання в школі

Заступник АГР Станкевич О.Ю. з 01.09.22 до 30.06.23 

Модуль: 1.11. "Газове господарство"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

1.11.3. Технічне забезпечення Привести в належний стан запобіжну арматуру котлового обладнання 

(запобіжні клапани котлів)

Спеціалісти Станкевич О.Ю. з 30.06.22 до 12.08.22 

1.11.4. Перевірка обладнання 1.Забезпечити  своєчасну повірку газового лічильника. коректора,

манометрів та термометрів газової котельні.

2. Здійснити вимірювання контурів заземлення електрообладнання та

електроустаткування школи

Спеціалісти Станкевич О.Ю. з 01.08.22 до 12.08.22 

1.11.1. Технічна робота 1.	Провести техогляд котлів з занесенням результатів в паспорти котлів.

2.	Провести профілактичні  та ремонтні роботи котельні школи.

3.	 Усунути недоліки, які були виявлені при проведенні технічного

обслуговування котельного обладнання

Спеціалісти Станкевич О.Ю. з 01.08.22 до 09.09.22 

1.11.2. Вивчення документації Забезпечити газову котельню технічною документацією: паспортом, 

тепловою схемою, експлуатаційною інструкцією, температурним графіком та

інше.

Заступник АГР Станкевич О.Ю. 03.10.22 

Проект: 2. "УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ. (Моніторинг роботи ЗО)"

Модуль: 2.1. "Охоплення навчанням здобувачів освіти"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

2.1.17. Співбесіди Вивчення рівня готовності до шкільного навчання ( за запитом). Психологічна служба Жиганова О.Б. з 01.06.22 до 31.08.22 

2.1.1. Наказ по закладу Про зарахування учнів 1 -х  класів із занесенням до алфавітної книги Адміністрація Жиганова О.Б. 15.08.22 

2.1.11. Наказ по закладу Про організацію занять з майбутніми першокласниками Адміністрація Жиганова О.Б. 18.08.22 



2.1.16. Бесіда з батьками Підготовка дітей до навчання у школі. Ознайомлення батьків майбутніх

першокласників із нормативними документами та умовами зарахування до

ЗЗСО

Батьки Жиганова О.Б. з 22.08.22 до 02.09.22 

2.1.14. Наказ по закладу Про зарахування учнів  до 1 класу Адміністрація Жиганова О.Б. 30.08.22 

2.1.19. Оформлення документації Складання звітних матеріалів за результатами діагностики шкільної зрілості

дітей.

Психологічна служба Жиганова О.Б. 30.08.22 

2.1.6. Звіт Про участь у Всеукраїнському рейді «Урок» Соціальний педагог Бойко Ж.Л. 01.09.22 

2.1.2. Звіт Про участь у Всеукраїнському рейді «Урок» Соціальний педагог Бойко Ж.Л. 01.09.22 

2.1.3. Наказ Наказ "Про організацію контролю за відвідуванням занять учнями в

2022/2023 н.р.

Адміністрація Журавська І.В. 01.09.22 

2.1.10. Адміністративний контроль Відвідування учнями навчальних занять у вересні Соціальний педагог Бойко Ж.Л. з 01.09.22 до 30.09.22 

2.1.13. Консультація батьків

психологом

З'ясування особливостей поведінки дитини вдома, бажання йти до школи,

тощо.

Психологічна служба, Батьки Журавська І.В. з 01.09.22 до 26.05.23 

2.1.9. Забезпечення контролю та

інформування

Про участь у Всеукраїнському рейді «Урок» щодо охоплення навчанням

учнів мікрорайону

Адміністрація Бойко Ж.Л. 02.09.22 

2.1.4. Звіт Внести  зміни в ІЕСу щодо кількісного складу учнів Адміністрація Савицька Л.П. 07.09.22 

2.1.8. Звіт Звіт перед департаментом освіти (списки, довідки) про фактичне

працевлаштування випускників 9, 11 класів

Адміністрація Журавська І.В. 08.09.22 

2.1.5. Звіт Оформлення алфавітної книги на початок 2022/2023 н.р. Секретар Савицька Л.П. 09.09.22 

2.1.7. Статистична звітність Звіт перед департаментом освіти  (списки,  ЗНЗ-1, РВК-77). Адміністрація Савицька Л.П. 16.09.22 

2.1.20. Нарада при директорі Психологічна готовність дитини до навчання в школі, як передумова її

успішної адаптації до школи.

Вчителі школи Жиганова О.Б. 21.09.22 

2.1.12. Наказ  Наказ "Про стан відвідування учнями занять у 1 семестрі" Адміністрація Бойко Ж.Л. 28.12.22 

2.1.21. Оформлення документації Оформлення алфавітної книги на кінець 2022/2023 н.р. Секретар Савицька Л.П. 25.05.23 

2.1.15. Наказ Наказ "Про стан відвідування учнями занять у 2 семестрі" Адміністрація Журавська І.В. 31.05.23 

2.1.22. Наказ по закладу Про випуск учнів 11 класів Адміністрація Савицька Л.П. 01.06.23 

2.1.18. Наказ по закладу Про випуск учнів 9 класів Адміністрація Савицька Л.П. 16.06.23 

Модуль: 2.2. "Моніторинг поставлених цілей та завдань"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

2.2.13. Акт Оформлення технічного паспорту школи Адміністрація Станкевич О.Ю. 09.08.22 

2.2.1. Адміністративна нарада Підготовка закладу до нового навчального року Адміністрація Кулініч О.М. 16.08.22 



2.2.6. Педагогічна рада 1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Про підсумки діяльності ЗО у 2021/2022 н.р. та завдання педагогічного

колективу щодо підвищення якості освітнього процесу в 2022/2023 н.р.

3. Про нормативно-правове забезпечення організованого початку нового

2022/2023 н.р.

4. Про освітню програму закладу освіти на 2022/2023 н.р. та структуру

навчального року.

5. Про режим роботи закладу освіти на 2022/2023 н.р.

6. Про річний план закладу освіти на 2022/2023 н.р.

7.Про затвердження Положення про впровадження та ведення електронних

класних журналів.

8.Про використання у 2022/2023 н.р. електронних класних журналів для

ведення обліку відвідування занять та навчальних досягнень учнів.

9. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації,

отриманих педагогічними працівниками поза закладами освіти, що мають

ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять діяльність за

акредитованими програмами.

10.Про методичне забезпечення освітнього процесу.

11. Про режим роботи ГПД.

12. Про оцінювання навчальних досягнень учнів.

13. Про організацію індивідуального навчання.

14. Про схвалення Положення про органи учнівського самоврядування.

15. Про схвалення проєкту нової редакції Положення про встановлення

протиепідемічних заходів у закладі.

16. Про схвалення навчального навантаження педагогічних працівників

закладу на 2022/2023 н.р.

Педколектив, Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

25.08.22 

2.2.2. Наказ по школі Про підготовку календарно-тематичних планів Адміністрація Савицька Л.П. 29.08.22 

2.2.9. Наказ по закладу Про виконання рішення педради №1 від 25.08.2022 р. Адміністрація Жиганова О.Б. 29.08.22 

2.2.4. Наказ по закладу Про уповноважену особу за роботу в ІТС"АІСО" Адміністрація Бондар О.М. 29.08.22 

2.2.11. Наказ по закладу Про офрмлення електронних класних журналів Адміністрація Савицька Л.П. 30.08.22 

2.2.3. Наказ по закладу Про затвердження освітньої програми Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П. 30.08.22 

2.2.10. Адміністративний контроль Затвердження розкладу уроків Адміністрація Савицька Л.П. 31.08.22 

2.2.12. Наказ по закладу Про роботу груп продовженого дня Адміністрація Жиганова О.Б. 31.08.22 

2.2.14. Оформлення документації Узгодження календарно- тематичних планів Вчителі школи, Адміністрація Журавська І.В., Жиганова О.Б.,

Савицька Л.П.

31.08.22 

2.2.5. Наказ по закладу Про затвердження структури 2022/2023 н.р. Адміністрація Савицька Л.П. 31.08.22 

2.2.7. Наказ по закладу Про режим роботи закладу в 2022/2023 н.р. Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

2.2.8. Наказ по закладу Про річний план закладу освіти на 2022/2023 н.р. Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

2.2.16. Наказ по закладу Про організацію обліку відвідування освітнього закладу учнями Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

2.2.20. Наказ по закладу Про призначення керівників гуртків Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

2.2.17. Наказ по закладу Про розподіл функціональних обов'язків між адміністрацією закладу Адміністрація Кулініч О.М. 31.08.22 

2.2.22. Наказ по закладу Про оформлення класних журналів Адміністрація Савицька Л.П., Жиганова О.Б. 01.09.22 

2.2.26. Цільовий контроль Стан відвідування учнями освітнього закладу Адміністрація Журавська І.В. з 01.09.22 до 26.05.23 

2.2.31. Цільовий контроль за

освітнім процесом

Стан ведення зошитів Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 01.09.22 до 26.05.23 



2.2.28. Адміністративний контроль Стан ведення трудових книжок працівників закладу освіти Адміністрація Савицька Л.П. з 01.09.22 до 31.05.23 

2.2.15. Оформлення документації Про результати календарно-тематичного планування на 1 семестр

2022/2023 н.р.

Адміністрація Савицька Л.П. 05.09.22 

2.2.21. Адміністративний контроль Оформлення особових справ учнів 1,10 класів Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П. 09.09.22 

2.2.18. Звіт Статистична звітність РВК-77 Адміністрація Савицька Л.П. 15.09.22 

2.2.19. Звіт Статистична звітність ЗНЗ Адміністрація Савицька Л.П. 19.09.22 

2.2.24. Адміністративна нарада Підготовка питань до розгляду на педагогічній   раді Адміністрація Жиганова О.Б. 21.09.22 

2.2.25. Педагогічна рада 1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про роботу закладу з питань попередження дитячого травматизму,

охорони здоров'я дітей

3.Про роботу закладу з питань профілактики домашнього насильства,

насильства за ознакою статі та булінгу

4. Про підсумки проведення обліку з працевлаштування учнів 9,11 класів.

5. Про дотримання Інструкції з діловодства. Алфавітна книга, особові

справи.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

22.09.22 

2.2.23. Звіт Статистична звітність РВК-83 Адміністрація Савицька Л.П. 27.09.22 

2.2.29. Адміністративна нарада Підготовка питань для розгляду на педагогічній раді Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

25.10.22 

2.2.27. Наказ по закладу Про виконання рішень педради від 22.09.2022 року Адміністрація Жиганова О.Б. 26.10.22 

2.2.30. Педагогічна рада 1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про адаптацію учнів 1-х класів.

3.Про затвердження списку педагогічних працівників, що атестуються у

2022/2023 н.р.

4.Про організацію та стан позакласної роботи (залученість дітей у гуртковій

роботі)

5. Про підготовку учнів до участі в 2-3 етапах Всеукраїнських учнівських

олімпіад.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

26.10.22 

2.2.32. Адміністративна нарада Про підготовку до засідання педагогічної ради Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

15.11.22 

2.2.33. Педагогічна рада 1. Про виконання рішень попередніх педрад.

2.Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти,

що мають ліцензію га підвищення кваліфікації або провадять освітню

діяльність за акредитованою освітньою програмою.

3. Про зміст і обсяги домашніх завдань на уроках.

4. Про ведення ділової документації закладу, класні журнали.

5. Про дотримання учасниками освітнього процесу встановлених

протиепідемічних заходів.

6. Про адаптацію учнів 5-х класів.

7. Про адаптацію учнів 10-го класу.

Вчителі школи Журавська І.В., Жиганова О.Б.,

Савицька Л.П.

16.11.22 

2.2.34. Наказ по закладу про виконання рішень педради від 16.11.2022 р. Адміністрація Жиганова О.Б. 17.11.22 

2.2.35. Адміністративна нарада Про підготовку питань до педради Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

14.12.22 



2.2.36. Педагогічна рада 1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Про затвердження  Орієнтовного плану підвищення кваліфікації

педагогічних  працівників закладу в 2023 році.

3. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти,

що мають ліцензію га підвищення кваліфікації або провадять освітню

діяльність за акредитованою освітньою програмою.

4. Про хід атестації педагогічних працівників закладу.

5. Про стан обліку учнів закладу  в 1 семестрі  2022/2023 н.р.

6. Про стан виконання освітніх програм в 1 семестрі  2022/2023 н.р.

7. Про підсумки перевірки стану ведення робочих зршитів, зошитів для

контрольних робіт у 1 семестрі  2022/2023 н.р.

8.Про стан виконання плану виховної роботи у 1 семестрі  2022/2023 н.р.

9.Про стан відвідування навчальних занять учнями закладу в 1 семестрі 

2022/2023 н.р.

10.Про систему роботи класних керівників, вчителів-предметників, сестри

медичної з попередження дитячого травматизму, профілактики

правопорушень і злочинності, наркоманії в 1 семестрі  2022/2023 н.р.

11. Робота вихователів ГПД з підвищення ефективності навчання і

виховання учнів.

Адміністрація Жиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

15.12.22 

2.2.37. Наказ по закладу Про виконання рішень педради від 15.12.2022 р. Адміністрація Жиганова О.Б. 16.12.22 

2.2.41. Наказ по закладу Про стан відвідування занять учнями у 1 семестрі Адміністрація Журавська І.В. 04.01.23 

2.2.38. Адміністративна нарада Про підготовку до засідання педагогічної ради Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

05.01.23 

2.2.39. Наказ Про виконання навчальних програм у 1 семестрі  2022/2023 н.р. Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П. 05.01.23 

2.2.44. Гуртки Планування роботи гуртків на 2 семестр Адміністрація Журавська І.В. 05.01.23 

2.2.42. Планування виховної роботи Затвердження планів виховної роботи на 2 семестрі Адміністрація Журавська І.В. 06.01.23 

2.2.45. Наказ по закладу Стан ведення електронних класних журналів у 1 семестрі 2022/2023 н.р. Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

09.01.23 

2.2.40. Аналіз документів Стан виконання річного плану за 1 семестр Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

11.01.23 

2.2.43. Оформлення документації Затвердження календарно-тематичних планів на 2 семестр Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

11.01.23 



2.2.47. Педагогічна рада 1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підсумки роботи з обдарованою молоддю у 1 семестрі 2022/2023 н.р.

та про створення необхідних умов для розвитку учнів закладу у 2 семестрі

2022/2023 н.р.

3. Про виконання річного плану закладу в 1 семестрі 2022/2023 н.р.

4. Про складання графіку відпусток працівників закладу на 2023 рік.

5. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу у 2 семестрі 2022/2023 н.р.Проведення

інструктажів.

6. Про дотримання в закладі  законодавства з питань карантину та

запровадження посилених протиепідемічних заходів із протидії

розповсюдженню COVID-19.

7. Про дотримання законодавства з питань запобігання та протидії проявам

насильства серед учасників освітнього процесу.

8. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації

педпрацівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти, що мають

ліцензію на підвищення кваліфікації.

9. Роль особистості класного керівника у створенні ситуації успіху -

життєвого пріоритету особистості учня.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

11.01.23 

2.2.48. Наказ по закладу Про виконання рішень педради від 11.01.2023 р. Адміністрація Жиганова О.Б. 13.01.23 

2.2.46. Адміністративний контроль Стан ведення робочих зошитів з української мови, англійської мови,

математики

Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П.,

Журавська І.В.

з 16.01.23 до 19.05.23 

2.2.49. Адміністративна нарада Підготовка питань до розгляду на педраду Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

15.02.23 

2.2.50. Педагогічна рада 1. Про виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підготовку до ДПА.

3. Про організацію роботи з батьками.

4. Про взаємодію закладу із суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері

запобігання та протидії насильству.

5. Про виконання нових нормативно-правових актів України.

6. Про стан профорієнтаційної роботи з учнями 9,11 класів.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

16.02.23 

2.2.51. Наказ по закладу Про виконання рішення педради від 16.02.2023р. Адміністрація Жиганова О.Б. 17.02.23 

2.2.52. Оформлення документації Уточнення даних документів про освіту Адміністрація Савицька Л.П. 21.02.23 

2.2.53. Адміністративна нарада Підготовка до засідання педагогічної ради Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

28.03.23 

2.2.54. Педагогічна рада 1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підготовку до проведення Дня ЦО.

3. Про правове виховання дітей та учнівської молоді. Індивідуальна робота з

учнями, схильними до правопорушень, пропусків уроків.

4. Про стан організації харчування учнів.

5. Про дотримання в закладі законодавства з питань карантину та

запровадження посилених протиепідемічних заходів та вжиття заходів із

протидії розповсюдження  COVID-19.

6. Про виконання нових нормативно-правових актів України.

7. партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та

розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного

суспільства. Комп'ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості.

8. Сучасні психолого-педагогічні підходи розвитку колективу та становлення

особистості лідера - невід'ємної ланки в ньому.

Вчителі школи Жиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

29.03.23 

2.2.55. Наказ по закладу Про виконання рішення педради від 29.03.2023 р. Адміністрація Жиганова О.Б. 30.03.23 



2.2.56. Наказ по закладу Про підготовку до проведення навчально-польових зборів юнаками 11 

класу з курсу "Захист України"

Адміністрація Журавська І.В. 03.04.23 

2.2.57. Адміністративна нарада Підготовка  до педради Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

18.04.23 

2.2.58. Педагогічна рада 1. Про виконання рішень попередніх педрад.

2. Про підготовку до закінчення 2022/2023 н.р., організацію повторення

вивченого матеріалу та проведення підсумкового контролю знань учнів

закладу.

3. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023

н.р. 

4. Про ведення ділової документації закладу, класні журнали.

Адміністрація Жиганова О.Б., Журавська І.В.,

Савицька Л.П.

19.04.23 

2.2.60. Наказ по закладу Про виконання рішення педради від 19.04.2023 р. Адміністрація Жиганова О.Б. 20.04.23 

2.2.59. Наказ по закладу Про складання проєкту робочого плану на 2023/2024 н.р. Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П. 17.05.23 

2.2.61. Аналіз документів Виконання навчальних планів за 2 семестр Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 22.05.23 до 31.05.23 

2.2.62. Педагогічна рада 1. Виконання рішень попередніх педрад.

2. Про закінчення учнями 1-4 класів навчання і перевід їх на наступний рік

навчання. 

3. Про закінчення навчального року учнями 5-8, 10 класів і переведення їх

на наступний рік навчання. 

4. Про нагородження учнів 5-8, 10 класів Похвальним листом "За високі

досягнення у навчанні"

5. Про результати оцінювання учнів, які знаходилися на індивідуальній

формі навчання ( педагогічний патронаж та сімейна форма)

6. Про підсумки організації дистанційного навчання у 2022/2023 н.р.

7. Про виконання навчальних програм і планів у 2021/2022 н.р. 

8. Про виконання Стратегії розвитку на 2021/2022 н.р.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

23.05.23 

2.2.64. Наказ по закладу Про стан ведення класних журналів Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П.,

Журавська І.В.

01.06.23 

2.2.65. Наказ по закладу Про прогнозоване педагогічне навантаження педпрацівників на  2023/2024

н.р. 

Адміністрація Савицька Л.П. 05.06.23 

2.2.63. Педагогічна рада 1.Про переведення учнів 9-х класів на наступний рік та випуск учнів 9-х

класів із освітнього закладу за заявою одного з батьків.

2. Про виконання проєктно-модульного плану освітньої діяльності закладу

за 2022/2023 н.р.

3.Про проєкт освітньої програми на 2023/2024 н.р. 

4. Про прогнозоване педагогічне навантаження на  2023/2024 н.р. 

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

06.06.23 

2.2.66. Педагогічна рада Про відрахування зі складу учнів опорного закладу випускників 11 класу, які

здобули повну середню освіту

Адміністрація Савицька Л.П. 21.06.23 

Модуль: 2.3. "Внутрішній моніторинг результатів навчання"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

2.3.7. Відвідування занять Вивчення стану викладання  ЯДС в початкових класах. Адміністрація Жиганова О.Б. з 05.09.22 до 21.10.22 



2.3.1. Адміністративний контроль Про підсумки моніторингових 

досліджень у 2021/2022 н.р

Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

08.09.22 

2.3.4. Наказ  Вивчення стану викладання хімії, географії, природознавства, біології, ЯДС. Адміністрація Жиганова О.Б. 28.09.22 

2.3.6. Нарада при заступнику

директора

Планування графіка вивчення стану викладання предметів  у 2022-2023

навчальному році.

Вчителі школи Савицька Л.П. 29.09.22 

2.3.2. Проблемний стіл Графік проведення моніторингових робіт  у 1 семестрі 2022/2023 н.р. Творча група Савицька Л.П. 30.09.22 

2.3.5. Статистична звітність Якість знань з предметів інваріантної складової на початок 2022/2023н.р. Адміністрація Савицька Л.П. 03.10.22 

2.3.3. Моніторинг якості знань учнів Вступний моніторинг якості знань учнів з предметів інваріантної складової Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 03.10.22 до 21.10.22 

2.3.31. Відвідування занять Вивчення стану роботи Котенко Л. В. Адміністрація Савицька Л.П. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.33. Вивчення документації Вивчення стану роботи бібліотекаря Годенко Ю. В. Адміністрація Журавська І.В. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.27. Відвідування занять Відвідування уроків Кулініч О. М.  з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти

Адміністрація Савицька Л.П. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.8. Персональний контроль Відвідування уроків Лапій О. І.  з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти

Адміністрація Журавська І.В. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.9. Персональний контроль Відвідування уроків Вижак І. В. з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти

Адміністрація Журавська І.В. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.30. Персональний контроль Відвідування уроків Градовчук В. Ю. з метою вивчення роботи над

методичною проблемою

Адміністрація Жиганова О.Б. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.34. Персональний контроль Відвідування уроків  Гембарської Н. В. з метою вивчення роботи над

методичною проблемою

Адміністрація Журавська І.В. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.35. Персональний контроль Відвідування уроків Тараніченко Л. М. з метою вивчення роботи над

методичною проблемою

Адміністрація Савицька Л.П. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.36. Персональний контроль Вивчення роботи вчителя Стемповського О. Л. над самоосвітньою темою Адміністрація Жиганова О.Б. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.37. Персональний контроль Вивчення роботи  Нікіфоренко А. М. над самоосвітньою темою Адміністрація Жиганова О.Б. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.29. Відвідування занять Стан роботи педагога-організатора Ярмолюк Н. В. Адміністрація Жиганова О.Б. з 17.10.22 до 28.02.23 

2.3.21. Засідання предметних

кафедр

Про підсумки вивчення стану викладання природознавства,  ЯДС. Методична комісія вчителів

іноземних мов

Жиганова О.Б. 20.12.22 

2.3.10. Наказ Про підсумки вивчення стану викладання ЯДС в початкових класах. Адміністрація Жиганова О.Б. 20.12.22 

2.3.23. Засідання предметних

кафедр

Про результати моніторингу рівня якості знань учнів 5-11 класів з предметів

інваріантної складової у 1 семестрі 2022/2023н.р.

