
Додаток 1     

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 

 

Тематика засідань загальношкільних батьківських зборів 

2019-2020  н.р. 

1.Загальні збори (конференція) за темою «Школа – осередок виховання 

морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно 

реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал» 

2.Щоб не згасло родинне вогнище. 

3.Здорова дитина – здорова нація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2    

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 

 

 

Графік 

вивчення стану навчання та виховання, з’ясування рівня  навчальних 

досягнень учнів школи з предметів інваріантної складової робочого 

навчального плану 

 

Предмет  Класи  Термін вивчення Відповідальний 

Музичне  

мистецтво 

1-11 Жовтень-грудень Харкевич  М.О. 

 

 

Додаток 3     

до плану роботи школи  

на 2019-2020  навчальний рік 

 

 
   Графік вивчення стану виховної роботи за напрямами 

  

Предмет  Класи  Термін вивчення Відповідальний 
Здоровий спосіб 

життя.   Ціннісне 

ставлення до себе 

1-11 

 

Жовтень-грудень Леоновець О.М. 

 

Туристсько-

краєзнавча робота. 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

історичних, 

культурних і 

духовних надбань 

рідного краю 

1-11 Лютий-березень Леоновець  О.М. 

Родинно-сімейне 

виховання, 

формування 

ціннісного 

ставлення 

особистості до 

сім’ї. 

1-11 Квітень-травень Леоновець  О.М. 

 

 

 



Додаток 4     

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 

 

Тематика засідань педагогічної ради  

 

Засідання №1 (серпень) 

 

 Тема «Підсумки, проблеми та реалії» (круглий стіл ) 

1.Педагогічний аналіз результатів навчально-виховного процесу у 2018-2019 

навчальному році та перспективна діяльність на 2019-2020 н.р.  

2. Про педагогічне навантаження вчителів у 2019-2020 н.р. 

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

4.  Про затвердження   наскрізної  типової  освітньої  програми на 2019-2020   

н.р. 

5. Про стан готовності Великоозерянського  НВК  до нового навчального 

року. 

6.  Про визначення претендентів на отримання свідоцтва особливого зразка, 

претендентів  на  отримання  Золотої і  Срібної  медалі. 

 

 

Засідання №2 (листопад) 

 

Тема  «Створення позитивного іміджу  школи – неодмінна умова  

функціонування  сучасної школи» 

1.Особливості взаємодії дошкільної, початкової і основної школи. 

2.Організація діяльності учнів за інтересами, гурткова та позакласна робота: 

можливості творчої співпраці учня та вчителя. 

3.Методи і засоби підвищення мотивації навчання. 

4.Навчання  грамоти  в  ДНЗ. 

 

 Засідання №3 (грудень) 

 

Тема  «Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, 

творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників 

навчально-виховного процесу» 

1.Досвід і проблеми формування компетентної особистості. 

2.Роль та можливості навчального закладу щодо забезпечення фізичного, 

психічного, соціального й духовного здоров’я учнів. Діяльність 

педагогічного колективу з  формування ціннісного ставлення особистості до 

себе та пропаганди здорового способу життя. 

3.Про вивчення стану навчання, виховання та з’ясування рівня навчальних 

досягнень учнів з  предметів: музичного  мистецтва. 

       

  



 

 Засідання №4 (березень) 

 

Тема «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів  

з різних галузей науки в рамках освіти для сталого розвитку та 

соціалізації особистості громадянського суспільства» 

1.Професійна компетентність педагога та нові підходи до оцінювання її рівня 

2. Персональний брендинг як інструмент професійної успішності вчителя-

предметника. 

3. Про вибір предмета для складання державної підсумкової атестації у  

9 класі. 

4.Про результати  вивчення стану навчання, виховання та з’ясування рівня 

навчальних досягнень учнів 5-6  класу:  етика. 

 5.Стан туристсько-краєзнавчої роботи у формуванні духовної національної 

культури особистості школяра, ціннісних ставлень особистості до 

історичних, культурних і духовних надбань рідного краю. 

6.Формування  логіко-математичного  розвитку  дошкільнят. 

  

Засідання №5 (травень) 

 

1.Про виконання робочого навчального плану і навчальних програм. 

2.Про  стан роботи  над  ІУ етапом  науково-методичної  проблемної  теми  

школи. 

3.Про підсумки  роботи  ДНЗ  у  2019-2020 н.р. 

4.Родинно-сімейне виховання. Школа і сім’я: партнерство, взаємодопомога 

та взаємоповага. Діяльність педагогічного колективу з  формування 

ціннісного ставлення особистості до сім’ї. 

5.Роль методичної служби в реалізації сучасних підходів у компетентнісному 

полі Нової української школи. 

 

 Засідання №6 (червень) 

 

1.Про випуск учнів 11-го класу зі школи.  

2.Про перевід учнів 1-10 класів у наступні класи. 

       

 

 

 

        

 

 

  

 
 

 



Додаток 5 

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 
 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАКАЗІВ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

 

 Серпень    

1.  Про переведення учнів до 10 класу  Харкевич  М.О.  

2.  
Про призначення класних керівників та встановлення 

доплат за класне керівництво 
 

Харкевич  М.О. 
 

3.  
Про призначення завідувачів навчальними кабінетами та 

встановлення доплат за завідування 
 

Харкевич  М.О. 
 

4.  
Про призначення завідувача комбінованою майстернею та 

встановлення доплати за завідування 
 

Харкевич  М.О. 
 

5.  

Про призначення завідувача спортивною залою, 

відповідальних за проведення позакласної роботи з 

фізичного виховання та встановлення доплат за виконання 

цих обов'язків 

 

Харкевич  М.О. 

 

6.  Про призначення відповідального за комп'ютерну техніку  Харкевич  М.О.   

7.  Про призначення відповідального за ведення діловодства  Харкевич  М.О.  

8.  

Про розміри доплат за перевірку зошитів учителям 

початкових класів, української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, російської мови, іноземної мови та 

математики 

 

Харкевич  М.О. 

 

9.  Про структуру 2019-2020 навчального року  Харкевич  М.О.  

10.  
Про призначення осіб, відповідальних за стан охорони 

праці в структурних підрозділах школи 
 

Харкевич  М.О. 
 

11.  
Про призначення відповідальних осіб за проти пожежний 

стан усіх структурних підрозділів 
 

Харкевич  М.О. 
 

12.  
Про призначення відповідальних за організацію роботи з 

охорони праці 
 

Харкевич  М.О. 
 

13.  
Про організацію гурткової роботи у 2019-2020 

навчальному році 
 Леоновець О.М.  

 

 

№ Назва Дата Хто готує проект 

Відмітка 

про 

виконання 

 Вересень     

1.  
 

 Харкевич  М.О.  