Методична комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, Методична комісія

вчителів іноземних мов, М\О 

вчителів художньо-естетичного

циклу, М\К вчителів  початкових

класів

Жиганова О.Б. 04.01.23 

2.3.24. Наказ Про моніторинг рівня якості знань учнів 5-11 класів з предметів інваріантної

складової у 1 семестрі 2022/2023 н.р.

Адміністрація Жиганова О.Б. 04.01.23 

2.3.19. Моніторинг якості знань учнів Якість знань з предметів інваріантної складової на кінець І семестру

2022/2023 н.р.

Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

05.01.23 



2.3.25. Нарада при заступнику

директора

Графік проведення моніторингових робіт  у 2 семестрі 2022/2023 н.р. Вчителі школи Савицька Л.П. 12.01.23 

2.3.26. Відвідування уроків Вивчення стану викладання  природознавства  у середній та старших

класах

Адміністрація Журавська І.В., Жиганова О.Б. з 16.01.23 до 31.01.23 

2.3.12. Відвідування уроків Вивчення стану викладання географії Адміністрація Савицька Л.П. з 23.01.23 до 03.02.23 

2.3.17. Наказ Про підсумки вивчення стану викладання хімії  . Адміністрація Савицька Л.П. 06.02.23 

2.3.18. Відвідування занять Вивчення стану викладання біології у старших класах Адміністрація Савицька Л.П. з 13.02.23 до 28.02.23 

2.3.12. Аналітична робота

практичного психолога

Вивчення роботи практичного психолога Присяжнюк Р. А. над

самоосвітньою темою

Адміністрація Жиганова О.Б. з 13.02.23 до 01.03.23 

2.3.22. Наказ Про підсумки вивчення стану викладання георгафії. Адміністрація Савицька Л.П. 01.03.23 

2.3.28. Відвідування уроків Стан викладання природознавства у початкових класах Адміністрація Жиганова О.Б. з 13.03.23 до 24.03.23 

2.3.48. Наказ по закладу Про підсумки вивчення  роботи Кулініч О. М. Адміністрація Жиганова О.Б. 15.03.23 

2.3.49. Наказ по закладу Про підсумки вивчення  роботи Ярмолюк Н. В. Адміністрація Журавська І.В. 15.03.23 

2.3.50. Наказ по закладу Про підсумки вивчення  роботи Годенко Ю. В. Адміністрація Журавська І.В. 15.03.23 

2.3.41. Наказ Про вивчення стану роботи Нікіфоренко А. М. Адміністрація Жиганова О.Б. 15.03.23 

2.3.42. Наказ Про підсумки вивчення роботи Стемповського О. Л. Адміністрація Журавська І.В. 15.03.23 

2.3.40. Наказ Про підсумки вивчення стану роботи   Тараніченко Л. М.. Адміністрація Жиганова О.Б. 15.03.23 

2.3.43. Наказ Про пісумки вивчення роботи Котенко Л. В. Адміністрація Жиганова О.Б. 15.03.23 

2.3.39. Наказ Про підсумки вивчення  роботи Гембарської Н. М.. Адміністрація Жиганова О.Б. 15.03.23 

2.3.15. Наказ Про підсумки відвідування уроків Вижак І. В. з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти.

Адміністрація Журавська І.В. 15.03.23 

2.3.16. Наказ Про підсумки відвідування уроків Лапій О. І. з метою аналізу формування

компетентностей здобувачів освіти.

Адміністрація Журавська І.В. 15.03.23 

2.3.14. Наказ Про підсумки вивчення робооти практичного психолога Присяжнюк Р. А. 

над самоосвітньою темою.

Адміністрація Жиганова О.Б. 15.03.23 

2.3.32. Наказ Про підсумки вивчення роботи Градовчук В. Ю.  над методичною

проблемою.

Адміністрація Жиганова О.Б. 15.03.23 

2.3.38. Наказ Про підсумки вивчення стану викладання природознавства в початкових

класах.

Адміністрація Жиганова О.Б. 27.03.23 

2.3.20. Засідання предметних

кафедр

Про підсумки вивчення стану викладання хімії, географії, біології в середніх

та старших класах.

Методична комісія гуманіт,

Методична комісія

природничо-математичного

циклу

Савицька Л.П., Жиганова О.Б. 29.03.23 

2.3.13. Відвідування уроків Стан викладання хімії Адміністрація Жиганова О.Б. з 03.04.23 до 21.04.23 

2.3.45. Моніторинг якості знань учнів Якість знань з предметів інваріантної складової на кінець 2022/2023 н.р. Адміністрація Савицька Л.П., Жиганова О.Б.,

Журавська І.В.

з 08.05.23 до 19.05.23 



2.3.44. Засідання предметних

кафедр

Про підсумки вивчення стану викладання хімії, географії, біології,

природознавства, ЯДС в початкових,  середніх та старших класах.

Методична комісія

природничо-математичного

циклу, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, М\К вчителів  початкових

класів

Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

17.05.23 

2.3.46. Аналітична записка Вивчення якості освітнього процесу за результатами моніторингових

досліджень

Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

01.06.23 

2.3.46. Наказ Про моніторинг рівня якості знань учнів 5-11 класів з предметів інваріантної

складової у 2 семестрі 2022/2023 н.р.

Адміністрація Савицька Л.П. 01.06.23 

2.3.47. Статистична звітність Кореляція  підсумкового оцінювання з результатів ДПА Вчителі-предметники Савицька Л.П. 19.06.23 

Модуль: 2.4. "Моніторинг виховної роботи"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

2.4.1. Засідання мобільної творчої

групи

Створення плану реалізації завдань модуля Творча група Журавська І.В. 09.08.22 

2.4.2. Планування виховної роботи Затвердження творчих проєктів корекційно-виховної роботи з учнівським

колективом

Класні керівники Журавська І.В. 02.09.22 

2.4.3. Планування виховної роботи Затвердження проєктів розвитку класних колективів Класні керівники Журавська І.В. 02.09.22 

2.4.5. Моніторинг розвитку учнів Вивчення роботи класних керівників, що атестуються Адміністрація Журавська І.В. з 03.10.22 до 02.12.22 

2.4.4. Моніторинг розвитку учнів Моніторинг проведення проєктивних вправ та складання до них протоколів Психологічна служба Журавська І.В. 10.11.22 

2.4.9. Наказ по школі Про підсумки виховної роботи у 1 семестрі навчального року Адміністрація Журавська І.В. 29.12.22 

2.4.10. Оформлення документації Складання творчих проєктів корекційно-виховної роботи з учнівським

колективом

Класні керівники Журавська І.В. з 02.01.23 до 04.01.23 

2.4.8. Наказ по школі Про результати 27 діагностичного зрізу Адміністрація Журавська І.В. 03.01.23 

2.4.11. Планування виховної роботи Затвердження творчих проєктів корекційно-виховної роботи з учнівським

колективом

Класні керівники Журавська І.В. 05.01.23 

2.4.15. Моніторинг розвитку учнів Моніторинг розвитку класних колективів на основі проведених опитувань та

анкетувань

Адміністрація Журавська І.В. з 09.01.23 до 12.01.23 

2.4.13. Наказ по школі Про роботу класного керівника Гембарської Н. М. щодо реалізації проблем

розвитку класного колективу учнів 4-Б класу

Адміністрація Журавська І.В. 13.03.23 

2.4.12. Наказ по школі Про роботу класного керівника Нікіфоренко А. М..щодо реалізації проблем

розвитку класного колективу учнів 4-А класу

Адміністрація Журавська І.В. 14.03.23 

2.4.6. Наказ по школі Про роботу класного керівника Вижак І. В. щодо реалізації проблем розвитку

класного колективу учнів 6-Б класу

Адміністрація Журавська І.В. 15.03.23 

2.4.7. Наказ по школі Про роботу класного керівника Котенко Л. В.щодо реалізації проблем

розвитку класного колективу учнів 5-Б класу

Адміністрація Журавська І.В. 16.03.23 

2.4.14. Наказ по школі Про роботу педагога-організатора Ярмолюк Н. В. Адміністрація Журавська І.В. 17.03.23 

2.4.17. Наказ по школі Про підсумки виховної роботи у 2 семестрі навчального року Адміністрація Журавська І.В. 02.06.23 



2.4.16. Наказ по школі Про результати 28 діагностичного зрізу Адміністрація Журавська І.В. 08.06.23 

Модуль: 2.5. "Моніторинг роботи ГПД"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

2.5.1. Аналіз документів Опрацювання нормативних документів з питань роботи ГПД Вихователі ГПД Жиганова О.Б. 30.08.22 

2.5.4. Засідання кафедри

початкових класів

Комплектування ГПД.Уточнення списків учнів М\К вчителів  початкових класів Жиганова О.Б. 31.08.22 

2.5.5. Інструктаж з техніки безпеки Інструктаж вихователів щодо попередження дитячого траматизму,

знайомство з наказом про ТБ та БЖД

Вихователі ГПД Жиганова О.Б. 31.08.22 

2.5.2. Оформлення документації Складання та затвердження плану виховної роботи на 1 семестр Вихователі ГПД Жиганова О.Б. 01.09.22 

2.5.3. Наказ по закладу Про роботу груп подовженого дня  Адміністрація Жиганова О.Б. 01.09.22 

2.5.6. Перевірка та забезпечення

умов

 	Організація та проведення самопідготовки в ГПД Адміністрація Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

2.5.7. Цільовий контроль за вих.

процесом

Національно-патріотичне виховання в ГПД Адміністрація Журавська І.В. з 05.09.22 до 26.05.23 

2.5.8. Повторний контроль Робота по формуванню загальнонавчальних умінь і навичок у ГПД Адміністрація Жиганова О.Б. з 05.09.22 до 26.05.23 

2.5.9. Нарада при директорі 	Робота вихователів ГПД з підвищення ефективності навчання і виховання

учнів

Вихователі ГПД Жиганова О.Б. 06.12.22 

2.5.10. Оформлення документації 	Планування роботи на 2 семестр Вихователі ГПД Жиганова О.Б. з 03.01.23 до 06.01.23 

2.5.11. Перевірка та забезпечення

умов

Організація та проведення самопідготовки в ГПД Адміністрація Жиганова О.Б. з 16.01.23 до 26.05.23 

2.5.12. Наказ по закладу Про підсумки роботи ГПД Адміністрація Жиганова О.Б. 01.06.23 

Модуль: 2.6. "Моніторинг роботи гуртків"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

2.6.1. Планування роботи Оформлення заяв Адміністрація Журавська І.В. з 29.08.22 до 02.09.22 

2.6.2. Документація Узгодження програм та годин роботи Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

2.6.5. Документація Затвердження графіка роботи гуртків Адміністрація Журавська І.В. 01.09.22 

2.6.3. Наказ по школі Про організацію роботи гуртків у навчальному році Адміністрація Журавська І.В. 01.09.22 

2.6.4. Співпраця Робота по залученню учнів до роботи в гуртках Класні керівники, Керівники

гуртків

Журавська І.В. з 01.09.22 до 09.09.22 

2.6.6. Контроль за веденням

документації

Заповнення журналів гурткової роботи Адміністрація Журавська І.В. з 01.09.22 до 26.05.23 

2.6.7. Контроль за виховним

процесом

Участь гуртківців у Всеукраїнських та обласних конкурсах Обдаровані діти Журавська І.В. з 05.09.22 до 26.05.23 



2.6.10. Моніторинг розвитку учнів Моніторинг ефективності роботи гуртків Адміністрація Журавська І.В. з 05.09.22 до 26.05.23 

2.6.8. Гуртки День гуртківця Керівники гуртків Журавська І.В. 31.10.22 

2.6.9. Документація Узгодження графіка роботи гуртків у 2 семестрі навчального року Керівники гуртків Журавська І.В. 05.01.23 

2.6.11. Гуртки День гуртківця Керівники гуртків Журавська І.В. 15.02.23 

2.6.12. Наказ по школі Про підсумки виховної роботи (робота гуртків) Адміністрація Журавська І.В. 01.06.23 

Проект: 3. "ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

Модуль: 3.1. "Державний стандарт освіти та Концепція НУШ"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.1.2. Тематичний контроль за

навч. процесом

1. Впровадження типової освітньої програми НУШ О. Савченко.

2. Навчально-методичне забезпечення.Вибір підручників. 

3. Участь в експертизі підручників для  5-х класів.

Адміністрація Савицька Л.П., Жиганова О.Б. 28.07.22 

3.1.1. Круглий стіл Опрацювання Державного стандарту початкової загальної освіти Дорожня

карта імплементації  Державного стандарту базової середньої освіти.

Вчителі школи Савицька Л.П. 14.09.22 

3.1.3. Засідання методичної ради 1. Методичне забезпечення - основа якісної підготовки до освітнього

процесу у 1-4 класах (За новим Державним стандартом початкової школи)

2.Хід роботи  за темою «Розроблення і впровадження

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації

нового Державного стандарту початкової освіти» (обласного рівня).

методична рада Жиганова О.Б. 30.09.22 

3.1.4. Педагогічний консиліум Адаптація першокласників до нових умов освітнього середовища Вчителі школи Жиганова О.Б. 03.11.22 

3.1.5. Педагогічний консиліум Адаптація п'ятикласників до нових умов навчання в школі ІІ ступеня Вчителі-предметники Жиганова О.Б. 30.11.22 

3.1.6. Фокус група Педагогіка партнерства. Діти -інтерактивність. Учителі-комфорт для  дитини. Творча група Жиганова О.Б. 13.12.22 

Модуль: 3.2. "Атестація педагогічних працівників"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.2.19. Наказ "Про результати атестації і оплату праці педпрацівників закладу за

підсумками фахової атестації 2022-2023 н.р.". 

Адміністрація Жиганова О.Б. 04.08.22 

3.2.9. Наказ "Про проведення фахової атестації педпрацівників  у 2022-2023 н.р." Адміністрація Журавська І.В. 15.09.22 

3.2.2. Наказ "Про створення атестаційної комісії" Адміністрація Жиганова О.Б. 15.09.22 

3.2.3. Складання графіку Складання та затвердження графіку проходження атестації

педпрацівниками школи в 2022-2023н.р.

Адміністрація Жиганова О.Б. 16.09.22 

3.2.4. Складання графіку Графік відвідування уроків, позакласних заходів та класних годин  учителів,

які атестуються.

Адміністрація Жиганова О.Б. 19.09.22 



3.2.5. Аналітична робота

практичного психолога

Анкетування писхолога з метою визначення рейтингу вчителів, які

атестуються серед колег по роботі, оцінка діяльності вчителів, які

атестуються серед учнів та батьків.

Практичний психолог Жиганова О.Б. з 21.09.22 до 23.09.22 

3.2.6. Презентація досвіду Відвідування уроків вчителів, які атетстуються з метою складання

атестаційних характеристик.

Адміністрація Журавська І.В. з 03.10.22 до 17.03.23 

3.2.7. Презентація досвіду Відвідування позакласних заходів вчителів, які атестуються (з предмета), з

метою складання атестаційних характеристик.

Адміністрація Жиганова О.Б. з 03.10.22 до 17.03.23 

3.2.8. Презентація досвіду Відвідування виховних заходів класних керівників, які атестуються  з метою

складання атестаційних характеристик.

Адміністрація Жиганова О.Б. з 03.10.22 до 24.03.23 

3.2.1. Документація Подання адміністрації щодо фахової атестації педпрацівників в 2022- 2023

н.р. Прийом заяв на позачергову атестацію.

Адміністрація Жиганова О.Б. 07.10.22 

3.2.10. Засідання атестаційної

комісії

Розгляд заяв та ознайомлення з  наказами по школі та графіком атестації. Атестаційна комісія Жиганова О.Б. 11.10.22 

3.2.11. Засідання методичної ради  Про хід атестації педпрацівників закладу. методична рада Жиганова О.Б. 15.12.22 

3.2.15. Засідання атестаційної

комісії

Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

розділ 6 Рішення атестаційних комісій  та порядок їх оскарження.

Атестаційна комісія Жиганова О.Б. 19.01.23 

3.2.12. Наказ "Про проведення декади педагогічної майстерності" Адміністрація Жиганова О.Б. 06.02.23 

3.2.13. Декада педмайстерності Відкриті уроки і виховні заходи педпрацівників, які проходять фахову

атестацію.

Адміністрація Жиганова О.Б. з 06.02.23 до 17.02.23 

3.2.16. Наказ "Про підсумки проведення декади педмайстерності" Адміністрація Жиганова О.Б. 21.02.23 

3.2.17. Засідання атестаційної

комісії

Творчий звіт вчителів, що атестуються. Захист методичних портфоліо. Атестаційна комісія Жиганова О.Б. 23.02.23 

3.2.14. Оформлення документації Підготовка характеристик професійної діяльності педпрацівників, які

атестуються.

Адміністрація Жиганова О.Б. з 27.02.23 до 01.03.23 

3.2.18. Засідання атестаційної

комісії

Присвоєння кваліфікаційних категорій, підготовка клопотань на міську

атестаційну комісію щодо присвоєння СВК і педагогічних звань

педпрацівникам.

Атестаційна комісія Жиганова О.Б. 16.03.23 

3.2.18. Оформлення документації Ознайомлення педагогічних працівників, що атестуються з

характеристиками їхньої діяльності. Підготовка документів на міську

атестаційну комісію (атестаційні листи, нагородні листи).

Атестаційна комісія Жиганова О.Б. з 22.03.23 до 24.03.23 

3.2.20. Підсумковий наказ Про підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2022-2023 н. р. Адміністрація Жиганова О.Б. 19.04.23 

Модуль: 3.3. "Школа педагогічної адаптації"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.3.2. Засідання школи педагогічної

адаптації

Організація методичної роботи з молодими вчителями, надання

консультацій з навчальної та виховної роботи вчителями наставниками.

Молоді спеціалісти Жиганова О.Б. з 05.09.22 до 31.05.23 

3.3.1. План роботи "Про організацію роботи школи педагогічної адаптації на 2022-2023 н.р.". Адміністрація Жиганова О.Б. 12.09.22 

3.3.3. Звіт Про роботу школи педагогічної адаптації Адміністрація Жиганова О.Б. 30.05.23 

Модуль: 3.4. "Курсова перепідготовка"



Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.4.1. Збір інформації Вибір суб'єкта підвищення фахової майстерності у 2022-2023 навчальному

році.

Адміністрація Жиганова О.Б. з 05.09.22 до 31.10.22 

3.4.2. Аналіз документів Затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних

працівників

Адміністрація Жиганова О.Б. з 05.12.22 до 16.12.22 

3.4.3. Оформлення документації Заявка на проходження курсів при ЖДУ, ЦІПО, КЗ "ЖОІППО" педагогами. Адміністрація Жиганова О.Б. з 09.01.23 до 17.03.23 

3.4.5. Наказ "Про затвердження графіка проходження   підвищення кваліфікації

працівниками школи на 2023 рік".

Адміністрація Жиганова О.Б. 10.01.23 

3.4.4. Планування роботи Складання графіка курсової перепідготовки. Адміністрація Жиганова О.Б. 28.03.23 

3.4.6. Звіт «Про підсумки проходження  підвищення кваліфікації педпрацівниками за

2023 рік»

Адміністрація Жиганова О.Б. 30.06.23 

Модуль: 3.5. "Методична робота"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.5.1. Наказ "Про  підсумки роботи методичної ради та затвердження плану роботи на

2022-2023 н.р."

Адміністрація Жиганова О.Б. 09.06.22 

3.5.4. Методична оперативна

нарада

Інструктивно-методична  нарада "Науково-методичне забезпеченння

освітнього стандарту. Освітня програма закладу.Складові моніторингу.".

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

30.08.22 

3.5.3. Фронтальний контроль Відповідність календарного і поурочного планування методичним

рекомендаціям та нормативним вимогам.

Адміністрація Жиганова О.Б. з 05.09.22 до 09.09.22 

3.5.5. Засідання

науково-методичної ради

"Критичне мислення-шлях до реалізації якісної освіти ХХІ століття Вчителі школи Жиганова О.Б. 27.09.22 

3.5.6. Попереджувальний контроль Організація викладання хімії. Адміністрація Савицька Л.П. з 03.10.22 до 15.12.22 

3.5.7. Тематичний контроль Застосування інноваційних методик на уроках географії . Адміністрація Савицька Л.П. з 03.10.22 до 15.12.22 

3.5.12. Участь у міських методичних

заходах

Участь у роботі міських творчих об'єднань вчителів. представлення

друкованих матеріалів на виставках:"Педагогічна Житомирщина 2022",

"Сучасні заклади освіти 2022", "Інноватика в освіті України 2022"

Вчителі школи Жиганова О.Б. з 01.11.22 до 25.11.22 

3.5.8. Методична оперативна

нарада

Вдосконалення майстерності ставити запитання для розвитку критичного

мислення

Вчителі школи Жиганова О.Б. 30.11.22 

3.5.14. Тематичний контроль Вивчення стану викладання біології Адміністрація Савицька Л.П. з 05.12.22 до 16.12.22 

3.5.11. Тематичний контроль Стану викладання природознавства та Я досліджую світ Адміністрація Жиганова О.Б. з 23.01.23 до 17.02.23 

3.5.9. Методична оперативна

нарада

Розвиток критичного мислення-основа особистісного орієнтованої моделі

навчання

Вчителі школи Жиганова О.Б. 21.02.23 

3.5.10. Засідання нуково-методичної

ради

Методологічні аспекти моніторингового підходу до вивчення стану

освітнього процесу. Рецензування методичних посібників вчителів закладу.

методична рада Жиганова О.Б. 22.03.23 



3.5.13. Методична оперативна

нарада

Моніторингові дослідження в освітньому процесі закладу в дії Вчителі школи Жиганова О.Б. 20.04.23 

3.5.15. Звіт "Про підсумки методичної роботи за 2022-2023 н.р." Адміністрація Жиганова О.Б. 31.05.23 

3.5.16. Наказ "Про виконання навчальних планів і програм у 5-11 класах у 2022-2023 н.р." Адміністрація Жиганова О.Б. 02.06.23 

Модуль: 3.6. "Проєктна  діяльність"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.6.1. Наказ Про  розробку та впровадження національно-патріотичного проєкту

"Україна: державний престиж"

Адміністрація Журавська І.В. 17.08.22 

3.6.2. Робота творчої групи Розробка та затвердження програми проєктної діяльності Творча група Журавська І.В. 24.08.22 

3.6.5. Планування виховної роботи Розробка виховної системи за основними напрямками

національно-патріотичного виховання

Класні керівники Журавська І.В. з 01.09.22 до 07.09.22 

3.6.3. Методична допомога Науково-методичні консультації, тренінги за темою проєкту Вчителі методисти Журавська І.В. з 01.09.22 до 26.05.23 

3.6.7. Нарада при директорі Про основні напрямки виховної роботи Класні керівники Журавська І.В. 05.09.22 

3.6.4. Круглий стіл Розробка та презентація Концепції національно-патріотичного виховання Класні керівники, Творча група Журавська І.В. 06.09.22 

3.6.6. Конструювання задач Конструювання задач національно-патріотичного виховання Класні керівники Журавська І.В. 07.09.22 

3.6.8. Діагностика дітей

Методика "Соціометрія" В. О. Киричук

Методика "Ціннісні орієнтації особистості в системі взаємостосунків учнів в

класі або групі" В. О. Киричук

Методика "Життєва активність" В. О. Киричук

Методика "Двор" В. О. Киричук

Методика "Ціннісні пріоритети особистості" С. Тищенко

Методика "Навчальна активність"

Методика "Домінуюча система сприйняття"В. І. Тернопільська

Методика ""Взаємостосунки з батьками" А. Я. Варга, В. В. Столін.

Фізичний розвиток дитини С. А. Руденко

Учні, Класні керівники Журавська І.В. з 21.11.22 до 02.12.22 

3.6.9. Анкетування учасників НВП Проведення вихідного зрізу розвитку патріотизму серед учнів школи,

діагностування ефективності виховного процесу

Адміністрація Журавська І.В. з 08.05.23 до 12.05.23 

3.6.10. Аналіз документів порівняння результатів діагностичного і узагальнюючого етапів проєктної 

діяльності, визначення співвідношення результатів проєктної діяльності з

поставленою метою та визначеними завданнями

Адміністрація Журавська І.В. 05.06.23 

3.6.11. Звіт Про результативність проведення проєктної діяльності в закладі Адміністрація Журавська І.В. 07.06.23 

Модуль: 3.7. "Методичні комісії"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



3.7.1. Засідання МО вчителів Інструктивно-методична і правова база забезпечення освітнього процесу у

2022-2023 н. р.

Методична комісія гуманіт,

метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

методична комісія вчителів

суспільствознавчого цик,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б. 29.08.22 

3.7.2. Засідання МО вчителів "Критичне мислення-шлях до реалізації якісної освіти ХХІ століття.". метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б. 28.09.22 

3.7.3. Засідання МО вчителів "Вдосконалення майстерності ставити запитання для розвитку критичного

мислення"

метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія гуманіт, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б. 28.12.22 

3.7.4. Засідання МО вчителів "Розвиток критичного мислення-основа особистісно орієнтованої моделі

навчання"

метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б. 15.02.23 



3.7.5. Засідання МО вчителів "Моніторингові дослідження в освітньому процесі закладу в дії" метолична комісія вчителів

фізичної культури, Методична

комісія

природничо-математичного

циклу, Методична комісія

гуманіт, методична комісія

вчителів суспільствознавчого

цик, Методична комісія

вчителів іноземних мов,

медодична комісія асистентів

вчителя, М\К вчителів 

початкових класів

Жиганова О.Б. 19.04.23 

3.7.6. Звіт Звіти керівників МО за 2022-2023 н.р. Голови МО Жиганова О.Б. 02.06.23 

Модуль: 3.8. "Інклюзивна освіта, індивідуальне навчання, навчання з використанням дистанційних технологій"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.8.4. Розробка освітніх програм Адаптація освітніх програм на підставі типових навчальних планів. Адміністрація Савицька Л.П., Жиганова О.Б. 02.08.22 

3.8.6. Організація освітнього

середовища

Забезпечення умов для проведення інклюзивних занять. Адміністрація Жиганова О.Б. з 29.08.22 до 31.05.23 

3.8.5. Організація педагогічного

супроводу

Формування команди супроводу для інклюзивного навчання. Асистент вчителя Жиганова О.Б. 31.08.22 

3.8.3. Наказ по закладу Про організацію змішаної форми навчання (онлайн та офлайн) Адміністрація Савицька Л.П. 01.09.22 

3.8.1. Наказ "Про організацію індивідуального навчання в 2022-2023 н.р." Адміністрація Жиганова О.Б. 01.09.22 

3.8.2. Наказ "Про організацію інклюзивного навчання на 2022-2022 н.р." Адміністрація Жиганова О.Б. 01.09.22 

3.8.8. Корекційна робота з учнями Відповідно до висновків ІРЦ Практичний психолог, Логопед,

Асистент вчителя

Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

3.8.10. Проведення занять Проведення зум уроків та виставлення матеріалу на платформі Human Вчителі-предметники Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

3.8.7. Консультація за потребами батьків Психологічна служба Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 01.06.23 

3.8.9. Підсумковий наказ Про підсумки роботи інклюзивних класів Адміністрація Жиганова О.Б. 31.05.23 

3.8.11. Підсумковий наказ Про результатівність змішаного навчання Адміністрація Жиганова О.Б. 02.06.23 

Модуль: 3.9. "Робота бібліотеки"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

3.9.6. Документація 1. Робота з книгами сумарного обліку бібліотечного фонду та обліку

підручників і навчальних посібників.

2. Робота з інвентарною книгою

3. Робота з систематичним каталогом

4.Оформлення  документації  на нові надходження  та систематична  звірка

її з бухгалтерією.

Бібліотекар, Бондар О.М. Годенко Ю.В. ---



3.9.14. Оформлення документації 1. Перереєстрація формулярів

2. Підготовлення актів списання застарілої літератури

Станкевич О.Ю., Бондар О.М. Годенко Ю.В. ---

3.9.1. Календарне планування Складання плану роботи шкільної бібліотеки на 2022 - 2023 навчальний рік Годенко Ю.В. Годенко Ю.В. з 29.08.22 до 31.08.22 

3.9.2. Тематичні виставки "Шляхами української державності", "Незалежна і єдина будь навіки,

Україно!", "Письменники ювіляри", "Книги ювіляри" постійнодіючі тематичні

полички. Книжкові виставки до знаменних і пам'ятних дат

Бібліотекар Годенко Ю.В. з 01.09.22 до 31.05.23 

3.9.15. Робота з читачами Інформаційні перерви в бібліотеці «Подорож книжковими полицями». Учні школи Годенко Ю.В. з 19.09.22 до 22.05.23 

3.9.12. Огляд літератури Огляд нових надходжень

Огляди до знаменних і пам'ятних дат

Учні школи Годенко Ю.В., Ярмолюк Н.В. з 22.09.22 до 28.04.23 

3.9.5. Гра •	Українознавча шифро-гра «Україна писанкова», •	Гра в асоціації

«Європейська Україна: місця, локації та пам’ятки»,

•	Гра-блуканина «Україна музейна», Аргумент-гра «Шевченко -

супергерой»,•	Гра-презентація дитячих книг сучасних українських

письменників

(8-Б) Яндульська А.Б., (8-А)

Повшедна Н.Є., (7-Б) Годенко

Ю.В., (7-А) Лебіга О.В., (6-Б)

Вижак І.В., (6-А) Думініке А.Ю.

Луценко Н.В., Зайцева Н.В.,

Думініке А.Ю., Годенко Ю.В.

з 26.09.22 до 01.05.23 

3.9.4. Години спілкування з учнями «Правила поведінки з книгою»;

«Як книжка прийшла до людей»;

«Читання – ось краще навчання»;

«Україна – це наша родина»;

«Книги письменників – земляків»;

«Без верби та калини нема України»;

«Символи нашої держави»

(5-Б) Дубок О.М., (5-А)

Жидецька О.Д., (4-Б)

Гембарська Н.М., (4-А)

Нікіфоренко А.М., (3-Б)

Прокопчук К.В., (3-А) Градовчук

В.Ю.

Годенко Ю.В. з 03.10.22 до 28.04.23 

3.9.7. Екскурсії 1.Завітай до бібліотеки (знайомство учнів 1 класів зі шкільною бібліотекою)

2.Віртуальна екскурсія «Заповідними стежками України та Житомирської 

області».

(8-Б) Яндульська А.Б., (8-А)

Повшедна Н.Є.

Годенко Ю.В. з 01.11.22 до 12.12.22 

3.9.8. Запрошення гостей Онлайн-зустрічі з письменниками рідного краю (10-Б) Клименко С.А., (10-А)

Луценко Н.В., (10-В) Бондарук

О.О.

Годенко Ю.В. з 01.12.22 до 28.04.23 

3.9.10. Лекції для учнів •	 «Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом

бібліотеки «Бібліоманія».•	«Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками

сайтів дитячих видань.»

•	«Електронні бібліотеки на допомогу навчанню.»

Учні школи Ярмолюк Н.В., Годенко Ю.В.,

Присяжнюк Р.А., Повшедний

І.М., Бойко Ж.Л.

з 05.12.22 до 23.12.22 

3.9.9. Круглий стіл •	Бібліотечний ринг «Супер читач шкільної бібліотеки».•	Турнір «Знавці

української мови».•	Інформаційне сафарі «Від папірусу до електронної

книги».

(9-Б) Бондар А.В., (9-А)

Воробйова С.В., (11-А) Зайцева

Н.В.

Ярмолюк Н.В., Годенко Ю.В. з 05.12.22 до 01.03.23 

3.9.16. Тиждень книги •	Бібліотечний ринг «Супер читач шкільної бібліотеки». •	Бібліоподорож 

«Казка вчить, як на світі жить».

Учні школи Годенко Ю.В. з 17.04.23 до 24.04.23 

3.9.13. Оперативний контроль 1.Робота з формулярами читачів бібліотеки з метою виявлення читачів, які

затримують літературу

2.Рейд перевірки з метою формування дбайливого ставлення до навчальної

книги

Учні школи Годенко Ю.В. з 01.05.23 до 08.05.23 

3.9.11. Нарада при директорі Затвердження графіків здачі та отримання підручників учнями Класні керівники Годенко Ю.В., Журавська І.В. з 08.05.23 до 12.05.23 

3.9.17. Шкільні рейди Рейд перевірка стану підручників Учні школи Годенко Ю.В. з 08.05.23 до 22.05.23 

Проект: 4. " ОСВІТНЄ (безпечне)  СЕРЕДОВИЩЕ"



Модуль: 4.1. "Охорона праці  та безпека життєдіяльності"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

4.1.2. Оформлення документації Підготовка паспортів навчальних кабінетів, актів дозволів на

функціонування кабінетів з особливими умовами роботи

Завідуючі кабінетами Савицька Л.П. з 08.08.22 до 12.08.22 

4.1.1. Адміністративна нарада Про здійснення заходів з охорони праці в 2022/2023 н. р. Вчителі школи Савицька Л.П. 10.08.22 

4.1.5. Оформлення документації Інформація про огляд строків експлуатації технічних засобів інженер з охорони праці,

Інвентаризаційна комісія

Станкевич О.Ю. 11.08.22 

4.1.12. Оформлення документації Звернення до міського голови про створення безбарєрного простору в ЗО,

про аварійний стан балконів та котельні.

інженер з охорони праці Станкевич О.Ю. 11.08.22 

4.1.22. Наказ Про порядок огляду і закриття приміщень після закінчення робочого дня. Адміністрація Станкевич О.Ю. 22.08.22 

4.1.38. Інструктаж Повторний інструктаж з дотриманням техніки безпеки на робочому місці

працівників їдальні

Працівники їдальні інженер з охорони праці 26.08.22 

4.1.34. Наказ Профілактика дитячого травмвтизму під час освітнього пооцесу Адміністрація Савицька Л.П. 29.08.22 

4.1.11. Оформлення документації Про техніку безпеки під час освітнього процесу інженер з охорони праці Савицька Л.П. 29.08.22 

4.1.6. Оформлення документації Роробка та затвердження плану проведення різних видів інструктажів для

учнів та працівників 

інженер з охорони праці Савицька Л.П. 29.08.22 

4.1.9. Інструктаж Вступний інструктаж з новоприбулими працівниками. Ознайомлення та

видача інструкцій новоприбулих працівників. 

інженер з охорони праці,

Окремі вчителі

Савицька Л.П. з 29.08.22 до 30.06.23 

4.1.8. Наказ Про організацію роботи щодо запобігання дитячого травматизму під час

освітнього процесу.

інженер з охорони праці,

Адміністрація

Савицька Л.П., Адміністрація 30.08.22 

4.1.17. Адміністративна нарада Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в новому

навчальному році.

Вчителі школи інженер з охорони праці 30.08.22 

4.1.23. Наказ Про організацію занять з фізичної культури з учнями підготовчої та

спеціальної групи у 2022/2023 навчальному році.

Адміністрація Журавська І.В. 30.08.22 

4.1.13. Наказ Про дотримання правил безпеки життєдіяльності з вибухонебезпечними

речовинами.

Члени штабу ЦЗ, Адміністрація Севрук І.Г. 31.08.22 

4.1.14. Профілактична бесіда Бесіда: "Як попередити дорожньо-транспортний травматизм" Класні керівники Журавська І.В. 01.09.22 

4.1.16. Наказ Про некикористання в освітньому процесі небезпечних речовин та

реактивів.

Адміністрація інженер з охорони праці 01.09.22 

4.1.21. Збір інформації Розробити графічний маршрут руху учнів "Дорога від дому додому" Класні керівники Савицька Л.П. 01.09.22 

4.1.24. Профілактична бесіда Бесіда "Увага! Діти на дорозі!" Класні керівники Журавська І.В. 01.09.22 

4.1.20. Заходи Провести місячник "Увага! Діти на дорозі!" Класні керівники, Учні,

Педагог-організатор

Журавська І.В. з 01.09.22 до 30.09.22 

4.1.10. Інструктаж Вступний інструктаж з новоприбулими учнями Окремі учні інженер з охорони праці з 01.09.22 до 31.05.23 

4.1.18. Інструктаж - первиний Про дотримання техніки безпеки під час роботи в кабінетах Учні Савицька Л.П. 02.09.22 

4.1.19. Наказ Про дотримання вимог до поводення з невідомими  та вибухонебезпечними

предметами

Адміністрація Севрук І.Г. 02.09.22 

4.1.27. Профілактична бесіда Бесіда "Правила переходу дороги на перехрестях" Класні керівники Журавська І.В. з 05.09.22 до 09.09.22 



4.1.25. Профілактична бесіда Бесіда "Обережно, гриби" Класні керівники Журавська І.В. з 05.09.22 до 07.10.22 

4.1.32. Профілактична бесіда Бесіда "Дорожні знаки" Класні керівники Журавська І.В. 07.09.22 

4.1.53. Профілактична бесіда Бесіда: "Правила поводження з  вибуховими речовинами" Класні керівники Журавська І.В. з 12.09.22 до 16.09.22 

4.1.36. Профілактична бесіда Бесіда "Правила переходу вулиці після виходу з транспорту" Класні керівники Журавська І.В. 14.09.22 

4.1.35. Профілактична бесіда Бесіда "Правила поводження з вогнепальною зброєю" Класні керівники Журавська І.В. 27.09.22 

4.1.15. Профілактична бесіда Бесіда: "Дитячий травматизм. Його причини." Класні керівники Журавська І.В. 28.09.22 

4.1.33. Профілактична бесіда Бесіда "Групи дорожних знаків. Світлофор" Класні керівники Журавська І.В. 28.09.22 

4.1.26. Інструктаж Вступний інструктаж та первинний на робочому місці операторів котельні Робітники по обслуг.школи інженер з охорони праці 07.10.22 

4.1.30. Інструктаж - первиний Безпека життєдіяльності під час осінніх канікул Класні керівники Савицька Л.П. 21.10.22 

4.1.28. Профілактична бесіда Бесіда "Типи перехресть регульовані, нерегульовані" Класні керівники Журавська І.В. з 14.11.22 до 18.11.22 

4.1.4. Наказ Про затвердження переліку професій та посад працівників, які звльняються

від повторного інструктажу

Адміністрація інженер з охорони праці 15.11.22 

4.1.3. Наказ Про проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань

охорони праці та безпеки життєдіяльності

Адміністрація інженер з охорони праці 15.11.22 

4.1.29. Профілактична бесіда Бесіда "Правила безпеки під час переходу вулиці" Класні керівники Журавська І.В. з 21.11.22 до 25.11.22 

4.1.45. Профілактична бесіда Бесіда: "Правила поведінки під час руху по засніженій дорозі" Класні керівники Журавська І.В. 29.11.22 

4.1.39. Профілактичні бесіди Бесіда "Обережно! Ожеледиця!" Класні керівники Журавська І.В. 30.11.22 

4.1.40. Профілактична бесіда Бесіда "Обережно! Тонкий лід!" Класні керівники Журавська І.В. 05.12.22 

4.1.55. Інструктаж Повторний інструктаж про дотримання безпеки життєдіяльності під час

перевезення пасажирів

Класні керівники Журавська І.В. з 12.12.22 до 16.12.22 

4.1.41. Інструктаж - первиний Проведення інструктажу з техніки безпеки і безпеки життєдіяльності під час

зимових канікул.

Класні керівники Савицька Л.П. 23.12.22 

4.1.43. Аналіз документів Підсумок виконання розділу "Охорона праці" в колективному договорі 2022

року та поліпшення умов з охорони праці в 2023 році.

Адміністрація інженер з охорони праці 26.12.22 

4.1.46. Цільовий контроль Перевірка журналу реєстрації нещасних випадків Адміністрація Савицька Л.П. 28.12.22 

4.1.42. Нарада при директорі Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2022 році. Вчителі школи інженер з охорони праці 29.12.22 

4.1.51. Інструктаж Про дотримання безпеки життєдіяльності на робочому місці працівників

школи

інженер з охорони праці,

Техпрацівники школи,

Педколектив

Савицька Л.П. 03.01.23 

4.1.49. Профілактична бесіда Повторний інструктаж з техніки безпеки з працівниками котельні Робітники по обслуг.школи,

інженер з охорони праці

інженер з охорони праці 03.01.23 

4.1.31. Нарада при директорі Стан обліку  бесід з безпеки життєдіяльності  в класних   журналах Класні керівники Савицька Л.П. 04.01.23 

4.1.54. Інструктаж Повторний інструктаж з дотриманням техніки безпеки та безпеки

життєдіяльності працівників їдальні

Працівники їдальні інженер з охорони праці 06.01.23 

4.1.44. Адміністративна нарада Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення умов з охорони праці,

збереження здоров'я працівників та учнів

Адміністрація Савицька Л.П. 09.01.23 

4.1.48. Цільовий контроль  Про ведення журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності Адміністрація Савицька Л.П. 12.01.23 

4.1.7. Інструктаж з техніки безпеки Повторний інструктаж про дотримання безпеки життєдіяльності на робочому

місці

Вчителі школи інженер з охорони праці 13.01.23 



4.1.47. Інструктаж Повторний інструктаж з техніки безпеки в кабінетах Учні, Завідуючі кабінетами Савицька Л.П. 16.01.23 

4.1.50. Профілактична бесіда Бесіда: " Небезпека мобільних телефонів" Класні керівники Журавська І.В. 26.01.23 

4.1.52. Профілактична бесіда Бесіда: " Правила поведінки пасажирів в автомобільному та залізничному

транспорті"

Класні керівники Журавська І.В. з 20.02.23 до 24.02.23 

4.1.56. Профілактична бесіда Бесіда: "Травматизм внаслідок ДТП" Класні керівники Журавська І.В. з 13.03.23 до 17.03.23 

4.1.60. Інструктаж - первиний Безпека життєдіяльності під час весняних канікул Класні керівники Савицька Л.П. 24.03.23 

4.1.57. Акт Про підготовку спортивних споруд та майданчиків до роботи у

весняно-літній період

Комісія з ОП та БЖ Станкевич О.Ю. 30.03.23 

4.1.61. Заходи Проведення місячника з ОП Класні керівники,

Педагог-організатор

Журавська І.В. з 03.04.23 до 28.04.23 

4.1.58. Бесіда з дітьми Бесіда: "Правила руху велосипедиста" Класні керівники Журавська І.В. 04.04.23 

4.1.59. Профілактична бесіда Бесіда:"Правила їзди на мопедах, мотоциклах" Класні керівники Журавська І.В. 04.04.23 

4.1.62. Профілактична бесіда Бесіда: "Правила переходу через міст" Класні керівники Журавська І.В. 05.04.23 

4.1.63. Профілактична бесіда Бесіда: "Рух за сигналами регулювання" Класні керівники Журавська І.В. 07.04.23 

4.1.65. Нарада при директорі Стан роботи щодо профілактики ДТП серед учнів Вчителі школи Савицька Л.П. 11.04.23 

4.1.64. Профілактична бесіда Бесіда: "Харчові отруєння. Причини та наслідки" Класні керівники Журавська І.В. 12.04.23 

4.1.66. Профілактична бесіда Бесіда: " Основні види ДТП. Поведінка при ДТП" Класні керівники Журавська І.В. 19.04.23 

4.1.67. Профілактична бесіда Бесіда: "Шкідливі та отруйні комахи, тварини". Класні керівники Журавська І.В. 26.04.23 

4.1.68. Наказ Про запобігання всім видам диттячого травматизму серед учнів під час

літніх шкільних канікул 2022/2023 н. р.

Адміністрація Журавська І.В. 26.05.23 

4.1.69. Інструктаж Про техніку безпеки під час літніх канікул Класні керівники Савицька Л.П. 29.05.23 

4.1.71. Наказ Про підсумки роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в школі у

2022/2023 навчальному році”..