2.  
Про розподіл функціональних обов'язків та посадової 

відповідальності між адміністративними працівниками 

школи у 2019-2020 навчальному році 
 Харкевич  М.О.   

3.  Про створення атестаційної комісії   Харкевич  М.О.  

4.  
Про розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною 

культурою 
 

Харкевич  М.О. 
  

5.  
Про визначення претендентів на нагородження медалями, 

одержання свідоцтва  з відзнакою у 2019-2020 

навчальному році 
 

Харкевич  М.О. 
 

6.  
Про заходи   Великоозерянського НВК   на виконання 

ухвали      пленарного     засідання      районної     серпневої 

конференції педагогічних працівників 
 

Харкевич  М.О. 
 

7.  Про участь школи в проведенні акції «Живи, книго!»  
Харкевич  М.О. 

Міркевич  Г.С. 
 



8.  
Про призначення керівників шкільних методичних 

об'єднань (предметних комісій) 
 Леоновець О.М.  

9.  
Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами закладу в 2019-2020 навчальному році 
 Леоновець О.М.  

10.  Про результати перевірки стану ведення класних журналів  Леоновець О.М.  

11.  Про проведення дослідницько-експериментальної роботи  Леоновець О.М.  

12.  

Про   вивчення стану навчання, виховання та з’ясування 

рівня навчальних досягнень учнів з  предметів  та  

напрямків  виховної  роботи  у 2019-2020 н.р. 
 Харкевич  М.О.  

13.  
Про затвердження режиму виховної роботи школи у 
2019-2020 навчальному році 

 
Леоновець О.М. 

 

14.  
Про організацію    батьківського всеобучу у 2019-2020 

навчальному році 
 

Леоновець О.М. 
 

15.  
Про організацію роботи учнівського самоврядування у 

2019-2020 навчальному році 
 

Леоновець О.М. 
 

16.  
Про особливості організації виховної роботи школи у 

2019-2020 навчальному році 
 

Леоновець О.М. 
 

17.  
Про організацію роботи з   профілактики   злочинності   та 

правопорушень    серед    учнівської    молоді    у 2019-

2020 навчальному році  
 

Леоновець О.М. 
 

18.  
Про поновлення складу ради з профілактики 

правопорушень 
 

Леоновець О.М. 
 

19.  Про організацію роботи загону юних інспекторів руху  Леоновець О.М.  

20.  Про створення дружини пожежних рятівників  Леоновець О.М.  

21.  
Про організацію та проведення занять з предмету «За-

хист Вітчизни» в 10-11 кл. у 2019-2020 н. р. 
 Харкевич  М.О.  

22.  
Про організацію роботи в школі з попередження ди-

тячого травматизму, охорони життя і здоров'я учнів у 

2019-2020 н. р. 

 Леоновець О.М.  

23.  
Про затвердження правил внутрішньошкільного 

розпорядку 
 

Харкевич  М.О. 
 

24.  Про  готовність  НВК  до  осінньо-зимового  періоду  Харкевич  М.О.  

25.  
Про призначення відповідального за облік дітей у мі-

крорайоні школи 
 

Харкевич  М.О. 
 

26.  
Про призначення особи відповідальної за організацію 

харчування дітей та створення комісії громадського 

контролю за станом дитячого харчування 
 

Харкевич  М.О. 
 

27.  
Про результати обов'язкового медичного огляду учнів у 

2019 році 
 

Харкевич  М.О. 
 

28.  
Про  організацію  туристсько-краєзнавчої  роботи  у  

2019-2020 н.р. 
 

Харкевич  М.О. 
 

29.      

30.      

31.    Жовтень    

32.  Про початок опалювального сезону  Харкевич  М.О.  

33.  
Про проведення  І етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з 

української  мови імені Петра Яцика та підготовку учнів 

до участі  в ІІ етапі конкурсу 

 

Харкевич  М.О. 
 

34.  
Про педагогічних  працівників, які атестуються у 2020  

році 
 

Харкевич  М.О. 
 

35.  
Про проведення конкурсу  «Найкращий відгук  на сучасну 

дитячу прозу» 
 Леоновець О.М.  

36.  Про проведення шкільних предметних олімпіад  Леоновець О.М.  

37.  Про  проведення місячника правових  знань  Леоновець О.М.  



38.  Про роботу школи під час осінніх  канікул  Леоновець О.М.  

39.  
Про підготовку до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 
 Харкевич  М.О.  

40.  
Про стан відвідування навчальних занять учнями 

закладу 
 Леоновець О.М.  

41.  
Про  проведення  моніторингу  навчально-виховного  

процесу 
 Леоновець О.М.  

42.  Листопад    

43.  
Про підсумки  1 туру предметних олімпіад з базових 

дисциплін та участь школи у II турі олімпіад 
 Леоновець О.М.  

44.  
Про підсумки   різних  форм  оздоровлення учнів, 

потерпілих  від  аварії  на ЧАЕС, у 2019 році 
 Леоновець О.М.  

45.  
Про підготовку та проведення загальношкільних  

батьківських  зборів 
 Леоновець О.М.  

46.  
Про підготовку до свята новорічної  ялинки та різдвяних  

свят 
 Леоновець О.М.  

47.  Про перевірку  учнівських  зошитів  Леоновець О.М.  

48.  
 Про рівень забезпечення  контролю за станом здоров’я 

учнів під  час уроків фізкультури  та при проведенні  

позакласної  роботи  з  предмета 

 Леоновець О.М.  

49.  Про підготовку засідання педагогічної ради  Леоновець О.М.  

50.  
Про відзначення річниці збройних сил України  
 

   

51.  
Про результати перевірки планування класними 

керівниками виховної роботи та якості її виконання. 

 

 Леоновець О.М.  

52.  Грудень    

53.  
Про участь   учнів   у ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного  конкурсу учнівської  та студентської  

молоді імені Тараса Шевченка 
 Харкевич  М.О.  

54.  
Про надання щорічної  грошової  винагороди педагогічним 

працівникам та матеріальної  допомоги обслуговуючому 

персоналу школи 
 Харкевич  М.О.  

55.  Про організацію  роботи школи під  час зимових  канікул  Леоновець О.М.  

56.  
Про стан  проведення інструктажів  з безпеки 

життєдіяльності з  учнями школи  у І семестрі  2019-2020  

навчального року 
 Леоновець О.М.  

57.  
Про підсумки участі учнів школи у районних предметних  

олімпіадах  з  базових  дисциплін 
 Леоновець О.М.  

58.  
Про стан ведення класних журналів учителями-

предметниками та класоводами 
 Леоновець О.М.  

59.  
Про виконання робочого навчального плану школи, 

навчальних  планів і програм у І семестрі 2019-2020  

навчального року 

 Леоновець О.М.  

60.  
Про дотримання  «Інструкції  з  обліку  дітей  та підлітків  

шкільного  віку» в діяльності класних керівників 
 Леоновець О.М.  

61.  
Про роботу класних  керівників з  учнівськими 

щоденниками 
 Леоновець О.М  

62.  Про стан  виховної  роботи  школи  Леоновець О.М.  

63.  
Про організацію проведення вечора зустрічі з  

випускниками минулих  років 
 Леоновець О.М.  

64.  
Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

правопорушень серед неповнолітніх у І семестрі 

2019-2020  н. р 

 Леоновець О.М..  



65.  
Про стан роботи, спрямованої на запобігання дитячого 

травматизму в І семестрі   2019-2020 н. р. 
 Леоновець О.М.  

66.  
Про  стан ціннісного ставлення особистості до себе та 

пропаганди здорового способу життя 
 Леоновець О.М.  

67.  
Про підсумки навчально-виховного процесу  

(контрольні роботи) 
 Леоновець О.М.  

68.  Про  організацію  зимових  канікул  Леоновець О.М.  

69.  

Про результати огляду – конкурсу «Живи, книго» за І 

семестр. 

 

 

 Харкевич  М.О.  

70.  Про підсумки проведення предметних тижнів  Леоновець О.М.  

71.  
Про підсумки проведення місячника, присвяченого 

річниці збройних сил України 
 Леоновець О.М.  

 

 

 

 
ІІ СЕМЕСТР 

 

№ Назва Дата Хто готує проект 

Відмітка 

про 

виконання 

 Січень     

1.  
Про   вивчення стану навчання, виховання та з’ясування 

рівня навчальних досягнень учнів з  предметів : музичного  

мистецтва 
 Харкевич  М.О.  

2.  Про підсумки місячника (назва)    

3.  
Про виконання програми національного виховання 

учнівської молоді на 2008-2020 роки у І семестрі 2019- 

2020 навчального року 
 Леоновець О.М  

4.  

Про подання на затвердження тарифікаційних списків 

та штатного розпису і ставок заробітної плати 

адміністративно-господарського та навчально-

допоміжного персоналу за станом на 01.01.2020 року 

 Харкевич  М.О.  

5.  
Про підготовку до участі у районному турі ярмарки 

педагогічної творчості. 
 Леоновець О.М.  

6.  
Про створення комісії з розробки проекту робочого 

начального плану та розподілу навчального навантаження 

на 2020-2021 навчальний рік 
 

Харкевич  М.О. 
 

7.  Про стан виховної роботи у школі в І семестрі.  Леоновець О.М.  

8.  
Про результати перевірки ведення класних журналів, 

журналів гурткової роботи. 
 Леоновець О.М  

9.  Про  проведення  військово-польових  зборів  Харкевич  М.О.  

10.  Про проведення місячника (назва)  Леоновець О.М.  

11.  
Про підсумки курсової підготовки учителів у 2019 році та 

організацію курсової підготовки на 2020 рік. 
 Леоновець О.М.  

12.  
Про виконання навчальних програм за І семестр 2019-

2020 н. р. 
 Леоновець О.М.  

13.  
Про створення комісії зі списання шкільного майна 

на 2020 рік 
 Харкевич  М.О.  

14.  
Про відвідування учнями занять у І семестрі 2019-

2020н. р. 
 Леоновець О.М.  

15.  Про чисельність  контингенту учнів школи станом на  Харкевич  М.О.  



01.01.2020  р.  
 

 
16.  Про  стан харчування  учнів  Харкевич  М.О.  

17.  
Про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії під час навчально – виховного 

процесу в школі та виконання наказів цих питань 

 

Харкевич  М.О. 

 

18.  
Про виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

реалізації положень Закону України «Про загальну 

середню освіту 

 Харкевич  М.О.  

19.  Лютий     

20.  Про стан ведення учнями щоденників.  Леоновець О.М.  

21.  Про підсумки місячника (назва)  Леоновець О.М.  

22.  
Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо 

письмових робіт і перевірки зошитів з відповідних 

навчальних предметів. 
 Леоновець О.М.  

23.  

Про хід виконанням комплексної програми 

запобігання дорожньо-транспортного, побутового 

дитячого травматизму, інших нещасних випадків 

невиробничого характеру.  

 

 

Харкевич  М.О. 

 

24.  
Про порядок закінчення 2019-2020 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації.  
 

Харкевич  М.О. 
 

25.  
Про проведення щорічного огляду-конкурсу шкільних 

начальних кабінетів. 
 

Харкевич  М.О. 
 

26.  Про проведення місячника (назва)  Леоновець О.М.  

27.  Березень    

28.  
Про результати перевірки стану збереження та 

використання шкільних підручників. 
 Харкевич  М.О.  

29.  Про підсумки місячника (назва)    

30.  
Про проведення організаційних заходів з питань 

налагодження роботи пришкільного оздоровчого табору з 

денним перебуванням  «Олімп»   
 Леоновець О.М.  

31.  Про проведення місячника (назва)  Леоновець О.М.  

32.  
Про організацію та проведення Дня цивільного 

захисту 
 Харкевич  М.О.  

33.  
Про створення робочої групи для складання річного 

плану на наступний навчальний рік 
 Харкевич  М.О.  

34.  Про  перевірку  учнівських  щоденників  Леоновець О.М.  

35.  

Про стан роботи  з  обдарованими  дітьми 

 
 

 Леоновець О.М.  

36.  
Про вибір предмета для складання державної 

підсумкової атестації у 9 класі.за  вибором 

навчального  закладу 

 

Харкевич  М.О. 

 

37.  
Про підсумки проведення атестації педагогічних 

працівників школи  
Харкевич  М.О. 

 

38.  

 

 Про результати  вивчення стану навчання, виховання 

та з’ясування рівня навчальних досягнень учнів 5-6  

класу:  етика 

 

 Харкевич  М.О.  



39.  
Про стан ціннісного ставлення  особистості до 

історичних, культурних і духовних надбань рідного 

краю 

 Леоновець О.М.  

40.       

41.       

42.  Квітень      

43.  
Про  стан  виконання   Закону  України «Про  

пожежну  безпеку» 
 Харкевич  М.О.  

44.  
Про  дотримання графіку  проведення  контрольних  

робіт 
 Леоновець О.М.  

45.  Про підсумки місячника (назва)  Леоновець О.М.  

46.  Про закінчення опалювального сезону.  Харкевич  М.О.  

47.  Про  стан  ТБ  на  уроках  фізкультури  Харкевич  М.О.  

48.  
Про створення комісії з розробки проекту плану роботи 

школи на 2020-2021 навчальний  рік 
 Харкевич  М.О.  

49.  
Про створення комісій для проведення державної 

підсумкової атестації. 
 

Харкевич  М.О. 
 

50.  Про проведення місячника (назва)  Харкевич  М.О.  

51.  
Про проведення військово-спортивного свята та Дня 

цивільного захисту. 
 

Харкевич  М.О. 
 