Адміністрація Савицька Л.П. 01.06.23 

4.1.70. Інструктаж Повторний інструктаж з техніки безпеки  з вихователями  пришкільного

табору

Працівники табору, інженер з

охорони праці

інженер з охорони праці 01.06.23 

Модуль: 4.2. "Цивільний захист"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

4.2.4. Оформлення документації Розробка та поновлення документації з питань цивільного захисту згідно з

новими нормативними документами

Члени штабу ЦЗ Севрук І.Г. з 08.08.22 до 12.08.22 

4.2.6. Наказ по школі Практичне відпрацювання з учнями  та працівниками дій при евакуації на

випадок пожежі та інших стихійних лих

Адміністрація Куліковська Н.В. 01.09.22 

4.2.3. Профілактична бесіда Проведення навчальних занять з основ цивільного захисту Члени штабу ЦЗ Севрук І.Г. з 12.09.22 до 16.09.22 

4.2.2. Планування роботи з ЦЗ Конкурс малюнків "Рятувальник - професія героїчна" Класні керівники Севрук І.Г. 16.09.22 

4.2.1. Бесіда з дітьми  Перегляд Плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і

науки України на 2022 рік та  складання свого плану основних заходів по ЦО

на 2023 рік.

Члени штабу ЦЗ  12.12.22 



4.2.5. Наказ Про підсумки ЦЗ у 2022 році та завдання на 2023 рік. Адміністрація Савицька Л.П. 27.12.22 

4.2.7. Наказ Про підготовку та проведення Дня ЦЗ Адміністрація Куліковська Н.В. 04.04.23 

4.2.10. Заходи День ЦЗ Члени штабу ЦЗ, Класні

колективи, Класні керівники

Журавська І.В. з 17.04.23 до 21.04.23 

4.2.9. Навчально-тренувальна

евакуація

Про підготовку та проведення Дня ЦЗ в закладі Класні колективи, Класні

керівники

Севрук І.Г. 19.04.23 

4.2.8. Пропагування безпеки Навчальне заняття невоєнізованих формувань ЦЗ закладу Члени штабу ЦЗ Севрук І.Г. 20.04.23 

4.2.11. Наказ по школі Про підсумки проведення Дня ЦЗ Адміністрація Куліковська Н.В. 24.04.23 

Модуль: 4.3. "Пожежна безпека"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

4.3.25. Профілактична бесіда "Правила поведінки у разі виявлення обірваних електричних проводів" Класні керівники Журавська І.В. 31.07.22 

4.3.3. Наказ Про призначення відповідального за пожежну безпеку Адміністрація Куліковська Н.В. 02.08.22 

4.3.4. Наказ "Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання

нещасним випадкам"(Наказ МОН України)

Адміністрація Савицька Л.П. 09.08.22 

4.3.1. Протипожежні заходи Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми евакуації. інженер з охорони праці Куліковська Н.В. 10.08.22 

4.3.2. Інструктаж Повторний інструктаж з питань пожежної безпеки інженер з охорони праці Куліковська Н.В. 10.08.22 

4.3.8. Наказ  Про практичне відпрацювання з учнями та працівниками дій при евакуації

на випадок пожежі та інших стихійних лих

Адміністрація Савицька Л.П. 07.09.22 

4.3.9. Навчально-тренувальна

евакуація

Практичне відпрацювання з учнями та працівниками дій при евакуації на

випадок пожежі та інших стихійних лих

Вчителі школи, Члени штабу

ЦЗ

Савицька Л.П. 14.09.22 

4.3.7. Профілактичні бесіди Бесіда на тему: "Вогнище - це романтично, проте дуже небезпечно" Класні керівники Журавська І.В. 19.09.22 

4.3.28. Профілактична бесіда Бесіда "Правила поводження з невизначеними предметами та речовинами" Класні керівники Журавська І.В. 21.09.22 

4.3.6. Профілактичні бесіди  Бесіда:"Сірничок малий, а біда велика" Класні керівники Журавська І.В. 21.09.22 

4.3.5. Профілактичні бесіди  Бесіда "Гра з вогнем - одна з причин пожежі" Класні керівники Журавська І.В. 22.09.22 

4.3.11. Профілактична бесіда Бесіда  "Дії учнів під час виникнення  пожежі в багатоповерховому,

приватному будинку"

Класні керівники Журавська І.В. 18.10.22 

4.3.10. Профілактична бесіда Бесіда  "Дії учнів під час пожежі" Класні керівники Журавська І.В. 19.10.22 

4.3.12. Профілактична бесіда Бесіда  "Про що повинна знати кожна людина, коли виникла пожежа" Класні керівники Журавська І.В. 20.10.22 

4.3.13. Профілактична бесіда Бесіда : ""Правила експлуатації побутових електричних приладів" Класні керівники Журавська І.В. 09.11.22 

4.3.14. Профілактична бесіда Бесіда "Правила поведінки з газовими приладами в побуті" Класні керівники Журавська І.В. 16.11.22 

4.3.15. Профілактична бесіда Бесіда "Небезпека чадного газу" Класні керівники Журавська І.В. 23.11.22 

4.3.22. Профілактична бесіда Бесіда "Правила користування вогнегасником" Комісія з ОП та БЖ Журавська І.В. 15.12.22 

4.3.19. Наказ по школі «Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення

новорічних свят»

Адміністрація Савицька Л.П. 15.12.22 

4.3.20. Профілактична бесіда Бесіда "Правила безпечного поводження з піротехнічними засобами" Класні керівники Журавська І.В. 20.12.22 



4.3.24. Інструктаж Повторний інструктаж з пожежної безпеки Учні, Вчителі школи інженер з охорони праці 05.01.23 

4.3.17. Профілактична бесіда Бесіда "Вогненебезпечні речовини та матеріали". Класні керівники Журавська І.В. 15.02.23 

4.3.23. Профілактична бесіда Бесіда "Загальні відомості про природний та зріджений газ" Класні керівники Журавська І.В. 15.02.23 

4.3.18. Профілактична бесіда Бесіда "Як загасити вогонь, що виник від короткого замикання

електромережі"

Класні керівники Журавська І.В. 15.03.23 

4.3.21. Профілактична бесіда Бесіда "Правила поведінки з електричними приладами в побуті" Класні керівники Журавська І.В. 11.04.23 

4.3.26. Профілактична бесіда Бесіда "Правила поведінки під час грози: у квартирі, у полі, у лісі" Класні керівники Журавська І.В. 13.04.23 

4.3.16. Профілактична бесіда Бесіда "Небезпека використання відкритого вогню". Класні керівники Журавська І.В. 19.04.23 

4.3.27. Профілактична бесіда Бесіда "Правила поведінки поблизу електрощитової, лінії електропередач" Класні керівники Журавська І.В. 25.04.23 

4.3.29. Профілактична бесіда Бесіда "Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі" Класні керівники Журавська І.В. 17.05.23 

4.3.30. Нарада при директорі Звіт про пожежну безпеку в закладі Вчителі школи Савицька Л.П. 07.06.23 

Модуль: 4.4. "Антибулінгова політика закладу"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

4.4.27. Засідання МК класних

керівників

Обговорити питання щодо розбудови безпечного і здорового освітнього

середовища, протидії булінгу (1 півріччя

навчального року)

Педколектив, Психологічна

служба, Адміністрація

Психологічна служба  Двічі на рік

4.4.12. Профілактична бесіда Батьківський лекторій «Протидія цькуванню в учнівському колективі» Психологічна служба, Батьки Психологічна служба  Двічі на рік

4.4.3. Вивчення питання Вивчення законодавчих документів, практик протидії булінгу (упродовж року) Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.2. Контроль за виховним

процесом

Контроль стану попередження випадків булінгу у класах (постійно) Психологічна служба,

Адміністрація

Психологічна служба  Постійно

4.4.13. Конференція Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній конференції Вчителі школи, Адміністрація,

Психологічна служба

Психологічна служба  вересень, січень

4.4.31. Година спілкування Робота відео залу. Перегляд кінострічок антибулінгової тематики (упродовж

року)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.21. Зустріч з фахівцями Зустрічі з представниками соціальних служб, ювенальної превенції,

прокуратури (упродовж року)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.20. Інформаційний бюлетень Розробити пам’ятку «Маркери булінгу» для педагогів Психологічна служба Психологічна служба  вересень, січень

4.4.4. Співпраця Співпраця з соціальними службами з питань профілактики булінгу,

попередження бездоглядності (упродовж року)

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.18. Години спілкування Проводити тематичні години спілкування, бесіди, відверті розмови  з учнями

(упродовж року)

Учні, Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.8. Години спілкування Проведення ранкових зустрічей з метою формування дружніх стосунків

(упродовж року)

Класні керівники Класні керівники  Протягом навчального

року

4.4.5. Бесіда з дітьми Створення морально-безпечного освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході

годин спілкування, бесід, тренінгових занять (упродовж року)

Адміністрація, Психологічна

служба

Психологічна служба,

Адміністрація

 Протягом навчального

року



4.4.9. Година спілкування Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів,

на уроках літератури, мистецтва, історії 

(упродовж року)

Вчителі-предметники Вчителі-предметники  Протягом навчального

року

4.4.10. Збір інформації Систематизація списків дітей "групи ризику" відповідно до чергового зрізу Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.17. Корекційна робота з учнями Заняття по зниженню рівня тривожності, агресії. Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.22. Бесіда з батьками Бесіди з питань причин пропуску занять у школі. Окремі учні, Окремі  батьки,

Психологічна служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.26. Консультація батьків

психологом

Визначення шляхів взаємодії з проблемними дітьми та дітьми "групи

ризику".

Психологічна служба Психологічна служба  Постійно

4.4.24. Розробка рекомендацій як працювати з дітьми "групи ризику". Вчителі школи, Психологічна

служба

Психологічна служба  Постійно

4.4.28. Корекційна робота з учнями Корекція причин проблемної поведінки. Психологічна служба Психологічна служба  Постійно

4.4.30. Збір інформації Систематизація списків учнів дітей "групи ризику"відповідно до чергового

зрізу ДПК "Універсал".

Психологічна служба Психологічна служба  Двічі на рік

4.4.38. Індивідуальна робота Зняття захисних перешкод, налаштування на співпрацю. Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба  Постійно

4.4.40. Засідання комісії порозуміння Робота комісії порозуміння. Психологічна служба, Вчителі

школи, Батьки, Адміністрація

Психологічна служба  Постійно

4.4.44. Адміністративна нарада Про результати профілактичної та корекційної роботи з учнями "групи

ризику".

Психологічна служба,

Адміністрація

Психологічна служба  Двічі на рік

4.4.43. Профілактична робота Лекції та диспути з учнями з питань формування здорового способу життя,

збереження та зміцнення здоров’я.

Учні, Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.16. Бесіда з батьками Бесіди з батьками з питань запобігання неуспішності, пропусків занять без

поважних причин, запобігання шкідливим звичкам.

Психологічна служба, Батьки Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.14. Практичне заняття

практичного психолога

"Обережно, злочин - стежка до прірви". Практичний психолог, Учні

школи

Практичний психолог  листопад

4.4.23. Консультація вчителів

психологом

Допомога в ефективному підході при роботі з дітьми "групи ризику". Психологічна служба, Класні

керівники, Вчителі-предметники

Психологічна служба  Постійно

4.4.15. Створення проектів Участь у проектах, робота в «Школі лідерів» (учнівське самоврядування)

(упродовж року).

Психологічна служба, учнівське

самоврядування

учнівське самоврядування  Протягом навчального

року

4.4.11. Вивчення питання Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти (учні 1-11

класів) (упродовж року).

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.47. Анкетування учасників

освітнього процесу

Опитування (анкетування) учасників освітнього процесу  (відповідно до

річного плану роботи закладу) (упродовж року)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.48. Діагностика дітей Діагностика мікроклімату , згуртованості класних колективів, емоційного

стану учнів (учні 1-11 класів) (упродовж року)

Учні, Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.36. Анкетування учасників

освітнього процесу

Моніторинг наявності референтних груп та відторгнутих у класних

колективах (учні 1-11 класів, класні керівники) (грудень, травень)

Психологічна служба Психологічна служба  Двічі на рік

4.4.33. Складання та коригування

бази даних

Поновлення бази інструментарію для визначення вад особистісного

розвитку учнів (грудень, травень)

Практичний психолог Практичний психолог  грудень, травень



4.4.37. Діагностика дітей Діагностика стану психологічного клімату класів (упродовж року) Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.6. Вивчення питання Спостереження за поведінкою та взаємовідносинами учнів під час

освітнього процесу та в позаурочний час (упродовж року)

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.7. Консультація Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу з питань створення

безпечного освітнього середовища, протидії булінгу (упродовж року)

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.4.19. Практичне заняття

практичного психолога

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками

освітнього процесу (упродовж року)

Практичний психолог Практичний психолог  Протягом навчального

року

4.4.39. Бесіда з батьками Батьківський лекторій «Безпечне середовище: яке воно?» Психологічна служба, Батьки Психологічна служба з 22.08.22 до 31.08.22 

4.4.1. Наказ по закладу Склад членів комісії порозуміння Психологічна служба,

Адміністрація

Адміністрація з 01.09.22 до 09.09.22 

4.4.25. Інформаційний бюлетень Розробити пам’ятку для учнів «Як допомогти товаришеві упоратися з

булінгом»

Психологічна служба Психологічна служба з 01.09.22 до 16.09.22 

4.4.45. Круглий стіл Круглий стіл  «Безпечна школа. Маски булінгу» Учні, Психологічна служба Психологічна служба з 12.09.22 до 12.09.22 

4.4.34. Години спілкування з учнями Година спілкування «Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних

речовин» 

Психологічна служба Психологічна служба з 20.09.22 до 30.09.22 

4.4.46. Анкетування Проведення анкетування з метою визначення рівня обізнаності батьків з

антибулінговою політикою

Психологічна служба, Батьки  з 03.10.22 до 31.10.22 

4.4.35. Проведення тематичного

тижня

Проведення заходів у рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та

добрих справ» (учні 1-11 класів)

Учасники НВП, Психологічна

служба

Психологічна служба з 01.11.22 до 14.11.22 

4.4.29. Година спілкування Профілактичні заходи з метою запобігання вживанню наркотичних речовин

та небезпеки ВІЛ-інфекції.

Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Психологічна служба з 01.12.22 до 16.12.22 

4.4.32. Проведення тематичного

тижня

Проведення  заходів «Стоп булінгу» в рамках Всеукраїнського тижня права

(учні 1-11 класів)

Психологічна служба, Учасники

НВП

Психологічна служба з 12.12.22 до 16.12.22 

4.4.41. Дискусія Дискусія «Як довіряти й бути вдячним» (учні 8-10 класів) Психологічна служба, Учні Психологічна служба з 10.05.23 до 17.05.23 

4.4.42. Профілактична бесіда Проведення тематичної бесіди «Збережи своє життя» щодо попередження

вживання підлітками наркотичних та психотропних речовин.

Психологічна служба, Учні Психологічна служба з 18.05.23 до 19.05.23 

Модуль: 4.5. "Реалізація інклюзивної освітньої політики"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

4.5.1. Бесіда з батьками Організація форм здобуття загальної середньої освіти.

Особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році

для дітей з особливими освітніми потребами.

Окремі  батьки Жиганова О.Б. 08.08.22 

4.5.2. Оформлення документів  

 Оновити банк даних закладу  про дітей з особливими освітніми потребами

Адміністрація Жиганова О.Б. 17.08.22 

4.5.7. Робота творчої групи Складання індивідуального навчального плану Творча група Жиганова О.Б. 25.08.22 

4.5.3. Педагогічна рада

Розгляд заяв батьків здобувачів освіти про організацію здобуття освіти за

індивідуальною формою

Вчителі школи Жиганова О.Б. 29.08.22 



4.5.10. Консультація вчителів

психологом

Труднощі і проблеми сприйняття навчального матеріалу. Консультація для

педагогів "Створення безбар'єрного середовища в навчанні дітей" 

Практичний психолог, Окремі

вчителі

Жиганова О.Б. з 29.08.22 до 31.05.23 

4.5.14. Педагогічна рада Організація інклюзивного навчання в освітньому закладі Вчителі школи Жиганова О.Б. 30.08.22 

4.5.4. Наказ по закладу Про організацію інклюзивного навчання в ОЗ  в 2022/2023 н.р. Адміністрація Жиганова О.Б. 31.08.22 

4.5.5. Наказ по закладу Про створення команди психолого-педагогічного супроводу  дітей з ооп Адміністрація Жиганова О.Б. 31.08.22 

4.5.6. Наказ по закладу Про організацію здобуття освіти за індивідуальною формою в ОЗ в

2022/2023 н.р. 

Адміністрація Жиганова О.Б. 31.08.22 

4.5.8. Оформлення документації  Складання графіку проведення корекційних годин Адміністрація Жиганова О.Б. 31.08.22 

4.5.13. Співпраця з іншими

організаціями та закладами

Налагодження співпраці з фахівцями, які безпосередньо працюють з

дитиною з ООП. Адаптація освітнього середовища до потреб учнів. Спільна

робота з представниками ІРЦ.

Практичний психолог, Логопед Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

4.5.18. Корекційна робота з учнями Корекційно-розвиткова робота з дитиною з метою розвитку її потенційних

можливостей та відповідного розвитку особистості (згідно з висновками та

рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру).

Практичний психолог, Логопед Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

4.5.9. Консультація батьків

психологом

Особливості навчання і розвитку дитини з ООП Практичний психолог, Окремі 

батьки

Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

4.5.16. Профілактична робота Надання необхідної допомоги батькам дитини щодо створення умов,

необхідних дитині з ООП для її повноцінного, здорового способу життя та

успішного розвитку з урахуванням її психічних та фізичних можливостей.

Визначення потенційних можливостей дитини. Формування толерантного

ставлення до дітей з ООП.

Психологічна служба, Асистент

вчителя

Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

4.5.22. Адміністративний контроль Здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом. Адміністрація Жиганова О.Б. з 01.09.22 до 26.05.23 

4.5.12. Відвідування уроків Відвідування уроків  та спостереження за учнями  в інклюзивних класах. Адміністрація Жиганова О.Б. з 05.09.22 до 26.05.23 

4.5.15. Адміністративний контроль Здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом Адміністрація Жиганова О.Б. з 05.09.22 до 26.05.23 

4.5.11. Оформлення документації Розробка  та заповнення ІПР дітей з ООП Асистент вчителя Жиганова О.Б. 06.09.22 

4.5.19. Зустріч з фахівцями Засідання команди супроводу і батьків щодо роботи з дітьми з ООП. Окремі  батьки, Асистент

вчителя

Жиганова О.Б. 23.11.22 

4.5.17. Психолого-педагогічний

консиліум

"Використання технологій, методів навчання, викладання, пристосування

навчального матеріалу, програм до особливостей розвитку в класах, де є

діти з ООП"

Асистент вчителя, Окремі

вчителі

Жиганова О.Б. 21.12.22 

4.5.20. Педагогічна рада Аналіз ефективності засвоєння навчального матеріалу дитьми з ООП  та

коригування ІПР.

Вчителі школи Жиганова О.Б. 21.12.22 

4.5.21. Конференція лля батьків Конференція для  батьків або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей

розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної

адаптації дитини тощо. Особливості  навчання і розвитку дитини з ООП. 

Асистент вчителя, Окремі 

батьки

Жиганова О.Б. 12.01.23 

4.5.23. Семінар-практикум Педагогічні знахідки "Поділись надбання" Вчителі школи Жиганова О.Б. 18.01.23 

4.5.25. Педагогічна рада Підсумки роботи зі здобувачами освіти, які працювали за індивідуальним

навчальним планом.

Вчителі школи Жиганова О.Б. 06.06.23 

4.5.24. Круглий стіл Узагальнення роботи з індивідуальною та інклюзивною формою роботи Окремі  батьки, Окремі вчителі,

Асистент вчителя

Жиганова О.Б. 07.06.23 

4.5.26. Документація Ознайомлення батьків з нормативними документами щодо організації форм

здобуття загальної середньої освіти.

Батьки, Адміністрація Жиганова О.Б. 15.06.23 



Модуль: 4.6. "Організація шкільного харчування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

4.6.1. Адміністративна нарада Підготовка їдальні до нового навчального року Адміністрація, Працівники

їдальні

Журавська І.В. 08.08.22 

4.6.5. Оформлення документації Створення банку даних дітей, які потребують соціального захисту та

дієтичного харчування 

Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

4.6.2. Наказ по закладу Про організацію харчування учнів у 2022-2023 н.р. Адміністрація Журавська І.В. 31.08.22 

4.6.6. Забезпечення контролю та

інформування

Здійснення контролю за роботою їдальні. Відповідність санітарним нормам

та сезонним меню

Адміністрація Журавська І.В. з 31.08.22 до 23.06.23 

4.6.3. Наказ по закладу Про організацію пільгового харчування учнів Адміністрація Журавська І.В. 01.09.22 

4.6.4. Оформлення документації Погодження меню, графіка постачання Адміністрація Журавська І.В. 01.09.22 

4.6.11. Забезпечення контролю та

інформування

Перевірка ефективності процесів прибирання, миття та дезинфекції Адміністрація Журавська І.В. з 01.09.22 до 23.06.23 

4.6.10. Оперативний контроль Здійснення контролю внутрішніми аудиторами (комісією громадського

контролю) за роботою їдальні

Комісія громадського контролю Журавська І.В. з 01.09.22 до 23.06.23 

4.6.9. Фронтально-оглядовий

контроль

Засідання групи НАССР . Перевірка параметрів технологічних процесів за

технологічними картами.

Спеціалісти Журавська І.В. 08.11.22 

4.6.8. Анкетування Харчування очима  учнів Учні Журавська І.В. 24.11.22 

4.6.12. Анкетування Харчування очима батьків та педагогів Вчителі школи, Батьки Журавська І.В. 19.04.23 

4.6.7. Звіт Охоплення учнів харчуванням Адміністрація Журавська І.В. 02.06.23 

4.6.13. Адміністративна нарада Аналіз організації харчування учнів у 2022-2023 н.р. Вчителі школи Журавська І.В. 14.06.23 

4.6.14. Забезпечення контролю та

інформування

Процедура варифікації бухгалтер Журавська І.В. 28.06.23 

Модуль: 4.7. "Запобігання та протидія домашньому насильству"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

4.7.17. Профілактична робота Інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу

щодо запобігання та протидії домашньому насильству, формування

нетерпимого ставлення учнів до насильницької моделі поведінки у

міжособистісних стосунках.