52.  
Про підсумки проведення предметних тижнів. 
 

 Леоновець О.М.  

53.  Про підсумки роботи з молодими учителями  Леоновець О.М.  

54.      

55.      

56.  Травень     

57.  
Про стан виконання робочого навчального плану, 

навчальних планів учителів та навчальних програм у 2019 

– 2020  навчальному році 

 Леоновець О.М.  

58.  
Про організацію проведення свята «Останній дзвоник» та 

урочистих зборів з нагоди вручення атестатів про повну 

загальну середню освіту. 
 Леоновець О.М.  

59.  Про підсумки місячника (назва)  Леоновець О.М.  

60.  
Про попередження нещасних випадків під час літніх 

канікул. 
 Леоновець О.М.  

61.  Про надання відпусток працівникам школи.  Харкевич  М.О.  

62.  
Про створення комісії з контролю за правильністю 

виставлення оцінок у додатки до документів про освіту та 

обчислення середнього балу атестата. 
 

Харкевич  М.О. 
 

63.  
Про затвердження штатного розпису, розпорядку роботи 

пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням  

«Олімп» 
 

Харкевич  М.О. 
 

64.  

Про відповідальність співробітників за життя і здоров’я 

дітей, дотримання заходів з протипожежної безпеки під 

час роботи пришкільного оздоровчого табору з денним 

перебуванням  «Олімп»   

 

Харкевич  М.О. 

 

65.  Про підсумки проведення заліків з фізичної культури  Леоновець О.М.  

66.  Про підсумки стажування молодих спеціалістів.  Леоновець О.М.  

67.  
Про організацію оздоровлення та відпочинку учнів у 

літній період 
 Леоновець О.М..  

68.  
Про організацію і проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики. 
 Леоновець О.М  

69.  Про затвердження спільного рішення педагогічної ради та  Харкевич  М.О.  



ради Великоозерянського НВК «Про представлення 

випускників 11 класу  до нагородження Золотою 

(Срібною) медаллю» 

70.  
Про затвердження рішення педагогічної ради 

Великоозерянського НВК «Про допуск до ДПА екстернів» 
 

Харкевич  М.О. 
 

71.  
 Про затвердження рішення педагогічної ради «Про випуск 

учнів 11 класу зі школи» та випуск учнів 11 класу зі 

школи. 
 

Харкевич  М.О. 
 

72.  
Про нагородження випускників 11 класу  Золотою 

(Срібною) медаллю 
 

Харкевич  М.О. 
 

73.  

Про затвердження рішення педагогічної ради «Про 

результати державної підсумкової атестації учнів-

екстернів за курс середньої загальноосвітньої школи та 

видачу екстернам атестатів про повну загальну середню 

освіту»  

 

Харкевич  М.О. 

 

74.  
Про затвердження рішення педагогічної ради «Про 

переведення учнів 1-4, 5-9, 10 класів» та переведення учнів 

1-4, 5-9, 10 класів до наступних класів. 
 

Харкевич  М.О. 
 

75.  
Про надання чергових тарифних відпусток працівни-

кам школи за рік 
 

Харкевич  М.О. 
 

76.  
Про звільнення учнів 9, 11 класів від проходження  

ДПА 
 

Харкевич  М.О. 
 

77.  Про підсумки вивчення предмету «Захист Вітчизни»  Харкевич  М.О.  

78.  Про організацію літнього відпочинку учнів    

79.  Про  роботу  учнівського  самоврядування  Леоновець О.М.  

80.  
Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

правопорушень серед неповнолітніх у II семестрі 

2019-2020 н. р. 

 Леоновець О.М.  

81.  
Про виконання програми національного виховання 

учнівської молоді на 2008-2020 роки у ІІ семестрі 2019- 

2020 навчального року 
 Леоновець О.М.  

82.  
Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

дитячого травматизму в II семестрі 2019-2020н.р. 
 Леоновець О.М.  

83.  Про підсумки методичної роботи за навчальний рік  Леоновець О.М.  

84.  
Про підсумки виховної роботи з учнями за 

навчальний рік 
 Леоновець О.М.  

85.  
Про підсумки проведення навчально – польових 

зборів. 
 Леоновець О.М.  

86.  
Про збереження життя і здоров’я дітей та запобігання 

нещасних випадків під час літнього відпочинку та 

оздоровлення 

 Леоновець О.М.  

87.  
Про  зарахування результатів ЗНО учням 11 класу як 

результатів ДПА 
 Леоновець О.М.  

88.  
Про  стан  ціннісного ставлення особистості до сім’ї. 

 

 

 Леоновець О.М.  

89.  
Про заходи щодо підготовки школи до нового 

навчального року 
 Харкевич  М.О.  

90.  
Про призначення відповідальних за проведення 

обліку дітей у мікрорайоні школи 
 Харкевич  М.О.  

91.  
Про підсумки проведення навчальних екскурсій і на-

вчальної практики 
 Леоновець О.М.  

92.  Про результати перевірки стану ведення класних  Леоновець О.М.  



журналів 

93.  
Про результати моніторингу рівня знань, умінь 

навичок учнів 

 

 Леоновець О.М.  

94.  
Про підсумки роботи бібліотеки. 

 

 

 Харкевич  М.О.  

95.  Про підсумки виховної роботи  Леоновець О.М  

96.  
Про  підсумки  огляду – конкурсу «Живи, книго» 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6  

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 
 

ТЕМАТИКА НАРАД  ПРИ ДИРЕКТОРОВІ  

                    

  

                    В Е Р Е С Е Н Ь  2019 р. 

   1.  Про дотримання єдиних вимог щодо ведення шкільної документації 

                                                                     (Леоновець  О.М.) 

   2.  Про охоплення дітей пільгових категорій гуртковою роботою 

                                                                     (Леоновець  О.М.) 

   3.  Про організацію дитячого харчування 

                                                                       (Харкевич М. О.) 

   4.  Про організацію чергування вчителів 

                                                                        (Харкевич  М.О.) 

   5. Про реалізацію заходів щодо виконання ухвали районної конференції 

педагогічних працівників від 28 серпня 2019 року 

                                                                (Харкевич М.О.)  

  6. Про особливості організації освітнього процесу в інклюзивному 

середовищі                                                     (Харкевич М.О.)  

 

  7. Про дотримання вимог Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 

16.04.2018 № 367                                           (Харкевич М.О.)  

 

                   В Е Р Е С Е Н Ь  2019 р. 

   1.  Про стан відвідування учнями школи 

                                                                         (Леоновець  О.М.) 

   2.  Про дотримання вимог щодо використання учнівської форми 

                                                                            ( Харкевич  М.О.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

   3.  Про організацію чергування вчителів на шкільних дискотеках 

                                                                (Харкевич  М.О., кл. керівники) 

   4. Про роботу класних керівників щодо попередження негативних дій 

учасників навчально-виховного процесу у дитячому середовищі.  

                                                                   (Леоновець  О.М.) 

   5.Про організацію атестації педагогічних працівників у поточному 

навчальному році                                   (Харкевич М.О.)  

6. Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році: відомих подій в 

Україні, видатних особистостей, днів пам’яті (Постанова Верховної Ради 

України від 18.12.2018 № 2654-VІІІ). 

                                                              (Леоновець  О.М.) 

 



       Ж О В Т Е Н Ь   2019 р. 

  1. Про курсову підготовку вчителів. 

                                                                        (Леоновець  О.М.) 

  2.  Про проведення дня учнівського самоврядування. 

                                                                        (Леоновець  О.М.) 

   3.  Про стан ведення шкільної документації 

                      (Виконання рішення наради при директору №1) 

   4. Про стан дотримання техперсоналом санітарно-гігієнічних норм під час 

прибирання навчальних приміщень, їдальні та туалетів 

    5. Про кібербезпеку інформаційної системи закладу освіти 

                                                                        (Харкевич  М.О.)    

          Л И С Т О П А Д    2019 р. 
    1. Про стан дитячого харчування 

                       (Виконання рішення наради при директору №1) 

                                                                         (Медсестра) 

    2.  Про учнів, що стоять на «Д» обліку    (Медсестра)                            

    3.  Про використання годин варіативної складової робочого навчального 

плану на 2019-2020 н.р. 

                                                     (Леоновець О.М., вчителі-предметники) 

    4. Про роботу ради профілактики правопорушень 

                                                    (ЛеоновецьО.М.) 

    5. Про стан реалізації Програми національного виховання учнівської 

молоді Дубровиччини на 2008-2020 роки (Леоновець О.М.) 

    6. Про стан виконання заходів щодо профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді.                                      (Леоновець  О.М.) 

         

         Г Р У Д Е Н Ь   2019 р. 

1.  Про  результативність участі учнів школи у районних предметних 

олімпіадах                                                       (Харкевич М.О.) 

   2. Стан роботи класних керівників з питання безпеки поведінки дітей на 

водних об’єктах в осінньо-зимовий період (Харкевич  М.О.) 

3. Про підсумки навчально-виховної роботи у І семестрі 2019-2020 

навчального року та виконання робочого навчального плану у І семестрі 

2019-2020 н.р.                                                 (Харкевич  М.О.) 

6. Про стан відвідування учнями навчальних занять. (Класні керівники) 

7. Звіти класних керівників про роботу з дітьми, схильними до 

правопорушень. 

8. Про роботу педагогічного колективу щодо профілактики травмування 

серед учнів та працівників школи.                (Харкевич  М.О.) 

9. Про особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 

          

         С І Ч Е Н Ь  2020 р. 
1. Про відзначення Міжнародного дня рідної мови [щороку 21 лютого, лист 

ІМЗО від 31.01.2019 № 22.1/10-293] 

 



  2.  Про організацію занять з  ЦЗ                       (Харкевич  М.О.) 

  3. Про підсумки шкільних конкурсів на кращу новорічну композицію і 

номер художньої самодіяльності                       (Харкевич  М.О.) 

 4. Про стан ведення щкільної документації   (Леоновець  О.М.)   

 5.   Про забезпечення академічної свободи.    (Харкевич  М.О.) 

                                        

      Л Ю Т И Й  2020 р. 

1. Про виконання рішень попередніх нарад      (Харкевич  М.О.) 

2. Стан проходження  педагогічними працівниками курсової підготовки  

                                                                                (Керівники МО) 

3Про заходи щодо проведення занять з ЦЗ      (Харкевич  М.О.) 

4.Про політики і практики протидії та попередження булінгу (цькування) [в 

контексті впровадження Закону України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)»] 

 

   Б Е Р Е З Е Н Ь 2020 р. 

1. Про хід атестації педагогічних кадрів                 Харкевич  М.О.) 

2. Про поповнення класів-кабінетів унаочненням (Харкевич  М.О.) 

3. Про державну підсумкову атестацію у 2019-2020 н.р.  (Харкевич  М.О.) 

4. Обговорення інформації про стан злочинності, правопорушень серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Дубровицького району за 2019 рік            

5.Про підсумки виконання заходів обласної програми національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки 

       

    К В І Т Е Н Ь  2020 р. 

1. Про стан зберігання підручників, соціального майна  

                                                                 (Харкевич  М.О., Міркевич Г.С.) 

2. Організація роботи з благоустрою території школи   (Харкевич  І.О.) 

4. Про оздоровлення школярів (Леоновець О.М.) 

5. Про стан дитячого харчування (Харкевич О. О.) 

6. Про підсумки атестації вчителів                               (Харкевич  М.О.) 

 

     Т Р А В Е Н Ь  2020 р.                        

1. Про роботу комісії з охорони праці                      (Максимович  С. І.) 

2. Звіт голови комісії з питань розслідування нещасних випадків   

                                                                                         (Максимович  С.І.)                       

3. Про стан відвідування учнями навчальних занять (Леоновець О.М.) 

4. Про стан роботи класних керівників з питання безпеки поведінки дітей на 

водних об’єктах та проведення інструктажів щодо безпеки життєдіяльності 

дітей  у період літніх канікул                     (Леоновець  О.М., Харкевич О. О.) 

5. Про роботу органів учнівського самоврядування (педагог-організатор) 

6. Організація роботи табору відпочинку (начальник табору) 

7. Про підсумки навчально-виховної роботи у ІІ семестрі 2019-2020 

навчального року                                                                    (Харкевич М.О.) 



8. Про проведення загальношкільної конференції               (Кузьмич  О.М.) 

9. Звіти класних керівників про роботу з дітьми, схильними до 

правопорушень                                                                      (класні керівники) 

 

   Ч Е Р В Е Н Ь  2020 р. 

1. Розгляд першого варіанту річного плану роботи  школи на 2020-2021 

навчальний рік                                                                         (Харкевич  М.О.) 

2. Навчальна практика. Підсумки роботи                           (класні керівники) 

3. Про підсумки роботи двомісячника «Співучасть у долі дитини»  

                                                                                           (педагог-організатор) 

4. Про стан ведення шкільної  документації                      (Леоновець  О.М.) 

5. Підсумки роботи табору відпочинку (начальник табору) 

6. Про організацію чергувань у вечірній час на території села  

                                                                                                  (Леоновець  О.М.) 

                                  

    С Е Р П Е Н Ь   2020 р.  
   1.  Підготовка школи до початку 2020-2021 навчального року 

        (планування, факультативи, навчальні кабінети, харчування, 

        підручники, охоплення учнів  навчанням) 

                                                                                                    (Леоновець  О.М.) 

   2. Про хід підготовки до свята Першого дзвоника 

                                        (педагог-організатор) 

   3. Про проходження медичного огляду вчителями 

                                        (Харкевич О. О.) 