Психологічна служба, Учні Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.4. Профілактична робота Розміщення безкоштовних телефонних "Гарячих ліній" на інформаційному

стенді та офіційному веб-сайті ліцею.

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.21. Засідання МК класних

керівників

На засіданні МК класних керівників обговорити питання щодо розбудови

безпечного і здорового освітнього середовища;

насильство та його види: прояви та протидія.

Психологічна служба, МО

класних керівників

Психологічна служба  Двічі на рік

4.7.2. Вивчення питання Вивчення законодавчих документів, практик запобігання  домашньому

насильству.

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року



4.7.14. Консультації класних

керівників

 Довести до відома класних керівників про виконання наказу МОН України

від 02.10. 2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії

педагогічних працівників з іншими органами та службами» 

Класні керівники, Психологічна

служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.1. Наказ Про  запобігання та протидію  домашньому насильству Психологічна служба,

Адміністрація

Адміністрація, Психологічна

служба

---

4.7.3. Оперативний контроль Ведення журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення

домашнього насильства та насильства за ознакою статі, (оформлення

повідомлень, інформування уповноваженого підрозділу органу Національної

поліції та службу у справах дітей).

Адміністрація, Психологічна

служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.37. Наказ по закладу Підготовка наказу "Про запобігання та протидію домашньому насильству у

2022/2023 навчальному році"

Адміністрація Адміністрація ---

4.7.5. Цільовий контроль за

освітнім процесом

 Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (із

змінами, внесеними згідно із Законом № 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019,

№ 18, ст.73}, Указу Президента України від 21.09.2020 року №938/2020 «Про

невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству,

насильству за ознакою статі, захисту прав  осіб, які постраждали від такого

насильства»

Психологічна служба,

Адміністрація

Адміністрація  Протягом навчального

року

4.7.18. Інформація на сайт Створення (або оновлення) розділу  щодо профілактики насильства і

розміщення нормативних документів на сайті  школи.

 Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.25. Розробка рекомендацій Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

• з вивчення учнівського колективу;

• з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей.

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.23. Оформлення стенду Оформлення тематичного стенду в кабінеті психологічної служби Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.22. Документація Систематизація матеріалів нормативно-правової документації відносно 

запобігання  домашньому насильству

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.52. Документація Популяризація ненасильницької поведінки учнів через проєкт «Світ без

насилля»

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.31. Профілактична робота Використання Telegram-чату,facebook-сторінки «Правова допомога протидії

насильству» здобувачами освіти (упродовж року).

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.47. Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Здійснювати аналіз соціально-психологічного клімату в учнівських

колективах (з використанням проєктивної вправи «Квітка настрою» та

закладі в цілому) (грудень; травень)

Психологічна служба Психологічна служба  грудень, травень

4.7.30. Навчальний семінар Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання

домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству, порядку та

заходів реагування

Класний колектив, Класні

керівники

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.39. Інструктивно-методична

нарада

Інструктивні наради з питань  запобігання насильству   з педагогами та

технічним персоналом.

Психологічна служба, Вчителі

школи

Психологічна служба  Двічі на рік

4.7.6. Консультації класних

керівників

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з

проблемних ситуацій (упродовж навчального року)

Психологічна служба, Класні

керівники

Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.53. Адміністративний контроль Співбесіда з класними керівниками за результатами проведеної діагностики

учнів класу (ДПК «Універсал») (січень; червень)

Адміністрація, Психологічна

служба, Класні керівники

  січень, червень

4.7.7. Забезпечення контролю та

інформування

Проводити початкове інформування новоприбулих педагогів про реагування

на насильницькі дії (упродовж навчального року)

Психологічна служба Психологічна служба ---



4.7.24. Профілактична робота Періодично інформувати  педагогів про види насилля, його розпізнавання та

протидію (жовтень; березень)

Психологічна служба, Класні

керівники

Психологічна служба  жовтень, березень

4.7.11. Години спілкування з учнями Створення морально-безпечного освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході

годин спілкування, бесід, тренінгових занять (упродовж навчального року)

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.8. Бесіда з дітьми Проведення ранкових зустрічей з метою формування дружніх стосунків

(упродовж навчального року)

Психологічна служба, Класні

керівники

Психологічна служба, Класні

керівники

 Протягом навчального

року

4.7.9. Профілактична робота Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти (упродовж

року)

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.41. Профілактична робота Робота відео залу. Перегляд кінострічок з метою формування нетерпимого

ставлення учнів до насильницької моделі поведінки у міжособистісних

стосунках (упродовж  навчального року)

Учні, Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.54. Тренінгові заняття з учнями Заняття з старшокласниками за участю соціального педагога на тему «Не

допускай насилля над ближнім» (10-11 кл.)

Соціальний педагог, Учні 9-11

класів

Соціальний педагог  листопад

4.7.42. Тематичні виставки Створити у бібліотеці постійно діючі тематичні виставки матеріалів з питань

запобігання насильству в сім’ї (Упродовж навчального року

Бібліотекар Бібліотекар  Протягом навчального

року

4.7.12. Консультація Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу(1-11 кл.) (упродовж

навчального року)

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.15. Бесіда з учнями школи Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів,

на уроках історії (5-11 кл.) (упродовж навчального року)

Вчителі історії, Учні Вчителі історії  Протягом навчального

року

4.7.16. Тематична класна година Години спілкування «Конфлікти і способи їх вирішення» (упродовж

навчального року)

Класні керівники, Учні Класні керівники  Протягом навчального

року

4.7.33. Година спілкування З метою з’ясування  загальної кількості потенційно травматичних подій у

житті дитини провести методику «Перелік життєвих подій» для учнів  7-9

класів та «Дім-дерево-людина», «Неіснуюча тварина» для учнів 1-6 класів

(упродовж навчального року)

Учні, Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.38. Практичне заняття

практичного психолога

На годинах спілкування , заняттях з психологом знайомити учнів з

різновидами домашнього насильства: економічного, психологічного,

фізичного, сексуального (упродовж навчального року)

Психологічна служба, Учні Практичний психолог  Протягом навчального

року

4.7.10. Консультація Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей (упродовж

навчального року)

Психологічна служба, Батьки Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.13. Консультація батьків

психологом

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

(упродовж навчального року)

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.46. Інформація на сайт Розміщення на сайті школи  пам’ятки для батьків про порядок реагування

та способи повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи

захисту та допомоги дітям 

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

4.7.44. Лекції для батьків Періодично інформувати  батьків  про види насилля, його розпізнавання та

протидію (листопад; квітень)

Психологічна служба Психологічна служба  листопад, квітень

4.7.49. Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Самооцінка закладу освіти за показникам безпеки, комфортності (грудень;

травень)

Адміністрація Адміністрація  двічі на рік

4.7.51. Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Анонімне анкетування учнів 5-11-х класів про випадки насильства

(цькування) у школі

Психологічна служба Психологічна служба  Двічі на рік

4.7.50. Анкетування батьків Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти з метою виявлення

основних чинників, що негативно впливають на психологічний комфорт та

безпеку в закладі

Психологічна служба, Батьки Психологічна служба  Протягом навчального

року



4.7.48. Діагностика дітей Проведення  діагностики «Універсал» з метою визначення  особистісного

розвитку учнів та створення безпечного емоційно-психологічного

середовища 

Психологічна служба, Учні Психологічна служба  грудень, квітень

4.7.19. Аналіз документів Аналіз звернень, що надходять до працівників психологічної служби,

керівника закладу (щомісяця)

Психологічна служба Психологічна служба  Щомісячно

4.7.57. Адміністративний контроль Здійснювати контроль за відвідуванням учнями та вжити заходів до батьків

або осіб, що їх замінюють, з метою забезпечення систематичного

відвідування дітьми занять

Батьки, Адміністрація, Учні Адміністрація  Протягом навчального

року

4.7.20. Профілактичні бесіди Провести бесіди «Насильство. Види насильства» для учнів 2-5 класів

(жовтень-листопад)

Учні, Психологічна служба Психологічна служба з 03.10.22 до 18.11.22 

4.7.43. Конкурс малюнків Конкурс плакатів «Ми проти насильства!» (з залученням учнівського

самоврядування)

учнівське самоврядування, Учні

школи, Психологічна служба

учнівське самоврядування,

Психологічна служба

з 01.11.22 до 24.11.22 

4.7.40. Підготовка заходу Підготовка до проведення в освітньому закладі Всеукраїнської акції "16 днів

проти насильства" (з 25 листопада до 10 грудня).

Психологічна служба Психологічна служба з 01.11.22 до 25.11.22 

4.7.28. Години спілкування з дітьми Година спілкування з метою формування навичок толерантного спілкування 

«Всі ми такі різні»(1-4 кл.)

Психологічна служба, Учні Психологічна служба з 01.11.22 до 30.11.22 

4.7.45. Профілактична бесіда Лекція «Запобігання випадкам домашнього насильства» (9-10 кл.) Учні 9-11 класів, Психологічна

служба

Психологічна служба з 01.11.22 до 30.11.22 

4.7.36. Тематичні класні години «Уроки протидії» (10-11 кл.) Учні, Психологічна служба Психологічна служба з 01.11.22 до 30.12.22 

4.7.29. Інформаційний бюлетень Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи

повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи захисту та

допомоги дітям

Психологічна служба Психологічна служба з 21.11.22 до 30.11.22 

4.7.34. Профілактична робота Виготовлення буклету «Толерантність – крок до гуманізму!» Психологічна служба Психологічна служба з 21.11.22 до 08.12.22 

4.7.27. Виховна година Виховна година «Скажи «Ні!» дискримінації. Толерантність – шлях до миру»

(5-11 кл.)

Психологічна служба, Учні Психологічна служба з 21.11.22 до 09.12.22 

4.7.26. Профілактична бесіда Профілактичний урок  «Зупинимо булінг та насильство разом!» (5-6 кл.)

(спільно з інспектором ювенальної превенції)

Психологічна служба, Учні Психологічна служба з 21.11.22 до 09.12.22 

4.7.32. Години спілкування з учнями Години спілкування «Запобігання насильству серед дітей. Правила

безпечної поведінки» (8-11 кл.)

Психологічна служба, Учні Психологічна служба з 01.02.23 до 15.02.23 

4.7.35. Інформаційний бюлетень Виготовлення брошури "Що таке рівні права та можливості або "гендерна

рівність"?"

Психологічна служба Психологічна служба з 06.02.23 до 28.02.23 

4.7.55. Класна година Перегляд відеороликів мотиваційних зустрічей  Ніка Вуйчича з елементами

відвертої розмови (9 кл.)

Учні, Психологічна служба Психологічна служба з 01.03.23 до 31.03.23 

4.7.56. Години спілкування з дітьми Година відвертого спілкування за участю представниками ювенальної

превенції «Мої права та обов'язки»(3-4 кл.)

Класні керівники Класні керівники з 01.05.23 до 15.05.23 

4.7.58. Аналіз документів Підготовка звіту про виконання заходів по  запобіганню та протидії 

насильству (травень; червень)

Психологічна служба Психологічна служба з 22.05.23 до 09.06.23 

Модуль: 4.8. "Медичний супровід"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



4.8.7. Контроль За дотриманням санітарно-гігієнічних норм (Відповідно до Санітарного

регламенту)

Медслужба Журавська І.В. з 29.08.22 до 30.06.23 

4.8.8. Складання меню  Меню відповідно до Примірного  чотирьохтижневого сезонного меню Медслужба Журавська І.В. з 01.09.22 до 31.05.23 

4.8.4. Медичне обстеження Медичне обстеження та надання допомоги (за потреби) Медслужба Журавська І.В. з 01.09.22 до 23.06.23 

4.8.6. Контроль Бракераж сирої та готової продукції (заповнення журналів відповідно до

вимог НАССР)

Медслужба Журавська І.В. з 01.09.22 до 30.06.23 

4.8.1. Медико-педагогічний

контроль

Про проходження медичного огляду Медслужба, Адміністрація Журавська І.В. 02.09.22 

4.8.3. Медична картка Заповнення листа здоров'я класів Медслужба Журавська І.В. 02.09.22 

4.8.2. Наказ по закладу Про результати медобстеження та розподіл на групи по фізичній культурі Адміністрація Журавська І.В. 28.09.22 

4.8.5. Підсумковий наказ Про підсумки роботи мед кабінету Адміністрація Журавська І.В. 26.06.23 

Проект: 5. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Формування ціннісних пріоритетів дітей"

Модуль: 5.1. "Я і Україна"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.1.2. Планування виховної роботи Узгодження планів з національного та громадянського виховання Керівники гуртків,

Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В. з 22.08.22 до 26.08.22 

5.1.1. Відео Виставка відеоматеріалів до Дня незалежності України "Моя держава -

Україна!",Дня героїв та Дня прапора

Педагог-організатор Педагог-організатор з 23.08.22 до 26.08.22 

5.1.3. Година спілкування Єдиний урок за планом МОН до 1 вересня Класні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В. 01.09.22 

5.1.7. Екскурсії До музею Військового інституту ім. С. Корольова Класні керівники, Класні

колективи

Севрук І.Г. з 03.10.22 до 13.10.22 

5.1.9. Відкритий захід До Дня Збройних Сил України. "Є пам"ять, якій не буде кінця" Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. з 10.10.22 до 14.10.22 

5.1.4. Спортивна гра Спортивна гра "Козацькі розваги"" Педагог-організатор, Вчителі

фізвиховання, Класні колективи

Ярмолюк Н.В. 13.10.22 

5.1.6. Виховна година Урок присвячений Дню Захисників та Захисниць України Класні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Класні керівники 13.10.22 

5.1.8. Диктант 9 листопада - День української писемності та мови Класні колективи, Вчителі

української мови

Журавська І.В. 09.11.22 

5.1.14. Виставка робіт  Виставка учнівcьких робіт до дня Гідності та свободи Класні керівники, Окремі учні Ярмолюк Н.В. 21.11.22 

5.1.5. Відкритий захід Урок - реквієм присвячений пам'яті жертв голодомору Класні колективи, Класні

керівники, Педагог-організатор

Журавська І.В., Ярмолюк Н.В. 25.11.22 

5.1.11. Тематичний відкритий захід До Дня Соборності (Злуки) України  - "Україна- єдина!" Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. з 20.01.23 



5.1.10. Усний журнал До Дня пам'яті героїв Крут Окремі учні, Вчителі історії Ярмолюк Н.В. 27.01.23 

5.1.12. Тиждень української мови Заходи до річниці з Дня народження Лесі Українки та Тараса Шевченка         Класні керівники, Вчителі

української мови

Журавська І.В. з 24.02.23 до 10.03.23 

5.1.13. Виховна година Виховні години до Дня пам'яті та примирення Класні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В. 08.05.23 

5.1.25. Звіт Звіт про підсумки роботи в галузі національно-патріотичного виховання Педагог-організатор, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. 26.05.23 

Модуль: 5.2. "Морально - духовні цінності"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.2.9. Бесіда медпрацівників "Правила етикету у шкільній їдальні". Класні керівники, Класні

колективи, Медслужба

Медслужба 02.08.22 

5.2.1. Методична нарада Узгодження планів виховної роботи по формуванню морально-духовних

цінностей, сімейне виховання

Педагог-організатор,

Заступники директора, Класні

керівники

Журавська І.В. 07.09.22 

5.2.2. Уроки гарної поведінки Проведення  заходів щодо формування духовно-моральних цінностей у

молодших школярів "Дисципліна і культура" 

Класні колективи, Вчителі

початкових класів

Класні керівники з 12.09.22 до 09.09.22 

5.2.10. Бесіда з дітьми психолога   Розмова з спихологом, "Як подолати тривогу під час війни" Класні керівники, Класні

колективи

Присяжнюк Р.А. з 12.09.22 до 16.09.22 

5.2.8. День відкритих дверей "Бібліотека запрошує усіх" до Всеукраїнського дня бібліотек Класні колективи, Класні

керівники, Бібліотекар

Годенко Ю.В. 29.09.22 

5.2.5. Акція Участь у Всеукраїнській акції "Happy Paw для Сірка" Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. з 03.10.22 до 31.10.22 

5.2.4. Зустріч з фахівцями Зустріч з волонтерами зоозахисниками  Класні колективи, Вчителі

початкових класів

Ярмолюк Н.В. з 10.10.22 до 13.10.22 

5.2.3. Година спілкування Всеукраїнський "Урок доброти" -вчимося допомагати тваринам Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники 10.10.22 - до 14.10.22 

5.2.12. Година спілкування з

елементами тренінгу

16 листопада- Міжнародний день толерантності Психологічна служба,

Педагог-організатор, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А. 16.11.22 

5.2.7. Бесіда з дітьми "Хто такий волонтер?" Важливість волонтерської діяльності в сучасних

умовах.

Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники 05.12.22 

5.2.11. Дитяча конференція "Імідж школи". Що таке імідж та як він впливає на тебе. Окремі учні,

Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. з 05.12.22 до 09.12.22 

5.2.6. Конкур-вистава "День зустрічі птахів" - виготовлення годівничок. Класні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В. з 03.04.23 до 28.04.23 

5.2.13. Виставки малюнків Виставка сімейного малюнка: "Дерево з коріння починається, а людина - з

сім"ї"

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. 15.05.23 

5.2.14. Звіт Підсумки роботи по формуванню морально-духовних цінностей. Педагог-організатор, Класні

керівники

Журавська І.В. 16.06.23 



Модуль: 5.3. "Я і праця"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.3.2. Засідання творчої групи Організація роботи по створенню активу щодо трудового виховання,

розподілу пришкільних ділянок, контролю за регулярним прибиранням та

додержанням їх у задовільному стані  

Адміністрація, Класні керівники Журавська І.В. з 05.09.22 до 07.09.22 

5.3.6. Акція Екологічна акція: Прибирання берегів річок Класні керівники, Класні

колективи, Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В. з 03.10.22 до 21.10.22 

5.3.8. Прибирання Прикрашання класних кімнат до Новорічних свят Класні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В. з 12.12.22 до 16.12.22 

5.3.10. Трудова операція Організація роботи по оздобленню школи до Новорічних свят Класні колективи, Класні

керівники, Адміністрація,

Педагог-організатор

Журавська І.В. з 12.12.22 до 23.12.22 

5.3.5. Година спілкування "Професія моїх батьків" , бесіди на виховання любові до праці Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники з 06.02.23 до 17.02.23 

5.3.4. Вибірковий контроль за вих.

процесом

Проведення рейдів перевірки стану території Адміністрація Журавська І.В. з 03.04.23 до 14.04.23 

5.3.3. Трудовий десант "Шкільний двір - найкращий" Класні колективи,

Адміністрація, Класні керівники

Журавська І.В. з 03.04.23 до 14.04.23 

5.3.7. Трудова операція «Квіти біля школи». Робота на пришкільних клумбах Класні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В. з 03.04.23 до 28.04.23 

5.3.11. Виставки малюнків Виставка малюнків до Всесвітнього Дня охорони праці інженер з охорони праці, Класні

колективи, Класні керівники

інженер з охорони праці 28.04.23 

5.3.12. Звіт Підведення підсумків роботи з трудового виховання Класні керівники,

Педагог-організатор

Журавська І.В. 16.06.23 

Модуль: 5.4. "Я і право"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.4.2. Бесіда з дітьми Правила використання мобільних телефонів в освітньому процесі Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники з 19.09.22 до 23.09.22 

5.4.1. Функціонально-адміністратив

на нарада

Планування роботи з правового виховання Вчителі-предметники, Класні

керівники, Педагог-організатор,

Адміністрація

Журавська І.В. 05.10.22 

5.4.3. Година спілкування "Твої учнівські права й обов`язки" Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. з 10.10.22 до 21.10.22 

5.4.6. Інформаційний куток для

батьків

Профілактика булінгу та домашнього насильства Педагог-організатор,

Соціальний педагог

Бойко Ж.Л. з 01.11.22 до 04.11.22 

5.4.4. Зустріч з фахівцями Зустріч з представниками ювенальної превенції Класні колективи, Класні

керівники

Бойко Ж.Л. з 07.11.22 до 18.11.22 



5.4.5. Вікторина для дітей Основи правових знань Класні керівники, Класні

колективи 9-11 класів,

Педагог-організатор

Севрук І.Г. 22.11.22 

5.4.7. Акція Акція до Всесвітній дня прав людини Класні колективи,

Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. 09.12.22 

5.4.9. Тематичні години Тиждень правових знань (за окремим графіком) Класні колективи 9-11 класів Севрук І.Г. з 12.12.22 до 16.12.22 

5.4.11. Виставки малюнків Тематична виставка малюнків "Права дітей" згідно Конвенції ООН про права

дитини

Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. з 12.12.22 до 16.12.22 

5.4.10. Зустріч з фахівцями Тематичні зустрічі з предствниками юридичних професій  Севрук І.Г. з 12.12.22 до 16.12.22 

5.4.12. Брейн-ринг Правовий брейн-ринг Класні керівники, Класні

колективи, Педагог-організатор

Севрук І.Г. 14.12.22 

5.4.8. Година спілкування з

елементами тренінгу

Конституція - основний закон держави. Педагог-організатор, Учні 10

класу, Учні 9-х кл.

Севрук І.Г. з 16.12.22 

5.4.13. Звіт Підведення підсумків роботи з правового виховання Класні колективи, Класні

керівники

Журавська І.В. 16.06.23 

Модуль: 5.5. "Я і природа"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.5.5. Фотовиставка Фотовистава "Мій домашній улюбленець"

4 жовтня - Міжнародний день захисту тварин

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. 04.10.22 

5.5.1. Функціонально-адміністратив

на нарада

Вироблення єдиних вимог та направлень щодо роботи по екологічному

вихованню .Визначити найбільш доцільні зв'язки уроків та різних форм

позакласної діяльності у спостереженні за явищами природи, бережливому

ставленні до птахів, тварин, за використанням народних багатств рідного

краю. 

Класні керівники, Адміністрація Журавська І.В. 05.10.22 

5.5.7. Акція "Нагодуй птахів!" Спостереження за птахами взимку, участь у підкормці

птахів. 

Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники з 01.11.22 до 31.03.23 

5.5.3. Бесіда з дітьми Бесіда про значення водних ресурсів та культури споживання води" Без

води немає життя".

Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники 10.02.23 

5.5.9. Акція самоврядування Збір корму для зоозахисників

1 березня - Міжнародний день котів

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. 01.03.23 

5.5.4. Акція Збір макулатури для озеленення території школи Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. з 01.03.23 до 31.03.23 

5.5.8. Фотовиставка "Мої спостереження взимку", "Допомога птахам взимку" Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники з 13.03.23 до 17.03.23 

5.5.6. Конкурс малюнків  До Всесвітнього дня птахів, конкурс "Птахи рідного краю" Класні колективи, Класні

керівники

Бондар В.А., Ярмолюк Н.В. 31.03.23 

5.5.2. Екологічний квест "Зелені друзі мого краю" -вивчаємо рослини рідного краю. Класні колективи, Класні

керівники

Бондар В.А., Ярмолюк Н.В. 21.04.23 



5.5.10. Години спілкування з дітьми До всесвітнього дня Землі .

Екологічні проблеми сучасності.

Класні керівники, Класні

колективи

Воробйова С.В. 21.04.23 

5.5.11. Відео До Дня пам'яті Чорнобильської трагедії Окремі учні Ярмолюк Н.В. 26.04.23 

5.5.12. Звіт Підведення підсумків роботи з екологічного виховання Класні керівники,

Педагог-організатор

Журавська І.В. 16.06.23 

Модуль: 5.6. "Я і мистецтво"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.6.3. Екскурсії Відвідання виставок, експозицій у музеях Класні керівники, Класні

колективи

Класні керівники з 01.09.22 до 31.05.23 

5.6.10. Радіогазета Радіопередачі з циклу  "Українська народна музика" Окремі учні Ярмолюк Н.В. з 01.09.22 до 31.05.23 

5.6.2. Графік відвідування Складання графіку роботи гуртків, залучення учнів до шкільних гуртків Класні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В. з 05.09.22 до 16.09.22 

5.6.1. Функціонально-адміністратив

на нарада

Узгодження планів виховної роботи по розвитку творчості і

мистецтва,залучення учнів до роботи в гуртках в позашкільних закладах.

Класні колективи, Класний

колектив

Журавська І.В. 07.09.22 

5.6.5. Конкурс Гумористичний конкурс "Ліга сміху" Класні керівники, Класний

колектив

Ярмолюк Н.В. з 03.10.22 до 03.04.23 

5.6.8. Творча майстерня Творчі майстеркласи до Дня народження школи Окремі учні, Класні керівники Ярмолюк Н.В. з 02.12.22 

5.6.9. Виставка робіт Виставка творчих робіт учнів "Різдвяне диво" Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. з 12.12.22 до 16.12.22 

5.6.4. Виставка робіт Виставка малюнків до Дня Соборності "Українс єдина" Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. 20.01.23 

5.6.6. Конкурс-огляд Конкурс "Школа має талант" Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. з 13.02.23 до 24.02.23 

5.6.11. Акція День Святого Валентина "Пошта кохання" Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. 14.02.23 

5.6.7. Виставка  Вистака творчих робіт учнів в рамках конкурсу "Школа має талант" Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. з 20.02.23 до 24.02.23 

5.6.12. Звіт Підсумки проведеної роботи з естетичного циклу Педагог-організатор, Класні

керівники

Журавська І.В. 16.06.23 

Модуль: 5.7. "Я і моє майбутнє"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.7.2. Зустріч з фахівцями Зустріч з викладачами професійних та вищих навчальних закладів в рамках

профорієнтаційної роботи

Учні 9-11 класів, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. з 05.09.22 до 26.05.23 

5.7.10. Зустріч з працівниками різних

професій

Бесіди зі спеціалістами, ознайомлення зі специфікою різних професій Класні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Журавська І.В., Ярмолюк Н.В. з 12.09.22 до 28.04.23 



5.7.4. Екскурсії Відвідування організацій та установ в рамках профорієнтаційної роботи Класні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В. з 12.09.22 до 28.04.23 

5.7.6. Екскурсії Відвідування ПТУ, коледжів, університетів міста Класні керівники, Учні 9-11

класів

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В. з 12.09.22 до 26.05.23 

5.7.1. Анкетування Виявлення професійних нахлів та типів особистості Учні 9-11 класів Присяжнюк Р.А. з 03.10.22 до 14.10.22 

5.7.8. Тематичні класні години "Вибір професії - вибір долі" Класні колективи 9-11 класів,

Класні керівники

Класні керівники з 03.10.22 до 16.12.22 

5.7.11. Відео "Професія - військовий" Окремі учні Ярмолюк Н.В. 13.10.22 

5.7.5. Співпраця з іншими

організаціями

Участь в ярмарку професій, вакансій та послуг служби зайнятості за участю

роботодавців 

Класні керівники, Учні 9-11

класів

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В. з 01.11.22 до 18.11.22 

5.7.3. Години спілкування "Всі професії важливі, обирай свою!"   Учні 9-11 класів, Класні

керівники

Класні керівники з 01.11.22 до 18.11.22 

5.7.7. Батьківські збори-тренінг "Як допомогти дитині обрати професію?" Класні керівники, Класні

колективи 9-11 класів

Присяжнюк Р.А. 16.12.22 

5.7.9. Фотовиставка "Професія моїх батьків" Класні керівники Журавська І.В. з 03.04.23 до 06.04.23 

5.7.12. Звіт Підведення підсумків профорієнтаційної роботи Класні керівники,

Педагог-організатор,

Соціальний педагог

Журавська І.В. 16.06.23 

Модуль: 5.8. "Я і здоров'я"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

5.8.2. Олімпіада Олімпійський тиждень 3-4, 5-8 класи Обдаровані діти Стемповський О.Л., Яндульська

А.Б., Бондарук О.О.

з 05.09.22 до 16.09.22 

5.8.1. Функціонально-адміністратив

на нарада

Узгодження планів виховної роботи щодо формування здорового способу

життя учнів школи

Класні керівники Журавська І.В. 07.09.22 

5.8.8. Виховна година "Особливості профілактиви Covid 19" Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники з 03.10.22 до 21.10.22 

5.8.6. Акція 17 листопада - Міжнародний день відмови від куріння Окремі учні,

Педагог-організатор, Класні

керівники, Класні колективи

Ярмолюк Н.В. 17.11.22 

5.8.9. Перегляд фільмів Перегляд фільмів про попередження ВІЧ-інфекції та СНІДу Класні колективи, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. з 28.11.22 до 02.12.22 

5.8.7. Зустріч з фахівцями 1 грудня - День боротьби зі СНІДом Класні керівники, Класні

колективи 9-11 класів

Бойко Ж.Л., Ярмолюк Н.В. з 01.12.22 до 02.12.22 

5.8.10. Зустріч з медпрацівниками Зустріч з представниками наркологічного диспансеру " Попередження

шкідливих звичок"

Класні керівники, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. 20.02.23 - до 24.02.23 

5.8.3. Змагання між групами дітей Шкільний чемпіонат з міні-футболу Вчителі фізвиховання, Класні

керівники, Класні колективи

Яндульська А.Б., Стемповський

О.Л., Бондарук О.О.

з 03.04.23 до 14.04.23 

5.8.11. Спортивна гра Весняна спартакіада: змагання між класами в ігрових видах спорту Вчителі фізвиховання, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В., Стемповський

О.Л., Бондарук О.О.

з 17.04.23 до 21.04.23 



5.8.5. Змагання Загальношкільний день здоров'я Вчителі фізвиховання, Класні

колективи, Класні керівники,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В. 28.04.23 

5.8.4. Спортивне свято з батьками Спортивне свяир присвячено Всесвітньому Дню сім'ї Батьки, Класні керівники,

Окремі учні

Яндульська А.Б., Стемповський

О.Л., Бондарук О.О.

15.05.23 

5.8.12. Звіт Про відвідування заходів та підведення підсумків  роботи по формуванню

здорового способу життя 

Класні керівники, Вчителі

фізвиховання,

Педагог-організатор

Журавська І.В. 16.06.23 

Проект: 6. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Заходи щодо реалізації державних програм"

Модуль: 6.1. "Програма "Молодь України" на 2016-2020рр"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.1.4. Тренінг Тренінгове заняття  "Життєві цінності" Практичний психолог, Учні Присяжнюк Р.А. ---

6.1.1. Відеостудія Проведення відеолекторіїв з питань адиктивної поведінки на тему "Молодь

за здоровий спосіб життя"

Психологічна служба, Учні Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.1.3. Діагностика учнів

психологічною службою

Проведення дослідження (ДДО) на визначення інтересів та схильностей

серед учнів

Психологічна служба,

Присяжнюк Р.А.

Психологічна служба з 03.10.22 до 10.10.22 

6.1.2. Анкетування Анкетування учнів "Ціннісні орієнтації" Психологічна служба, Учні Присяжнюк Р.А. з 21.11.22 до 25.11.22 

Модуль: 6.2. " Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини""

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.2.2. Індивідуальні бесіди. Вивчення ставлення учнів  до шкідливих звичок. Учні, Психологічна служба Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Постійно

6.2.4. Творча майстерня Театралізований виступ  "Казкові герої в країні прав і обов'язків" Психологічна служба, Учні

школи, Класні керівники

Ярмолюк Н.В. ---

6.2.1. Інформативно-рекламний

вісник

Розробка та розповсюдження буклетів,стінівок серед учнів школи та батьків

"Твої права та обов'язки"

Учні, Батьки, Психологічна

служба

Присяжнюк Р.А. з 01.12.22 до 09.12.22 

6.2.3. Відеостудія "Діти мають право на .......(ознайомлення з Конвенцією ООН про права

дитини)"

Психологічна служба, Учасники

НВП

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 05.12.22 до 05.12.22 

Модуль: 6.3. " Розвиток гендерної культури учасників н.в . процесу"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.3.2. Виховна година "Статеве виховання: відверта розмова" Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна служба з 15.05.23 до 26.05.23 



6.3.1. Бесіда з дітьми "Гендерні стереотипи.Вирішення конфліктів в сучасній сім'ї" Учні, Класні керівники, Вчителі

школи

Присяжнюк Р.А. з 26.05.23 до 22.05.23 

Модуль: 6.4. "Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" , профілактика РСЖ,профілактика хвороб ,що передают"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.4.1. Профілактична бесіда Проведення лекцій, бесід із залученням благодійних організацій "АСЕТ",

МБФ "Місія в Україну".

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Психологічна служба  Протягом навчального

року

6.4.2. Зустріч з фахівцями Зустріч школярів з працівниками закладів охорони здоров"я з питань

попередження та профілактики ранніх статевих відносин.

Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Присяжнюк Р.А.  жовтень, березень

6.4.3. Відеостудія 1.Відеолекторій " Історія про великий жіночий секрет"

2.Відеолекторій "Особиста гігієна школяра"

Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна служба з 01.05.23 до 15.05.23 

Модуль: 6.5. "Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії  ВІЛ-інфекції і СНІДу на 2014 -2018рр"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.5.2. Анкетування Провести анкетування серед учнів школи "Що Ви знаєте про ВІЛ/СНІД?" Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна служба з 29.11.22 до 30.11.22 

6.5.3. Тематична класна година Відеолекторій "Профілактика СНІДу" Психологічна служба, Учні,

Класні керівники

Психологічна служба з 01.12.22 до 02.12.22 

6.5.1. Консультації Індивідуальне консультування. Учні школи, Психологічна

служба

Психологічна служба з 01.12.22 до 16.12.22

Постійно

6.5.4. Зустріч з фахівцями Організувати зустріч школярів з працівниками закладів охорони здоров'я з

питань пропаганди здорового способу життя.

Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Психологічна служба з 05.12.22 до 09.12.22 

Модуль: 6.6. "Профілактика проявів ксенофобії та расизму"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.6.3. Корекційна робота з учнями Проведення виховних годин "Толерантність і дружність: мій світ без

насильства"

Класні керівники, Психологічна

служба, Учні школи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 21.11.22 до 25.11.22 

6.6.4. Корекційна робота з учнями Заняття "Ми різні - в цьому наше багатcтво" Психологічна служба, Учні

школи, Класні колективи,

Класні керівники

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 25.11.22 до 30.11.22 

6.6.1. Анкетування Анкетування учнів "Індекс ксенофобії -статистика взаємної неприязні" Учні, Психологічна служба,

Класні керівники

Психологічна служба з 12.12.22 до 16.12.22 



6.6.2. Корекційна робота з учнями

Бесіди по класах "Профілактика поширення ксенофобських і расистських

проявів серед дітей та учнівської молоді, забезпечення рівноправності

громадян незалежно від їх расової, національної приналежності, ставлення

до релігії".

Класні керівники, Психологічна

служба, Учні

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 12.12.22 до 16.12.22 

Модуль: 6.7. "Державна програмапротидії торгівлі  людьми наперіод до 2020р"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.7.1. Години спілкування Година спілкування " Сучасне рабство" Класні керівники, Класні

колективи, Психологічна

служба, Учні

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. з 02.01.23 до 06.01.23 

6.7.2. Бесіда з дітьми Бесіда " Не стань живим товаром" Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 16.01.23 до 20.01.23 

6.7.6. Анкетування Анкетування для визначення рівня обізнаності учнів з питань торгівлі

людьми

Класні керівники, Класні

колективи, Присяжнюк Р.А.,

Бойко Ж.Л.

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 16.01.23 до 20.01.23 

6.7.3. Корекційна робота з учнями Проведення просвітницько- профілактичної гри "Рожеві окуляри" Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. з 23.01.23 до 27.01.23 

Модуль: 6.8. "Профілактика наркоманії,алкоголізму та утвердження цінностей ЗСЖ"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.8.3. Консультація Індивідуальне консультування батьків. Психологічна служба, Класні

керівники, Батьки

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. ---

6.8.2. Консультація 1. Індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до тютюнопаління.

2. Індивідуальна робота соціального педагога.

Психологічна служба, Окремі

учні, Класні керівники

Бойко Ж.Л.  Протягом навчального

року

6.8.4. Година спілкування  Бесіди по класах "Профілактика правопорушень і злочинів щодо

попередження незаконного обігу наркотиків, запобігання вживання

алкоголю, пропаганди здорового способу життя та захисту моральності".

Класні колективи, Класні

керівники, Психологічна служба

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  вересень, січень

6.8.5. Виховна година Виховна година "Здорове харчування" Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. з 19.09.22 до 19.09.22 

6.8.1. Бесіда з учнями школи Бесіди з учнями "Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі" Учні, Класні керівники,

Психологічна служба

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. з 03.04.23 до 07.04.23 

6.8.6. Анкетування Проведення анкетування серед учнів  "Молодь за здоров'я" Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 24.04.23 до 26.04.23 

Модуль: 6.9. "СПС проявів насилля . Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства""

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



6.9.4. Анкетування Провести анкетування учнів щодо виявлення жорстокого поводження в сім'ї

та школі

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Двічі на рік

6.9.2. Консультація Консультування учнів, батьків, вчителів щодо профілактики насильства в

колективах та в сім'ї

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.9.1. Інформативно-рекламний

вісник

Інформування "Куди звернутися, якщо було скоєно насильство" Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.  Постійно

6.9.3. Театральний калейдоскоп Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства " Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. з 25.11.22 до 10.12.22 

Модуль: 6.10. "Профілактика суїцидальної поведінки серед дітей та учнівської молоді"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.10.1. Консультація Індивідуальне консультування: рекомендації з налагодження

дитячо-батьківських стосунків, зміни, у разі необхідності, стилю виховання;

переадресування до інших спеціалістів.

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Постійно

6.10.3. Розробка рекомендацій Рекомендації учителям та батькам  про вибір індивідуального педагогічного

стилю спілкування з певною дитиною

Психологічна служба, Класні

керівники, Вчителі школи,

Батьки

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.  За запитом та потребою

6.10.4. Бесіда з дітьми Цикл бесід про цінність особистості і сенс життя «Я - це Я», «Я маю право

відчувати і виражати свої почуття",«Підліток і дорослий», «Спілкування з

однолітками протилежної статі»

Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Щомісячно

6.10.2. Анкетування Провести анкетуванна«Ставлення до проблеми самогубства» Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. з 16.01.23 до 27.01.23 

Модуль: 6.11. "Профілактика  булінгу та  кібербулінгу"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.11.4. Тренінги Тренінг "Попередження булінгу" Класні колективи, Класні

керівники, Психологічна служба

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А. ---

6.11.3. Профілактична робота Запобігання віртуальному терору й  зменшення психологічних наслідків

жертв цькування й непоправних трагедій.

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.11.1. Розробка рекомендацій Розробити  методичні рекомендації  , як діяти у випадку із зіткненням  з

віртуальним переслідуванням

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.  вересень, січень

6.11.2. Анкетування Анкетування " Булінг та кібербулінг - що це?" Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. з 01.02.23 до 09.02.23 

Модуль: 6.12. "Психолого-педагогічний супровід обдарованої учнівської молоді"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



6.12.1. Консультація Консультування батьків,вчителів,учнів за запитом Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.12.3. Виставка Організація книжкових виставок,бібліотечних оглядів з тем : "Обдарована

дитина", "Сходинки до творчості ", "Наші таланти".

Бібліотекар, Класні керівники,

Класні колективи

Годенко Ю.В.  грудень, квітень

6.12.2. Розробка рекомендацій Розробка рекомендацій для педагогів "Особливості роботи з обдарованими

та здібними дітьми"

Психологічна служба Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. з 01.09.22 до 09.09.22 

6.12.4. Година спілкування Година спілкування "Творчий учень- креативний учень" Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Присяжнюк Р.А. з 27.04.23 до 28.04.23 

Модуль: 6.13. "Соціально-психологічний  супровід дітей з особливими освітніми потребами,впровадження інклюзивного н"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.13.2. Розробка рекомендацій  Інформаційно - роз’яснювальна робота з педагогами і

батьками.розробка індивідуальних рекомендацій щодо

реалізації індивідуального підходу до дитини у школі

й сім’ї, які стосуються, зокрема, урахування

динаміки її втомлюваності, працездатності, темпів

навчання, інтересів, властивостей вищої нервової

діяльності, ефективних форм заохочення;обговоренні індивідуальних умов

створення ситуації

успіху, переживання, долання труднощів для кожного

учня;

Психологічна служба, Учасники

НВП

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.13.3. Бесіда психолога Психопрофілактична та психокорекційна допомога

дитині.Підтримка поступального психічного

розвитку дитини та оптимальних умов її навчання і

взаємодії з соціальним середовищем; профілактика

можливих ускладнень у критичні періоди психічного

онтогенезу.

Психологічна служба, Вчителі

школи, Класні колективи,

Класні керівники

Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.13.4. Консультація Психологічне консультування батьків відповідно до потреб та запитів від

учасників навчально-

виховного процесу.

Психологічна служба, Класні

керівники, Батьки

Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.13.1. Круглий стіл Створення соціально-психологічного середовища

через спеціальну підготовку педагога та учнів

конкретного класу.Вибір форм навчання, які відповідають рівню

психічного розвитку особистості дитини з

обмеженими фізичними та психофізичними

можливостями;надання допомоги й підтримки дітям, які

перебувають у стані актуального стресу, конфлікту,

загостреного емоційного переживання

Адміністрація, Психологічна

служба, Класні керівники,

Класні колективи

Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

Модуль: 6.14. "Соціально-психологічний супровід дітей учасників та загиблих в зоні АТО,дітей внутрішньо переміщених"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



6.14.4. Консультація учнів

практичним психологом

Консультування дітей, батьків, опікунів,вчителів відповідно до запиту Психологічна служба, Учні,

Батьки

Присяжнюк Р.А. ---

6.14.2. Документація Формування та систематичне оновлення бази данних учнів,батьки яких

є(були) учасниками АТО та дітей внутрішньопереміщених осіб 

Соціальний педагог, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л.  Протягом навчального

року

6.14.3. Бесіда психолога Бесіди з учнями , батьками, опікунами, класоводами відповідно запросу Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники,

Батьки

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  За запитом та потребою

6.14.1. Збір інформації Збір інформації про оздоровлення дітей,батьки яких є (були) учасниками

АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб 

Соціальний педагог, Класні

керівники, Класні колективи

 з 22.08.22 до 26.08.22 

Модуль: 6.15. "Профілактика тютюнопаління та зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.15.4. Бесіда психолога Постійно проводити індивідуальну роботу  з метою недопущення вживання

та розповсюдження тютюнових і наркотичних засобів серед учнів

Психологічна служба, Класні

керівники, Окремі  батьки,

Окремі учні

Присяжнюк Р.А. ---

6.15.3. Години спілкування  Години спілкування  «Ти і твоє здоров’я», «Як зберегти своє здоров’я», 

«Шкідливі звички», «Палити – здоров’ю шкодити», «Курінню і наркотикам

не місце в житті людини» 

Психологічна служба, Класні

керівники, Класні колективи

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.15.1. Рейд адміністрації  Рейди-перевірки «Перерва без цигарки» з метою виявлення курців, «Кого

взяла в полон шкідлива звичка» 

Окремі учні, Класні керівники,

Психологічна служба,

Адміністрація

Бойко Ж.Л.  Постійно

6.15.2. Бесіда з учнями школи  Бесіди «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Шкідливий вплив тютюну на

здоров’я підлітка», «Вміст цигарки», «Активне та пасивне куріння»,

«Нікотин – твій ворог», «Шкідливість тютюнопаління», «Куріння шкідливе 

для здоров’я»

Психологічна служба, Класні

колективи, Класні керівники

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.  Протягом навчального

року

Модуль: 6.16. "Профілактика правопорушень,подолання дитячої безпритульності та бездоглядності"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

6.16.1. Профілактична бесіда Проведення профілактичних заходів “Діти вулиці”, “Вокзал” та

Всеукраїнського профілактичного заходу “Урок” із залученням всіх

зацікавлених організацій та

представників громадськості з метою виявлення безпритульних та

бездоглядних дітей. 

Класні керівники, Психологічна

служба

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л.  вересень, січень

6.16.3. Індивідуальні бесіди. Посилити індивідуальну  роботу з сім’ями, у яких проживають діти, що

опинилися в складних життєвих

обставинах, шляхом здійснення перевірок житлово-побутових умов дітей в

цих сім’ях. У разі

виявлення в сім’ї умов, загрозливих для їх життя і здоров’я, вживати

заходів щодо вилучення

дітей з несприятливого середовища. 