   4. Організація роботи трудового колективу школи з питань безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

                                                                                                       (Харкевич  М.О.) 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Додаток 7   

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 

 

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Фах за 

освітою 

Предмет, який 

викладає 

Рік 

попереднього 

проходження 

курсової 

перепідготовки 

Рік наступного 

проходження 

курсової 

перепідготовки  

1. Харкевич Марія    

Олександрівна 

Вч. рос. мови 

та літ. 
Директор 

 

2015 2020 

Рос.мова, зар.літ 

  

2016 2021 

2. Леоновець 

Ольга 

Миколаївна 

 

Вч. рос. мови 

та літ. 
ЗДНВР 

  

2013 2018 

Рос.мова. Зар.літ. 2014 2019 

Художня  

культура 

2016 2021 

3 Кузко Тетяна  

Михайлівна 

Вч. укр.мови  
і літ,зар. літ.,іст. 

Укр. мова і    

література 

 

 

2013 2018 

4. Максимович 

Сергій Ілліч 

 

Вч. матем. Математика 2015 2020 

5. Павлосюк  Ігор 

Миколайович 

Вч. математ.  і 
основ економіки 

Математика 2015 2020 

 Фізика 2012 2017 

6. Павлосюк  

Наталія 

Миколаївна 

 

Вчитель історії Історія 

 

--- 2017 

Правознавство ---- 2017 

Люд.  І  світ ----- 2017 

Етика ------ 2017 

7. Яцута Інна  

 Сергіївна 

 

Вч. укр.м. і л-ри та 
англ.м., зар. л. 

Англ. мова 2015 2020 

8. Кузьмич Ольга 

Миколаївна 

 

Біолог, 

викладач фахових 
дисциплін 

Біологія 

 

2013 2018 

Основи  здоров’я ------- 2016 

9. Бруяка Сергій 

Вікторович 

Вчит. з поч. 

освіти, кер. гуртка 
комп. підгот. в 

школі 

Фізкультура 

 

  

10. Костюкевич 

Віталій   

Захарович 

 

Викладач-

організатор 
мас.фізичн. 

культури і спорту 

Фізкультура 

 

2014 2019 

Захист  Вітчизни 2015 2020 

11. Міркевич  

Наталія  

Миколаївна 

Психологія,соціальна 

педагогіка, соц.-

психолог. 

реабілітація, 

прсихолог. та 

Практичний  

психолог 

 

  



організац. 

консультування    

12. Максимович 

Наталія   

Огеївна 

 

Спеціаліст з 

інформатики, вчит. 

інформатики 
Інформатика 

 

2013 2018 

Економіка 2016 2021 

Музика  ------ 2016 

13. Жалко Микола  

Васильович 

 

Вч. праці та 

загально 

техн. дисциплін 

Трудове 

навчання 

2013 2018 

Фізика  2014 2019 

14. Яковець  

Наталія  

Володимирівна 

 

Вчитель  

хімії,біології 

Образотворче  

мистецтво 

-------- 2017 

Хімія  2011 2016 

Біологія  2011 2016 

Природознавство  2011 2016 

15. Селезень Юлія 

Анатоліївна 

Організатор поч. 

освіти, вч. поч. 

шк., практ. психол. 
у навч. закл. 

Пед.-орг.   

16. Ніколайчук  

Тетяна  

Степанівна 

Вчит. математики Почат. класи 2014 2019 

17. Єсіпко Віталія   

Миколаївна 

Вч. почат. кл., 

організатор роботи 

з дит. об’єдн. 

 

Почат. класи 

 

2008 2017 

18. Павлосюк 

Марія  Петрівна 

Вч.почат. кл. Почат. класи 

 

2015 2020 

19. Остапович  

Ірина  Петрівна 

Вч.почат.  кл ., 

укр.мова  і  літ. 
Почат. класи 

 

2015 2020 

20. Котяй Надія 

Степанівна 

Вч. укр.мови  
і літ, зар. літ., 

історії 

 

Укр. мова і    

література 

 

2013 2018 

21. Міркевич  

Олена   

Антонівна 

Вч. поч..школи, 

орг.. поч.. освіти, 
вч. біології 

Музика 2014 2019 

22. Чурилович  

Мирослава  

Ісаківна 

Вчит. укр. мови та 

л-ри 
Початкові класи  2017 

23. Кирилович  

Алла  Петрівна 

Вчит. поч. класів і 

англ. мови 
Початкові класи  2018 

24. Кирилович  Віта  

Степанівна 

Вчит. технологій, 

вчит. інформат. в 

початкових класах  

Початкові  класи   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 8  

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 
 

 

   Атестація педагогічних працівників 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Фах за 

освітою 

Предмет, 

який викладає 

Рік 

попередньої 

атестації 

Рік наступної 

атестації 

1. Харкевич Марія 

Олександрівна 

Вч. рос. мови 

та літ. 
Рос. мова 

 

Зар.література 

2015 2020 

2. Леоновець Ольга 

Миколаївна 

 

Вч. рос. мови 

та літ. 
Рос. мова 

 

Зар.література 

2015 2020 

3. Кузко Тетяна 

Михайлівна 

Вч. укр.мови  
і літ,зар. літ.,іст. 

Укр. мова і    

л-ра 

 

 

2013 2018 

4. Котяй Надія  

Степанівна 

Вч. укр.мови  

і літ,зар. літ.,іст. 

 

Укр. мова і    

л-ра 

 

2013 2019 

5. Максимович Сергій   

Ілліч 

 

Вч. матем. Математика 2016 2021 

6. Павлосюк Ігор 

Миколайович 

Вч. математ.  і основ 

економіки 
Математика 

  

2012 2017 

7. Павлосюк  Наталія  

Миколаївна 

 

Вч.історії Укр.  мова і 

літ. 

 

--- 2017 

8. Яцута  Інна   

Сергіївна 

 

Вч. укр.м. і л-ри та 
англ.м., зар. л. 

Англ. мова 2015 2020 

9. Кузьмич Ольга 

Миколаївна 

 

Біолог, 
викладач фахових 

дисциплін 

Біологія 

 

2016 2021 

10. Бруяка Сергій 

Вікторович 

Вчит. з поч. освіти, 
кер. гуртка комп. 

підгот. в школі 

Фізкультура 

 

  

11. Костюкевич Віталій 

Захарович 

 

Викладач-

організатор 
мас.фізичн. 

культури і спорту 

Фізкультура 

 

2014 2019 

12. Міркевич  Наталія 

Миколаївна 

 

Психологія,соціальна 

педагогіка, соц.-

психолог. реабілітація, 

прсихолог. та 

організац. 

Психолог 

 

 

-------- 2023 

13. Максимович 

Наталія  Огеївна 

 

Спеціаліст з 

інформатики, вчит. 