Класні керівники, Адміністрація,

Психологічна служба, Окремі 

батьки, Окремі учні

Присяжнюк Р.А., Бойко Ж.Л. ---



6.16.2. Збір інформації  Виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні

або не бажають виконувати виховні функції,та забезпечення захисту прав

дітей, які

виховуються в таких сім'ях; 

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Протягом навчального

року

6.16.4. Документація Формування та постійне оновлення  єдиного  банку даних про дітей, які

перебувають у

складних життєвих обставинах; 

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Бойко Ж.Л., Присяжнюк Р.А.  Постійно

Проект: 7. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Шкільні традиції"

Модуль: 7.1. "День знань"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

7.1.1. Підготовка заходу Складання плану заходу Адміністрація,

Педагог-організатор, Окремі

вчителі

Ярмолюк Н.В. з 22.08.22 до 24.08.22 

7.1.2. Робота творчої групи Розроблення сценарію та визначення учасників заходу Окремі учні, Окремі вчителі,

Адміністрація,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В. з 25.08.22 до 31.08.22 

7.1.4. Лінійка Інтерактивна лінійка за участі першокласників та випускників Окремі учні, Класний керівник

11-го класу, Класні керівники

1-х класів, Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В. 01.09.22 

7.1.5. Нарада при директорі Підсумки проведення Дня знань. Про початок нового навчального року.

Здобутки та прорахунки

Класний керівник 11-го класу,

Класні керівники 1-х класів,

Педагог-організатор,

Адміністрація

Кулініч О.М. 02.09.22 

Модуль: 7.2. "Учнівське самоврядування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

7.2.1. Нарада при директорі Про організацію учнівського самоврядування з урахуванням роботи школи у

2022-2023 н. р. Формування системи шкільного самоврядування.

Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В. 02.09.22 

7.2.3. Вибори членів

самоврядування

Визначення комісій класного самоврядування Педагог-організатор, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. з 05.09.22 до 09.09.22 

7.2.2. Години спілкування 1.Учнівське самоврядування - основа життєдіяльності класних колективів

2.Розподіл доручень у класному колективі

Класні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В. з 05.09.22 до 09.09.22 

7.2.5. Засідання учнівського

парламенту

Складання плану роботи на рік Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. з 13.09.22 

7.2.6. Адміністративна нарада Узгодження проектної роботи учнівського самоврядування учнівське самоврядування,

Педагог-організатор,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В. 14.09.22 



7.2.8. Колективна творча справа Реалізація спільної творчої справи Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. 19.09.22 - до 30.11.22 

7.2.7. Вибори Голови Учнівської

Ради

Вибори голови учнівського парламенту Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. 20.09.22 

7.2.10. Акція самоврядування Волонтерська акція самоврядуваня Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. 05.12.22 - до 16.12.22 

7.2.9. Святковий ярмарок Святкови ярмарок новорічних прикрас Класні колективи, Окремі учні,

учнівське самоврядування

Ярмолюк Н.В. 16.12.22 

7.2.11. Створення проєктів Реалізація проєктів по благоустрою школи Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. з 03.04.23 до 28.04.23 

7.2.12. Звіт Звіт про роботу учнівського самоврядування Адміністрація,

Педагог-організатор, учнівське

самоврядування

Ярмолюк Н.В. 18.05.23 

Модуль: 7.3. "День вчителя"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

7.3.1. Засідання адміністрації Про організацію святкування Дня учителя Профспілковий комітет,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В., Клименко С.А. 16.09.22 

7.3.2. Засідання творчої групи Підготовка сценарію свята та заходів до Дня учителя Керівники гуртків,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В. 19.09.22 - до 29.09.22 

7.3.3. Свято-розвага Святковий концерт Адміністрація, Педколектив,

Учні школи

Журавська І.В., Ярмолюк Н.В. 30.09.22 

7.3.4. Звіт Звіт про ефективність проведеного заходу Адміністрація,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В. 03.10.22 

Модуль: 7.4. "Проєктний день"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

7.4.1. Організаційна педрада Планування проєктних днів у школі Класні керівники, Адміністрація Журавська І.В. 21.09.22 

7.4.4. Захист виховних проектів Ріалізація проєктів класними колективами Класні колективи, Класні

керівники

Класні керівники з 26.09.22 до 26.05.23 

7.4.2. Обговорення проекту Складання сценарію проектних днів Адміністрація, Класні керівники,

Педагог-організатор

Журавська І.В. 05.10.22 

7.4.3. Створення проектів Вибір та створення маршруту проектного дня Класні керівники, Класні

колективи

Журавська І.В. 07.10.22 

7.4.6. Підсумковий наказ Про підсумки проведення проєктного дня у школі Адміністрація Журавська І.В. 18.05.23 

7.4.5. Конкурс-огляд Нагородження найкращих проєктів школи Адміністрація, Класні керівники,

Класні колективи

Ярмолюк Н.В., Журавська І.В. 19.05.23 



Модуль: 7.5. "Свято останнього дзвоника"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

7.5.1. Нарада Про підготовку та організацію свята Останнього дзвоника Класні керівники, Адміністрація Журавська І.В. 03.05.23 

7.5.2. Засідання творчої групи Розробка плану заходів підготовки та проведення Останнього дзвоника Педагог-організатор, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. 04.05.23 

7.5.3. Підготовка заходу Проведення репетицій до свята Останнього дзвоника Педагог-організатор, Окремі

класні керівники, Окремі учні

Ярмолюк Н.В. з 05.05.23 до 25.05.23 

7.5.5. Підсумковий наказ Про підсумки проведення свята "Останнього дзвоника" Адміністрація Журавська І.В. 29.05.23 

7.5.4. Свято Свято "Останнього дзвоника" Адміністрація, Класні

колективи, Класні керівники

Ярмолюк Н.В. 31.05.23 

Модуль: 7.6. "Випускні вечори 9-х, 11-х класів"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

7.6.1. Нарада Про вручення свідоцтв випусникам 9. 11 класів Педагог-організатор, Класний

керівник 11-го класу,

Кл.керівники 9-х кл.,

Адміністрація

Ярмолюк Н.В. 01.08.22 

7.6.2. Засідання Батьківського

комітету

Про організацію та підготовку випускного вечора Педагог-організатор,

батьківський комітет, Класні

керівники

Ярмолюк Н.В. 05.06.23 

7.6.3. Робота творчої групи Розробка сценарію та проведення випускного вечора у 9-х та 11-х класах Кл.керівники 9-х кл., Класний

керівник 11-го класу,

Педагог-організатор, Класні

колективи 9-11 класів

Ярмолюк Н.В. з 06.06.23 до 09.06.23 

7.6.4. Підготовка заходу Репетиції випускних вечорів 9-х та 11 класів Класний керівник 11-го класу,

Кл.керівники 9-х кл.,

Педагог-організатор, Учні 11

класу, Учні 9-х кл.

Ярмолюк Н.В. з 08.06.23 до 23.06.23 

7.6.5. Свято Випускний вечір 9 класів Кл.керівники 9-х кл., Батьки,

Адміністрація, Учні 9-х кл.

Ярмолюк Н.В. з 16.06.23 до 01.08.22 

7.6.6. Свято Випускний вечір в 11 класі Класний керівник 11-го класу,

Батьки, Адміністрація, Учні 11

класу

Ярмолюк Н.В. 24.06.23 

Модуль: 7.7. "Новорічні свята"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



7.7.2. Складання сценарію Написання сценарію та розподілення ролей Керівники гуртків,

Педагог-організатор

Ярмолюк Н.В. з 08.12.22 до 09.12.22 

7.7.1. Адміністративна нарада Складання плану роботи та узгодження форми проведення новорічних

ранків.

Педагог-організатор, Керівники

гуртків, Адміністрація

Ярмолюк Н.В. 09.12.22 

7.7.3. Репетиція  Керівники гуртків, Окремі учні Ярмолюк Н.В. з 12.12.22 до 16.12.22 

7.7.4. Ранок з дітьми Проведення новорічнинх свят Адміністрація, Класні керівники,

Керівники гуртків, Класні

колективи

Ярмолюк Н.В. 16.12.22 

7.7.5. Наказ по закладу Підсумки проведення свята Адміністрація Журавська І.В. 20.12.22 

Проект: 8. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Виховна робота. Змістовне дозвілля"

Модуль: 8.1. "Осінні канікули"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

8.1.2. Складання графіку Складання графікуароботи гуртків та спортивних секцій. Адміністрація Журавська І.В. 19.10.22 

8.1.3. Нарада при директорі Організація роботи школи під час осінніх канікул Вчителі школи Журавська І.В. 20.10.22 

8.1.1. Наказ Про організацію змістовного дозвілля під час осінніх канікул. Адміністрація Журавська І.В. 21.10.22 

8.1.4. Гуртки Відвідування учнями школи функціонуючих гуртків Учні, Керівники гуртків Журавська І.В. з 24.10.22 до 28.10.22 

8.1.5. Екскурсії Організація екскурсій Класні керівники Журавська І.В. з 24.10.22 до 28.10.22 

8.1.6. Звіт Про результативність проведеної роботи з класом під час канікул Класні керівники Журавська І.В. 31.10.22 

Модуль: 8.2. "Зимові канікули"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

8.2.2. Планування роботи Складання плану роботи (новорічно-різдвяна програма). Адміністрація Журавська І.В. 14.12.22 

8.2.3. Виробнича нарада Про проведення заходів новорічно-різдвяної програми. Вчителі школи Журавська І.В. 14.12.22 

8.2.10. Наказ Про дотримання вимог з безпеки життєдіяльності під час проведення

Новорічних свят

Адміністрація Журавська І.В. 15.12.22 

8.2.1. Наказ Про організацію та проведення Новорічних та Різдвяних свят Адміністрація Журавська І.В. 16.12.22 

8.2.4. Тематичний виховний захід Участь у Новорічних  ялинках  учнів школи. Учні, Класні керівники Журавська І.В. з 19.12.22 до 23.12.22 

8.2.8. Гуртки Робота гуртків та студій на зимових канікулах (за окремим графіком). Учні, Керівники гуртків Журавська І.В. з 26.12.22 до 06.01.23 

8.2.7. Робота секції Робота спортивних секцій на зимових канікулах (за окремим графіком). Керівники гуртків Журавська І.В. з 26.12.22 до 09.01.23 

Модуль: 8.3. "Весняні канікули"

Термін виконання: 



Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

8.3.3. Складання графіку Робота гуртків та спортивних секцій на канікулах Керівники гуртків, Адміністрація Журавська І.В. 23.03.23 

8.3.2. Планування виховної роботи Складання та затвердження плану роботи на канікулах Адміністрація Журавська І.В. 23.03.23 

8.3.1. Наказ Про планування роботи під час весняних канікул Адміністрація Журавська І.В. 23.03.23 

8.3.4. Екскурсії Екскурсії по визначним місцям Класні керівники Журавська І.В. з 27.03.23 до 31.03.23 

8.3.5. Підсумковий наказ Про роботу школи на канікулах Адміністрація Журавська І.В. 03.04.23 

Модуль: 8.4. "Табір"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

8.4.1. Оформлення документації Документація на відкриття денного табору влітку 2023 року начальник табору Журавська І.В. 29.05.23 

8.4.7. Планування роботи Складання плану роботи  табору денного перебування. Адміністрація Журавська І.В. 29.05.23 

8.4.2. Наказ Наказ "Про відкриття  табору денного перебування та призначення

адміністрації табору".

Адміністрація Журавська І.В. 30.05.23 

8.4.3. Нарада при директору  Організація пришкільного табору. Вчителі школи Журавська І.В. 30.05.23 

8.4.6. Інструктаж з техніки безпеки Охорона праці та безпека життєдіяльності працівників  табору денного

перебування.

Працівники табору, інженер з

охорони праці

Журавська І.В. 31.05.23 

8.4.4. Виробнича нарада Нарада працівників  табору денного перебування, ознайомлення з планом

роботи табору.

Працівники табору Журавська І.В. 31.05.23 

8.4.5. Навчальні заняття Заняття з безпеки життєдіяльності з працівниками табору денного

перебування. 

інженер з охорони праці,

Працівники табору

Журавська І.В. 31.05.23 

8.4.8. Інструктаж з техніки безпеки Інструктаж з безпеки життєдіяльності вихованців  табору денного

перебування.

Вихованці табору Журавська І.В. 01.06.23 

8.4.9. Групові заняття Робота табору денного перебування (згідно з планом). Вихованці табору Журавська І.В. з 01.06.23 до 29.06.23 

8.4.10. Звіт про роботу Оформлення звіту про роботу  табору денного перебування.

Оформлення статистичного звіту з оздоровлення у  таборі денного

перебування .

начальник табору Журавська І.В. 30.06.23 

8.4.11. Наказ Наказ "Про підсумки роботи  табору денного перебування  влітку  2023 р." Адміністрація Журавська І.В. 30.06.23 

Модуль: 8.5. "Літнє оздоровлення"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

8.5.1. Адміністративна нарада Про організацію роботи з оздоровлення школярів влітку 2023 р. Вчителі школи Журавська І.В. 23.05.23 

8.5.6. Нарада при директорі Оздоровлення та зайнятість під час літніх канікул учнів, які перебувають на

внутрішньому обліку та обліку КМНС, виховуються у неблагополучних

сім"ях.

Організація навчальної практики.

Вчителі школи Журавська І.В. 29.05.23 



8.5.5. Наказ Наказ "Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку школярів влітку

2023 р."

Адміністрація Журавська І.В. 31.05.23 

8.5.4. Заявка Заявка на оздоровлення обдарованих дітей  у пришкільному таборі.

Заявка на оздоровлення дітей пільгових категорій у пришкільному таборі.

Батьки Журавська І.В. 31.05.23 

8.5.2. Оформлення документації Формування банку даних дітей пільгових категорій, які

оздоровлюватимуться влітку 2023 р.

Адміністрація Журавська І.В. з 31.05.23 до 01.06.23 

8.5.8. Наказ Проект наказу "Про підсумки літнього оздоровлення учнів влітку 2023 р." Адміністрація Журавська І.В. 30.06.23 

8.5.7. Звіт Звіт про орієнтовні кількісні показники оздоровлення. Адміністрація Журавська І.В. 30.06.23 

Проект: 9. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Співпраця. Сім'я і школа"

Модуль: 9.1. "Всеобуч батьків"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

9.1.2. Оформлення документів Підбір матеріалів та оформлення папок з лекціями для батьківського

всеобучу. Оформлення папки класного керівника.

Класні керівники Журавська І.В. 02.09.22 

9.1.5. Консультація Психолого-педагогічні консультації для батьків (індивідуальні та групові). Окремі  батьки Журавська І.В. з 05.09.22 до 01.06.23 

9.1.1. Нарада Про роботу педагогічного батьківського всеобучу школи у 2022-2023н.р.

" Про підготовку до батьківських зборів ". Затвердження плану проведення

батьківських зборів.

Класні керівники, батьківський

комітет

Журавська І.В. 09.09.22 

9.1.2. Батьківський лекторій Проведення батьківських зборів згідно запланованої тематики. Батьки Журавська І.В. з 19.09.22 до 19.05.23 

9.1.3. Батьківські збори в класних

колективах

Звіти голів класних батьківських колективів, обрання нового складу

батьківських комітетів.

батьківський комітет Журавська І.В. 29.09.22 

9.1.6. Адміністративна нарада Підсумки проведення педагогічного всеобучу для батьків. Класні керівники, батьківський

комітет

Журавська І.В. 07.06.23 

Модуль: 9.2. "Батьківське та громадське самоврядування"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

9.2.1. Засідання батьківського

комітету

Про спільну роботу Ради школи з  батьківськими комітетами класів. Рада школи, батьківський

комітет

Журавська І.В. 28.09.22 

9.2.2. Засідання Ради школи 1. Про структуру 2022-2023 н. р.

2. Про режим роботи ради школи

3. Погодження Робочого навчального плану школи на 2022-2023 н. р.

4. Про затвердження річного проектно-модульного плану роботи.

5. Про Правила внутрішкільного розпорядку для працівників школи.

6. Аналіз стану оздоровлення учнів за літній період 2022р.

7. Про забезпечення організованого початку 2022-2023 н. р., готовність

приміщення школи до початку навчального року та до роботи в

осіньо-зимовий період.

Рада школи Журавська І.В. 30.09.22 



9.2.9. Засідання Батьківського

комітету

Рада школи:

1.Про створення безпечних та нешкідливих умов життєдіяльності учасників

НВП.

2.Про охоплення гарячим харчуванням учнів школи, якість організації

харчування.

3.Про роботу школи та перспективне бачення подальшого розвитку

міжнародної співпраці та співдружності.

4. Про фінансову підтримку проведення щорічної зустрічі випускників

батьківський комітет Журавська І.В. 03.10.22 

9.2.3. Планування роботи Планування роботи батьківської ради, шкільного трикутника Вчителі школи, Адміністрація,

Батьки

Журавська І.В. 05.10.22 

9.2.4. Засідання Ради школи 1. Затвердження структури Ради школи та розподіл обов'язків між членами

Ради школи.

2. Про організацію проведення шкільного конкурсу  "Клас року-2022-2023".

Рада школи Журавська І.В. 11.10.22 

9.2.5. Круглий стіл з батьками Засідання шкільного трикутника. Формування ціннісних орієнтирів школярів Вчителі школи, Батьки,

Адміністрація

Журавська І.В. 16.11.22 

9.2.7. Анкетування Школа майбутнього: перспективи розвитку Учні, Батьки Журавська І.В. 25.11.22 

9.2.6. Засідання Ради школи Вирішення поточних питань Рада школи Журавська І.В. 24.01.23 

9.2.11. Тиждень відкритих дверей Тиждень батьківського самоврядування Батьки Журавська І.В. з 10.04.23 до 14.04.23 

9.2.10. Засідання Батьківського

комітету

Рада школи:

1. Про підготовку школи до нового навчального року в літній період та

проведення робіт з поточного ремонту. 

батьківський комітет Журавська І.В. 22.05.23 

9.2.8. Засідання Ради школи 1. Підведення підсумків 2022-2023 н. р. Рада школи Журавська І.В. 24.05.23 

9.2.12. Звіт про роботу Рада школи:

1. Про відзначення учнів школи за результатами навчальної та 

дослідницької діяльності у 2022-2023н. р.

2. Звіт про роботу членів батьківського комітету школи.

3. Участь громадських організацій у створенні виховного простору школи.

Рада школи Журавська І.В. 06.06.23 

Модуль: 9.3. "Я і моя сім"я"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

9.3.1. Нарада при заступнику

директора

Планування заходів місячника "Я і моя сім'я". Вчителі школи Журавська І.В. 25.04.23 

9.3.2. Наказ Наказ "Про проведення місячника " Я і моя сім*я". Адміністрація Журавська І.В. 27.04.23 

9.3.3. Години спілкування Проведення тематичних виховних годин в учнівських колективах у рамках

місячника "Я і моя сім'я".

Класні керівники Журавська І.В. з 01.05.23 до 26.05.23 

9.3.4. Тематична виставка Тематична виставка малюнків учнів початкових класів "Моя родина". Обдаровані діти Журавська І.В. з 15.05.23 до 19.05.23 

9.3.5. Наказ Підсумковий наказ про проведення місячника "Я і моя сім*я" Адміністрація Журавська І.В. 01.06.23 

Проект: 10. "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Соціально-психологічний супровід учасників освітнього процесу."

Модуль: 10.1. "Адаптація до шкільного життя"



Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

10.1.2. Корекційна та розвивальна

робота

Групова та індивідуальна робота з учнями 1-х класів початкової школи, у

яких виникли труднощі  в навчанні.

Практичний психолог, Учні 1х

класів, (5-А) Жидецька О.Д.,

(5-Б) Дубок О.М.

Практичний психолог  Протягом навчального

року

10.1.4. Батьківські шкільні збори Зустріч з батьками майбутніх першокласників з питань підготовки

дошкільнят до навчання у школі.

Класні керівники 1-х класів,

Практичний психолог, Батьки

Практичний психолог з 29.08.22 до 31.08.22 

10.1.1. Індивідуальне

консультування

Психолого-педагогічні консультації  для батьків учнів 1-х класів початкової

школи  з питань адаптації школярів до навчання у новостворених

колективах.

Батьки, Учні 1х класів, (5-Б)

Дубок О.М., (5-А) Жидецька

О.Д.

Практичний психолог з 01.09.22 до 14.10.22 

10.1.3. Поглиблена психодіагностика Комплексне дослідження особистісного розвитку учнів 5-х класів школи:

1. Дослідження емоційно-вольової сфери, темпераменту, інтересів до

навчальних дисциплін, духового розвитку школярів та вад особистісного

розвитку.

2. Соціометричне дослідження класних колективів.

Практичний психолог, Учні Практичний психолог з 03.10.22 до 14.10.22 

Модуль: 10.2. "Психологічний супровід"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

10.2.5. Лекційні заняття Як допомогти дитині розвиватися у соціумі, враховуючи індивідуальні

особливості та ситуацію в країні

Психологічна служба, Вчителі

школи, Батьки

Практичний психолог  Протягом навчального

року

10.2.4. Консультпункт для інших

учасників НВП

Психолого- педагогічні консультації Учні, Психологічна служба,

Вчителі школи, Батьки

Практичний психолог  Протягом навчального

року

10.2.8. Консультпункт для батьків Консультації батьків майбутніх першокласників про допомогу дітям під час

підготовки до шкільного навчання

Психологічна служба, Батьки,

Класні керівники 1-х класів

Психологічна служба з 22.08.22 до 31.08.22 За

запитом та потребою

10.2.6. Консультпункт для учнів Бесіди про особливості віку та їх вплив на навчання у початковій, основній

та старшій школі

Адміністрація, Психологічна

служба, Вчителі школи, Батьки

Практичний психолог з 01.09.22 до 26.05.23 

10.2.7. Батьківські збори за участю

психолога

Характеристика вікових особливостей підлітків та труднощі адаптації Психологічна служба, Вчителі

школи, Батьки

Практичний психолог з 17.10.22 до 31.10.22 

10.2.1. Підготовка діагностичного

матеріалу

Підготовка бланків для визначення темпераменту учнів Психологічна служба Практичний психолог з 01.11.22 до 30.11.22 

10.2.3. Консультпункт для вчителів Аналіз та рекомендації згідно даних діагностики темпераменту Психологічна служба, Вчителі

школи

Практичний психолог з 01.11.22 до 30.11.22 

10.2.2. Групові консультації "Вплив темпераменту на поведінку, навчання". Аналіз ситуації в класі та

рекомендації

Учні, Практичний психолог,

Психологічна служба

Практичний психолог з 20.03.23 до 23.03.23 

Модуль: 10.3. "Підтримка соціально незахищених дітей"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



10.3.11. Години спілкування з учнями Проведення години соціального педагога у  класах за запитами класних

керівників.