інформатики 
Інформатика 

 

2015 2020 

14. Жалко Микола 

Васильович 

 

Вч. праці та 

загально 

техн. дисциплін 

Трудове 

навчання 

 

2013 2018 



15. Яковець  Наталія  

Володимирівна 

 

Вч.хімії  та  

біології 
Біологія,хімія 

 

 

2008 2019 

16. Селезень Юлія 

Анатоліївна 

Організатор поч. 
освіти, вч. поч. шк., 

практ. психол. у 

навч. закл. 

Пед.-орг.   

17. Ніколайчук  Тетяна  

Степанівна 

Вчит. математики Почат. класи 2014 2019 

18. Єсіпко Віталія 

Миколаївна 

Вч. почат. кл., 
організатор роботи з 

дит. об’єдн. 

 

Почат. класи 

 

2008 2018 

19. Павлосюк Марія  

Петрівна 

Вч.почат. кл. Почат. класи 

 

2016 2021 

20. Остапович  Ірина  

Петрівна 

Вч.почат.  

укр..мова  і  літ. 
Почат. класи 

 

2016 2021 

21. Міркевич  Олена 

Антонівна 

Вч  поч. 

класів 

Музика  2015 2020 

22. Чурилович  

Мирослава  Ісаківна 

Вчит. укр. мови та 

л-ри 
Початкові 

класи 

 2017 

23. Кирилович  Алла  

Петрівна 

Вчит. поч. класів і 

англ. мови 
Початкові 

класи 

 2018 

24. Кирилович  Віта  

Степанівна 

Вчит. технологій, 
вчит. інформат. в 

початкових класах  

Початкові  

класи 

 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Додаток 9  

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 
 

 

 

Внутрішкільний  контроль 

 
 

Питання 

конторолю 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Фронтальний контроль 

Атестація 

педагогічних 

працівників 

Щорічно: жовтень, березень 

Рівень навчальних 

досягнень 

школярів з 

базових 

навчальних 

дисциплін 

Щорічно: грудень, травень, 

Виконання 

навчальних 

програм та 

робочого 

навчального плану 

Щорічно: грудень, травень, накази 

Фронтально- оглядовий контроль 

 Щорічно: вересень, квітень – перевірка стану виконання пропозицій, рішень 

                    Попереджувальний контроль 

        Щорічно: вересень – у роботі з молодими учителями, 

Листопад – надання допомоги у поглибленні методичних знань  

Персональний контроль 

 Щорічно: грудень, лютий – усунення недоліків, виявлених попереджувальним 

контролем та з метою посилення вимогливості вчителів 

Класно – узагальнюючий контроль 

 Щорічно: 5 клас – жовтень, 

                  9 клас – грудень, 

                  10 клас – березень 

Громадський огляд знань 

 Щорічно: 11 клас, 8 клас – укр.. мова та література – березень, історія, гпд – 

квітень 

                   математика – травень, біологія – лютий, географія - листопад 

Вибірковий контроль 

 Щорічно:  вересень, жовтень, листопад, грудень, січень , лютий, березень, квітень, 

травень                    

                  співбесіда 

Ведення документації 



Календарно – 

тематичне 

планування 

Щорічно: вересень, січень, співбесіда 

Учнівські зошити Система 

письмових 

робіт учнів. 

Відповідність 

завдань 

вимогам 

навчальних 

програм 

Система дома-

шніх завдань. 

Дифенційований 

та індивідуаль-

ний підхід до 

домашніх 

завдань 

Об’єм і 

характер 

класних 

робіт. 

Грамотність 

учнів 

Періодичність 

перевірки 

зошитів. 

Система 

роботи над 

помилками 

Дотримання 

нормативних 

вимог до 

перевірки 

зошитів 

Учнівські 

щоденники 

Дотримання 

єдиних вимог 

(почерк, 

чорнило, 

зовнішній 

вигляд, 

заповнення 

перших 

сторінок 

Культура 

ведення: 

чистота, 

акуратність, 

запис завдань , 

скорочення 

Частота і 

якість 

перевірки 

класним 

керівником 

Зв'язок з 

батьками 

Наявність 

оцінок, 

відміток про 

спізнення та 

пропуски 

уроків 

Класні журнали Вересень: культура заповнення і ведення журналу, розбиття журналу на 

предметні сторінки, демографічні дані про учнів і батьків 

жовтень: своєчасність і правильність оформлення записів, зміст, характер і об’єм  

домашніх завдань; 

листопад: тематичний облік знань; 

грудень: відвідування уроків учнями, облік відсутніх на предметних сторінках та 

сторінці обліку пропущених уроків; 

лютий: перевірка виконання пропозицій даних учителям для усунення недоліків; 

березень: система перевірки знань учні, стан успішності; 

квітень: якість знань учнів, об’єктивність оцінювання, відповідність поточних 

балів  тематичним балам; 

травень: виконання навчальних програм, кількість творчих, контрольних, 

практичних,  лабораторних робіт; 

червень: виставлення перевідних оцінок, якість оформлення журналу в зв’язку із 

закінчення  навчального року  

Алфавітна книга Щорічно: вересень, травень 

Особові справи 

учнів 

Щорічно: вересень, червень 

 

Робота класних керівників 

- організація 

учнівського 

самоврядування 

+     

- чергування по 

школі, в класі 

+ + + + + 

- організація 

гарячого 

харчування 

 

+ + + + + 

- 

профорієнтаційна 

робота з учнями 

 +    

- рівень   +  + 



підготовки та 

проведення годин 

спілкування 

- рівень 

вихованості 

школярів 

+ + + + + 

- організація 

роботи з дітьми, 

які потребують 

особливої уваги 

+ + + + + 

- участь учнів у 

шкільних позакл. 

заходах 

 +  +  

- учнівська форма    +  

- виконання 

Правил для учнів 

+ + + + + 

 - відвідування 

учнями школи 

+ + + + + 

- забезпечення 

навч. посібниками 

+ + + +  

- стан роботи з 

профілактики 

правопорушень та 

злочинності 

+ + + + + 

Робота з батьками, громадськістю 

- робота 

батьківського 

всеобучу 

+ + + + + 

- підготовка 

педколективу, 

батьків до 

навчання учнів 

шестирічного віку 

+ + + + + 

- організація та 

результативність 

роботи класних 

батьківських 

комітетів 

   +  

Робота вчителів - предметників 

- використання та 

збереження 

матеріальної бази 

навчальних 

кабінетів 

+ + + + + 

- дотримання 

Положення про 

охорону праці 

+              + + + + 

- виконання 

місячного плану 

роботи 

навчального 

закладу 

+ + + + + 



- виконання 

рішень педради 

+ + + + + 

- рівень 

проведення 

предметних 

тижнів 

+ + + + + 

- стан вивчення 

психолого – 

педагог. 

особливостей 

школярів 

    + 

- врахування 

вікових 

особливостей 

учнів 

 

 

 

  +  

- пропаганда 

здорового способу 

життя 

+ + + + + 

- усунення 

перевантаження 

учнів, система 

домашніх робіт 

+ + + + + 

- пропаганда 

книги, виховання 

інтересу до чи-

тання, любові до 

книги 

 +  +  

- художнє 

оформлення та 

стан наочності 

 +    

- поурочне 

планування 

+ + + + + 

- робота з 

обдарованими 

дітьми 

+ + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток 10  

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 

 

 

Упровадження інноваційних педагогічних технологій  

в практику роботи вчителів 

 

№ Зміст роботи Термін 

проведен 

ня 

Відповідальний Відміт

ка про 

вико 

нання 

1 Поновити банк даних 

інноваційної діяльності  

до 15.09 Леоновець  О.М.  

2 Поновити карту інноваційної 

діяльності школи  

до 20.09 

 

Леоновець  О.М.  

3 Продовжувати організацію 

навчання педагогів щодо 

ефективного використання 

телекомунікаційних  

технологій у навчально-

виховному процесі   

  

Протягом 

року 

 

 

Леоновець  О.М.  

4 Опрацювати питання з 

педагогами з метою розв’язання 

проблеми комп’ютерної 

грамотності: 

- уміння підготувати й 

опрацювати електронні 

документи (підготовка 

навчально-методичних 

матеріалів, роздавального 

матеріалу тощо); 

- створення презентацій 

(упровадження відео фрагментів, 

звукових та графічних файлів); 

- використання ресурсів мережі 

Інтернет, розміщення особистих 

науково-методичних розробок в 

мережі Інтернет, створення 

особистої сторінки, блогу, он-

Протягом 

року 

 

 

Леоновець  О.М. 

 

 



лайн презентацій 

5 Продовжити роботу щодо  

розвитку творчої особистості 

педагога шляхом: 

 • створення умов для творчості в 

індивідуальній та колективній 

діяльності; 

• готовність учителя до 

інноваційної діяльності; 

• використання нетрадиційних 

форм і методів навчання та 

виховання; 

• використання навчального 

матеріалу різного змісту, виду і 

форм; 

• використання матеріально-

технічного забезпечення 

навчально-виховного процесу; 

• популяризації творчих робіт 

вчителів з питання впровадження 

інноваційних технологій в 

навчально-виховний процес. 

Протягом 

року 

 

 

Леоновець  О.М.  

6 Створювати сприятливі умови 

для самозростання, розвитку 

творчого потенціалу вчителів. 

Постійно 

 

 

Леоновець  О.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Додаток 11  

до плану роботи школи  

на 2019-2020 навчальний рік 
 

 

  План роботи з батьківською громадськістю 

 

№ 

Заходи Відповідальні Дата 

виконання 

1. Виявляти в мікрорайоні, де розташована 

школа, сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних 

сімей та дітей одиноких матерів, інвалідів 

дитинства. 

Складати соціальний паспорт школи. 

Визначати категорії неблагополучних сімей.   

Класні 

керівники, 

 

ЗДНВР, 

практичний 

психолог 

Вересень 

щороку 

2. Проводити оцінювальне обстеження житлово-

побутових умов сімей учнів школи. 

Складати картотеки відвідування сімей. 

Класні 

керівники,  

ЗДВР 

Щороку 

3.  Забезпечувати безперервність навчання дітей-

сиріт, з багатодітних сімей, дітей одиноких 

матерів, інвалідів дитинства. 

 

Класні 

керівники,  

ЗДНВР, 

практичний 

психолог 

Щороку 

4. Надавати допомогу сім’ям з метою поліпшення 

відвідування дітьми школи, своєчасне 

інформування батьків про відсутність дітей на 

заняттях. 

Класні 

керівники, 

ЗДНВР 

Протягом 

року 

5. Організовувати роботу батьківського всеобучу 

з правових питань згідно  перспективного 

плану. 

ЗДНВР Щороку 

6. Проводити загальношкільні батьківські збори. Адміністрація 

 

Двічі на рік 

7. Проводити класні батьківські збори, на які 

виносити актуальні питання життя та 

діяльності школи, навчання й виховання учнів. 

Класні 

керівники 

Двічі на 

семестр 

8. Організовувати  засідання класних 

батьківських комітетів та  шкільного 

батьківського комітету. Проводити спільні 

засідання батьківського комітету з методичним 

об’єднанням класних керівників, радою школи. 

Батьківські 

комітети 

 

ЗДНВР 

2 рази  

на чверть 

9. Надавати консультативну допомогу сім’ям, в 

яких виховуються учні, схильні до 

правопорушень та учні, що становлять  групу 

ризику. 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Щороку 



10 Тримати під постійним контролем 

неблагополучні сім’ї. Підтримувати зв’язок з 

родинами, в яких виховуються учні, схильні до 

правопорушень. 

Класні 

керівники, 

адміністрація 

Постійно 

11 Звітувати перед органами опіки і піклування 

про роботу з питань охорони дитинства. 

 

ЗДНВР Двічі на рік 

12 Здійснювати правову освіту батьків, залучаючи 

до цієї роботи працівників правоохоронних 

органів. 

Класні 

керівники, 

ЗДНВР 

Постійно  

13 

 

Опрацьовувати оперативну інформацію із 

засідань батьківського комітету та 

батьківських зборів щодо зауважень, 

пропозицій та процессу батьків щодо 

поліпшення навчально-виховного процессу. 

Адміністрація Щороку 

14 Проводити звіти голови батьківського комітету 

школи про роботу за навчальний рік. 

Батьківський 

комітет 

Травень 

щороку 

15 Організувати проведення шкільно-сімейних 

свят: 

- 1 вересня; 

- День Батька; 

- День Матері; 

- Свято 8 Березня; 

- День учня; 

- День збройних сил України; 

- Акція «Співучасть у долі дитини»; 

- Свято останнього дзвоника; 

- Випускний вечір 

Педагог-

організатор, 

ЗДНВР 

 

 

Вересень  

Лютий 

Травень 

Березень 

Листопад  

Грудень 

Квітень –  

Травень 

16 Проводити тиждень родинно-сімейного 

виховання «Коли співає мама навесні». 

ЗДВР Травень 

17 Залучати  батьків до підготовки класних 

приміщень школи до нового навчального року. 

Класні 

керівники 

Червень 

18 Організувати чергування батьків під час 

проведення випускного балу. 

Класні 

керівники11 

кл, ЗДВР 

Травень 

19 День відкритих дверей Кл.керівники Остання 

п’ятниця 

місяця 

20 Місячник «Я-родина» ЗДНВР Жовтень 

21 Двомісячник «Співучасть у долі дитини» Громадський 

інспектор 

Квітень-

травень 

  