Соціальний педагог, Класний

колектив, Класні керівники

Соціальний педагог  За запитом та потребою

10.3.2. Індивідуальні співбесіди Індивідуальна робота з дітьми-сиротами,  дітьми, батьки яких позбавлені

прав,  дітьми-інвалідами, дітьми, батьки яких є учасниками АТО, дітьми із

малозабезпечених, неблагополучних сімей та дітьми, батьки яких за

кордоном. 

Адміністрація, Класні керівники,

Опікуни, Окремі  батьки, Окремі

учні

Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.3.6. Індивідуальне спілкування Індивідуальне консультування класних керівників з метою визначення

ефективних форм та методів у роботі з  учнями пільгових категорій та

здійснення розвивальної роботи з такими дітьми.

Класні керівники, Соціальний

педагог

Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.3.9. Підготовка клопотань Підготовка клопотань до Піклувальної ради школи про надання матеріальної

допомоги учням, які проживають у сім'ях, що потребують соціального

захисту.

Соціальний педагог Соціальний педагог  За запитом та потребою

10.3.4. Соціальний супровід Соціальний супровід неблагополучних сімей, сімей-опікунів. Соціальний педагог Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.3.10. Оформлення документації 1. Аналіз результатів роботи з неблагополучними сім'ями та

сім'ями-опікунами.

2. Заповнення карток.

3. Оформлення результатів роботи.

Соціальний педагог Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.3.8. Оформлення документації Складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання 

сімей, які виховують дітей пільгових категорій,  неблагополучних сімей.

Соціальний педагог Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.3.7. Обстеження Обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, у яких 

виховуються діти пільгових категорій та неблагополучних сімей.

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.3.1. Анкетування педагогів Анкетування класоводів, класних керівників з метою визначення учнів

пільгових категорій.

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Соціальний педагог з 01.09.22 до 30.09.22 

10.3.5. Нарада при заступнику

директора

Повідомлення результатів зведених даних соціального паспорту школи

2022-2023 н. р. на нараді класних керівників та класоводів.

Психологічна служба,

Адміністрація, Класні керівники

Соціальний педагог з 03.10.22 до 07.10.22 

10.3.3. Оформлення документів 1. Аналіз  результатів опитування класоводів, класних керівників щодо

визначення особливостей роботи у класних колективах.

2. Обробка  анкетних даних  з метою визначення учнів пільгових категорій.

Складання списків малозабезпечених сімей, списків дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, списків дітей-інвалідів, списків дітей,

батьки яких є учасниками АТО,списків дітей, батьки яких за кордоном,

списки дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, списки дітей, які

виховуються у неповних сім'ях.

3. Заповнення індивідуальних карток дітей-інвалідів, дітей з

неблагополучних сімей.

Соціальний педагог Соціальний педагог з 03.10.22 до 31.10.22 

10.3.12. Індивідуальна робота з

учнем

Індивідуальна поглиблена профдіагностика учнів 9-х класів (зокрема учнів

пільгових категорій) за класичними методиками.

Соціальний педагог, Учні 9-х

кл., Кл.керівники 9-х кл.

Соціальний педагог з 03.04.23 до 28.04.23 

Модуль: 10.4. "Психологічний супровід  проблемних учнів"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

10.4.3. Діагностика учасників НВП Дослідження життєвих умов і складання актів обстеження сімей дітей з

девіантною поведінкою.

Психологічна служба,

Адміністрація

Психологічна служба  За запитом та потребою



10.4.10. Корекційна та розвивальна

робота

1. Індивідуальна корекційна робота  з важковстигаючими підлітками.

2. Подолання особистісних  проблем та труднощів у спілкуванні.

Психологічна служба, Окремі

учні

Психологічна служба  За запитом та потребою

10.4.1. Засідання Ради школи Участь соціально-психологічної служби в роботі Ради профілактики школи. Адміністрація, Рада школи,

Психологічна служба

Психологічна служба  Двічі на рік

10.4.7. Консультування педагогів Практичні рекомендації вчителям щодо подолання труднощів у роботі та

спілкуванні з "проблемними" вихованцями.

Психологічна служба, Класні

керівники, Адміністрація

Психологічна служба  За запитом та потребою

10.4.9. Цільовий контроль Відвідування уроків та виховних заходів з метою спостереження  за

виконанням рекомендацій психолога, соціального педагога щодо роботи з

"проблемними" учнями.

Вчителі школи, Психологічна

служба

Психологічна служба  Двічі на місяць

10.4.5. Бесіда з учнями Проведення індивідуальних корекційних бесід з дітьми  групи ризику. Окремі  батьки, Окремі учні,

Психологічна служба

Психологічна служба  За запитом та потребою

10.4.8. Консультування батьків Індивідуально-консультативна допомога батькам "проблемних" учнів. Психологічна служба, Окремі 

батьки

Психологічна служба  За запитом та потребою

10.4.2. Підготовка документації 1. Визначення дітей групи ризику та вивчення їх особових справ.

2. Складання  характеристик учнів, що належать до групи ризику.

Психологічна служба, Окремі 

батьки, Адміністрація

Психологічна служба  Протягом навчального

року

10.4.6. Групові заняття Проведення корекційно-розвивальних занять у 7-8-х класах  за програмами

"Культура життєвого самовизначення", "Рівний-рівному", "Діалог".

Психологічна служба, Учні Практичний психолог  Протягом навчального

року

10.4.4. Діагностичні бесіди Бесіди з учителями щодо визначення особливостей "проблемних" учнів та

можливих причин їх девіантної поведінки.

Вчителі школи, Класні

керівники, Психологічна служба

Психологічна служба  Протягом навчального

року

Модуль: 10.5. "Соціальний патронаж дітей сиріт та позбавлених бат.пікл."

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

10.5.1. Виявлення сімей за соц.

статусом

Виявлення дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування та надання

соціальної та психологічної допомоги.

Соціальний педагог, Класні

керівники

Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.5.3. Консультпункт для батьків за

участю соц. педагога

Надання кваліфікованої інформації щодо соціальних виплат на дитину:

пенсія,аліменти,соц. допомога.

Соціальний педагог, Опікуни,

Окремі  батьки

Соціальний педагог  За запитом та потребою

10.5.2. Матеріально - побутове

обстеження

Складання актів обстеження матеріально-побутових умов життя . Психологічна служба,

Адміністрація

Соціальний педагог  Протягом навчального

року

10.5.5. Консультпункт для педагогів

за участю соц. педагог

Консультація класних керівників щодо плідної роботи "опікун-кл. керівник" Соціальний педагог, Опікуни,

Класні керівники

Соціальний педагог  За запитом та потребою

10.5.4. Консультпункт для учнів за

участю соц. педагога

Надання консультації щодо прав дитини. Опікуни, Окремі  батьки, Окремі

учні, Адміністрація

Соціальний педагог  За запитом та потребою

Модуль: 10.6. "Попередження насилля та суїциду"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

10.6.2. Збір інформації Своєчасне виявлення учнів, які схильні до суїциду та дітей, які виховуються

в неблагополучних сім'ях

Класні керівники, Адміністрація,

Батьки, Практичний психолог

Практичний психолог  Протягом навчального

року



10.6.3. Індивідуальна робота з

учнем

Приділення особливої уваги ізольованим, самотнім дітям. Залучення їх до

спільних справ, шкільних заходів, виконання доручень

Практичний психолог, Класні

керівники, Окремі учні

Практичний психолог  Протягом навчального

року

10.6.7. Індивідуальна робота з

учнем

Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання Практичний психолог, Учні Практичний психолог  За запитом та потребою

10.6.1. Засідання мобільної творчої

групи

Планування роботи по профілактиці насильства в учнівських колективах Психологічна служба Практичний психолог з 22.08.22 до 31.08.22 

10.6.4. Анкетування учнів Визначення рівня обізнаності школярів з даною проблемою та видами

насилля

Учні, Практичний психолог Практичний психолог з 21.11.22 до 05.12.22 

10.6.5. Консультація учнів

практичним психологом

Перегляд фільму "Станція призначення життя" Учні Практичний психолог з 21.11.22 до 05.12.22 

10.6.6. Бесіда з учнями психолога Від добра- добро. Від любові - любов Практичний психолог, Учні Практичний психолог з 21.11.22 до 09.12.22 

10.6.9. Індивідуальна робота з

учнем

Тест на виявлення суїцидального ризику Практичний психолог, Учні Практичний психолог з 12.12.22 до 30.12.22 

10.6.8. Тренінг для батьків Причини та наслідки суїцидів. Шляхи запобігання суїцидів серед дітей та

молоді

Практичний психолог, Батьки Практичний психолог з 09.01.23 до 24.01.23 

Модуль: 10.7. "Профорієнтація"

Термін виконання: Протягом II семестру

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

10.7.3. Консультація Консультування батьків про допомогу дитині у професійному

самовизначенні

Психологічна служба, Батьки Психологічна служба  За запитом та потребою

10.7.1. Діагностика дітей Визначення превалюючого типу здібностей (гуманітарного, природничого,

математичного) та побудова життєвих перспектив серед учнів 9-х та 11-х

класів

Психологічна служба, Учні 9-11

класів

Психологічна служба з 01.03.23 до 28.04.23 

10.7.4. Заняття за участю ПС Заняття з елементами тренінгу з профорієтації для учнів 9-х, 10-х, 11-х

класів

Учні 9-11 класів, Психологічна

служба

Психологічна служба з 06.03.23 до 17.03.23 

10.7.2. Профілактична робота Надання рекомендацій до вибору відповідного профілю навчання та

побудова життєвих перспектив

Учні 9-11 класів  з 03.04.23 до 26.05.23 

Модуль: 10.8. "Організаційно-методична робота"

Термін виконання: Протягом навчального року

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

10.8.3. Ведення ділової документації записи в журналах щоденної роботи, консультацій,

корекційно-відновлювальної роботи, ведення індивідуальних карток,

створення папок і т.п.

Психологічна служба Психологічна служба  Протягом навчального

року

10.8.1. Планування роботи План роботи на  місяць  та  внесення змін до річного плану психолога та

соціального педагога.

Психологічна служба Психологічна служба з 01.07.22 до 08.07.22

Щомісячно

10.8.2. Оформлення кабінету Підготовка кабінету до роботи, обладнання кабінету психології сучасними

технічними засобами, літературою, канц. товарами, іграми, іграшками.

Психологічна служба Психологічна служба з 01.08.22 до 31.08.22 



Проект: 11. "ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ"

Модуль: 11.1. "Моніторинг навчання"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

11.1.1. Моніторинг якості знань учнів Проведення діагностичних контрольних робіт з базових предметів. Вчителі-предметники Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 05.12.22 до 23.12.22 

11.1.2. Аналіз діагностики учасників

освітнього проценсу

Про результати проведення діагностичних контрольних робіт з базових 

предметів.

Адміністрація Савицька Л.П. 27.12.22 

11.1.3. Співбесіди 1. Про результати діагностичних контрольних робіт з базових  предметів.

2. Надання адресної методичної допомоги щодо подолання виявлених

недоліків, організації корекційної роботи.

Вчителі-предметники,

Адміністрація

Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 28.12.22 до 30.12.22 

11.1.4. Корекційна робота з учнями Планування проведення групової та індивідуальної роботи з учнями з метою

корекції результатів контрольних робіт, моніторингових досліджень.

Вчителі-предметники Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 03.01.23 до 10.01.23 

11.1.5. Контрольна робота Проведення поточних контрольних робіт з базових предметів. Вчителі-предметники Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

з 08.05.23 до 19.05.23 

11.1.6. Нарада при директорі 1. Про результати моніторингових досліджень з базових предметів;

контрольних робіт з предметів, стан викладання яких вивчається.

2. Про організацію корекційної роботи щодо подолання виявлених надоліків.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

30.05.23 

11.1.7. Нарада при директорі 1. Про стан викладання предметів.

2. Про результати проведення моніторингових досліджень з базових

предметів.

3. Шляхи подолання виявлених недоліків у наступному навчальному році.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В.,

Жиганова О.Б.

02.06.23 

Модуль: 11.2. "Державна підсумкова атестація"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

11.2.1. Методична нарада Про методичну роботу та підготовку до проведення ДПА.

Вивчення нормативних документів щодо проведення ДПА у 2022-2023 н.р.

методична рада, Вчителі школи Жиганова О.Б., Савицька Л.П. 29.03.23 

11.2.3. Педагогічна рада 1 Проектна діяльність як засіб формування ключових компетентностей

учнів. 

  2.Розвиток особистості учня у взаємодії школи і родини.

3.Затвердження переліку предметів ДПА за вибором учнів 9-х класів.

Вчителі школи Савицька Л.П. 13.04.23 

11.2.2. Оформлення стенду Оформлення стенду "Готуємось до ДПА" Адміністрація Савицька Л.П. 19.04.23 

11.2.4. Складання розкладу Складання та затвердження розкладу проведення ДПА Адміністрація Савицька Л.П. 23.05.23 

11.2.5. Оформлення документації Про результати ДПА у 9-му класі Адміністрація Жиганова О.Б., Савицька Л.П. 19.06.23 

Модуль: 11.3. "Зовнішнє незалежне тестування"

Термін виконання: 



Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

11.3.3. Семінар практикум Зовнішнє  оцінювання навчальних досягнень учнів Вчителі-предметники Савицька Л.П. 24.01.23 

11.3.5. Висвітлення на стенді Підготовка до зовнішнього тестування  учнів ЗНЗ Адміністрація Савицька Л.П. 08.02.23 

11.3.1. Наказ по закладу Про підготовку  навчальних закладів до впровадження зовнішнього

тестування

Адміністрація Савицька Л.П. 02.03.23 

11.3.2. Нарада Організація  підготовки до зовнішнього тестування в  ЗНЗ Вчителі-предметники Савицька Л.П. 06.03.23 

11.3.4. Методична допомога Підготовка до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень Адміністрація Савицька Л.П. з 13.03.23 до 19.05.23 

11.3.6. Семінар практикум Зовнішнє тестування  в школі ІІІ ступеня Вчителі-предметники Савицька Л.П. 30.05.23 

Проект: 12. "ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. (Обдарованість)"

Модуль: 12.1. "Підготовка педагогів до роботи з обдарованими учнями"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

12.1.1. Нарада при заступнику

директора

Ознайомлення з нормативною базою щодо змісту роботи з обдарованими

учнями.

Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю.Про

організацію роботи гуртків,  факультативів, спортивних секцій.

Вчителі школи Савицька Л.П., Журавська І.В. 26.08.22 

12.1.2. Наказ Про організацію роботи з обдарованою молоддю у 2022-2023 н. р.

Затвердження графіка проведення І етапу учнівських олімпіад.

Затвердження графіка роботи гуртків,факультативів та спортивних секцій.

Адміністрація Савицька Л.П., Журавська І.В. 01.09.22 

12.1.3. Засідання МО вчителів Планування робот МК на 2022-2023 н. р. Робота з обдарованими дітьми.

Попередній графік предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

Складання та обговорення текстів олімпіадних завдань

Голови МО Савицька Л.П. 07.10.22 

12.1.7. Методична допомога Індивідуальна методична допомога вчителям-предметникам при підготовці

учнів до міських, обласних, всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів,

змагань

Вчителі методисти Савицька Л.П. 24.10.22 

12.1.4. Зустріч з фахівцями Зустріч з фахівцями інституту модернізації змісту освіти на тему

"Оволодіння сучасними методами роботи з обдарованими дітьми"

Вчителі школи Савицька Л.П. 26.10.22 

12.1.5. Засідання творчої групи Підготовка до педагогічної ради Творча група Савицька Л.П. 23.11.22 

12.1.6. Аналітична робота

практичного психолога

Аналіз діагностики учнів та розробка рекомендацій для класних керівників,

учителів-предметників, батьків

Практичний психолог Журавська І.В. 28.12.22 

12.1.8. Захист НПР Захист наукових робіт Обдаровані діти Савицька Л.П. з 15.02.23 до 24.02.23 

12.1.9. Педагогічна рада Чинники ефективності освітнього процесу Вчителі школи Савицька Л.П. 05.04.23 

Модуль: 12.2. "Психолого-педагогічний супровід розвитку здібностей і обдарованості"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання



12.2.2. Планування виховної роботи Планування індивідуальної роботи класного керівника з розвитку здібностей

і обдарованості учнів

Класні керівники Журавська І.В. 01.09.22 

12.2.4. Співпраця Співпраця з КЗ "Житомирський обласний центр наукової-технічної творчості

учнівської молоді "Житомирської обласної ради (гурток Літературна

творчість", "Туристичний гурток", патріотичний гурток "Джура" на базі школи,

участь в турнірах , конкурсах учнівської молоді)

Адміністрація Журавська І.В. з 01.09.22 до 31.05.23 

12.2.1. Планування  роботи

практичного психолога

Складання плану роботи з обдорованими дітьми Практичний психолог Савицька Л.П. 13.09.22 

12.2.3. Створення банку даних ОД 1.	Діагностика нахилів дітей та їх особливостей в ПК "Універсал"

2.	Оформлення інформації, одержаної під час діагностики за видами

діяльності за ПК "Універсал"

3.	Формування банку тестів для виявлення обдарованості. Діагностика

рівня інтелектуального розвитку, діагностика мотивів навчальної діяльності,

діагностика пізнавальних процесів

Практичний психолог Журавська І.В. 29.09.22 

12.2.5. Діагностика обдарованих

учнів

Діагностика соціально-комунікативних навичок Класні керівники Журавська І.В. з 05.12.22 до 16.12.22 

12.2.6. Тренінгові заняття з учнями Розвиток соціально-комунікативних навичок Психологічна служба Журавська І.В. з 03.04.23 до 07.04.23 

12.2.7. Нарада при директорі Підготовка до загальношкільного свята "Травневий зорепад" Адміністрація Журавська І.В. 11.05.23 

12.2.9. Підсумковий наказ Про обдарованих дітей Адміністрація Савицька Л.П. 15.05.23 

12.2.8. Свято з учнями Загальношкільне свято "Травневий зорепад" (відзначення обдарованих

дітей за результатами досягнень у різних видах діяльності у 2022- 2023 н.

р.)

Обдаровані діти Журавська І.В. 16.05.23 

Модуль: 12.3. "Предметні олімпіади"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

12.3.1. Наказ Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з

базових навчальних дисциплін

Адміністрація Савицька Л.П. 05.10.22 

12.3.2. Співбесіди Співбесіди з обдарованими учнями, попередні списки команд. Обдаровані діти,

Вчителі-предметники

Савицька Л.П. з 06.10.22 до 10.10.22 

12.3.3. Проведення шкільних

предметних олімпіад

Проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад за окремим

графіком

Вчителі-предметники Савицька Л.П. з 11.10.22 до 21.10.22 

12.3.4. Консультація Індивідуальні предметні консультації для обдарованих учнів з метою якісної

підготовки до предметних олімпіад.

Обдаровані діти,

Вчителі-предметники

Савицька Л.П. з 24.10.22 до 09.11.22 

12.3.4. Нарада при заступнику

директора

Розвиток інтелектуального потенціалу учнів.

Про підготовку учнів до ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад.

Вчителі-предметники Савицька Л.П. 02.11.22 

12.3.6. Олімпіада Участь учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у ІІІ

етапі

Обдаровані діти Савицька Л.П. з 20.02.23 до 24.03.23 

12.3.5. Наказ Обробка данних щодо участі учнів школи в ІІ етапі предметних олімпіад,

підведення попередніх підсумків участі, підготовка до ІІІ етапу.

Адміністрація Савицька Л.П. 22.02.23 

12.3.7. Нагородження переможців Відзначення учнів-переможців Всеукраїнських предметних олімпіад, участь

у міських заходах для обдарованих дітей.

Обдаровані діти, Адміністрація Савицька Л.П. 18.05.23 



Модуль: 12.4. "Всеукраїнські інтелектуальні конкурси"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

12.4.1. Нарада при заступнику

директора

Про участь учнів у інтелектуальних конкурсах

Розвиток інтелектуального потенціалу учнів

Про організацію та проведення інтелектуальних конкурсів у 2022-2023 н. р.

Вчителі-предметники,

Адміністрація

Савицька Л.П. 03.10.22 

12.4.3. Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Участь у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі учнівської молоді

ім. Т. Шевченка

Обдаровані діти Жиганова О.Б. з 07.11.22 до 11.11.22 

12.4.4. Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїнського конкурсу з комп'ютерної грамотності "Бобер" Обдаровані діти Савицька Л.П. з 07.11.22 до 18.11.22 

12.4.5. Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїнського українознавчого конкурсу "Патріот" Обдаровані діти Журавська І.В. з 19.12.22 до 23.12.22 

12.4.6. Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїїнського історичного конкурсу "Лелека" Обдаровані діти Журавська І.В. з 13.02.23 до 20.02.23 

12.4.2. Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" Обдаровані діти Савицька Л.П. з 13.03.23 до 17.03.23 

12.4.7. Участь у Всеукраїнських

конкурсах

Проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" Обдаровані діти Савицька Л.П. з 13.03.23 до 18.03.23 

12.4.8. Засідання методичної ради Звіт керівників МК про роботу з розвитку інтелектуального потенціалу учнів

за результатами участі у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах у

2022-2023 н. р.

методична рада Жиганова О.Б. 25.04.23 

Модуль: 12.5. "Фестиваль талантів"

Термін виконання: 

Код

м/м

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата

виконання

12.5.1. Засідання творчої групи Планування, розробка сценарію та організація свята "Школа має талант" Творча група Журавська І.В. 06.10.22 

12.5.2. Складання кошторису Визначення номінацій, обговорення та затвердження призового фонду. бухгалтер, Адміністрація Журавська І.В. 07.10.22 

12.5.3. Підготовка заходу Відбір учасників, репетиції, підготовка призів, пошук спонсорів Обдаровані діти, Керівники

гуртків

Журавська І.В. з 10.10.22 до 14.10.22 

12.5.4. Запрошення гостей Запрошення батьків та меценатів Педагог-організатор Журавська І.В. 13.10.22 

12.5.5. Фестиваль Проведення фестивалю дитячих талантів. Обдаровані діти Журавська І.В. 19.10.22 

12.5.6. Підсумковий наказ Підсумки проведення фестивалю дитячих талантів у школі. Адміністрація Журавська І.В. 21.10.22 


