СЕРПЕНЬ 2018

Розділи

Зміст роботи

І. Діяльність
1. Облік дітей шкільного віку, які підлягають навчанню в ЗОШ
педагогічного колективу
2. Аналіз працевлаштування учнів 9-х, 11-х класів
із забезпечення
реалізації права на
3. Передбачити заходи для виконання Закону України «Про загальну середню освіту»:
освіту («Закон України збереження контингенту школярів;
«Про загальну середню створення сприятливих умов для відвідування закладу всіма учнями;
освіту»)
завершити набір учнів у 1 та 10 класи.
11. Соціальний захист.
Система виховної
роботи

1. Аналіз інформації про контингент батьків.
2. Аналіз роботи щодо оздоровлення дітей влітку 2018 р.
2. Корегування плану виховної роботи закладу на 2018-2019н.р.

Дата
III тиждень
IV тиждень

III тиждень

4. Відвідування сімей соціального ризику
5.Трудовий десант «Краса і затишок шкільної оселі»

III. Управління
діяльністю
педагогічного
колективу.
Науково-методична
робота

IV. Адміністративногосподарська робота.
Охорона праці

V. Контрольноаналітична діяльність
адміністрації закладу

2. Нарада адміністрації:
підготовка навчальних планів навчальних програм;
режим роботи закладу у 2018-2019 н.р.;
розгляд рекомендацій і пропозицій учителів щодо розкладу занять на навчальний рік;
індивідуальні бесіди з головами МО із коригуванням планів роботи.
3. Участь педколективу в районній конференції.
4. Засідання педради:
аналіз роботи педколективу за 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р.;
затвердження плану роботи закладу на 2018-2019 н.р.
5. Нарада при заступнику директора з НВР:
- особливості викладання предметів у 2018-2019 н.р.
6. Складання розкладу занять.
7. Підготовка заявки на курси підвищення кваліфікації на 2018-2019 н.
1. Проходження медогляду працівниками закладу
2. Перевірка стану готовності закладу до 2018-2019 н.р.
3. Робота з благоустрою подвір’я школи

III тиждень

IV тиждень

4. Контроль за шкільною документацією: ведення архівної книги, оформлення особових справ.

заступник директора з
ВР Коляда Н, В.
Коляда Н. В.
Коляда Н. В.
Жовтоног Р.П.
Бережна В.М.
Класні керівники

Спосіб
реалізації
інформація
інформація
інформація

інформація

акти

Адміністрація

педагооргані
затор,
вчителі
трудового
навчання

Адміністрація

конференція

Адміністрація

педрада

III тиждень
Постійно

4. Інструктаж з ТБ та ПБ з працівниками закладу
1. Фронтальний контроль: готовність закладу до 2018-2019 н.р.
2. Перевірка медичних книжок медпрацівників
3. Аналіз подальшого навчання учнів 9-х та 11-х класів

Соц.педагог,
практичний психолог
класні керівники
Адміністрація,
класні керівники

3. Підготовка до свята Першого дзвоника

1. Вивчення наказів, методичних рекомендацій, виданих за літній період МОН України

Відповідальні

Осипенко О. С.

нарада

Осипенко О. С.
Осипенко О.С.
медсестра

розклад

Завгосп Годун В.І.
Заступник директора з
НВР

інформація

інструктаж

III тиждень
медсестра

інформація

Семеліт О. В.
Осипенко О. С.

звіти

VI Партнерство школи і
1. Збори батьків, діти яких навчаються в 1-х класах.
громади

ІІІ тиждень

Семеліт О. В.
Коряченко Н.Л.,
Ярошенко Ю. В..

Батьківські
збори

ВЕРЕСЕНЬ 2018

Розділи

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Спосіб
реалізації

1. Організація згідно із заявами учнів профільного навчання в 10 класі за напрямами

І тиждень

адміністрація

інформація

2..Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі
3. Всеукраїнський рейд «Урок»

1 тиждень

адміністрація

довідка на нараду

II тиждень

Осипенко О. С.

інформація

Вихователь ГПД

інформація

бібліотекар
соц.педагог
заст.директора з ВР
медсестра

інформація
інформація

І. Діяльність
4. Уточнення списків дітей з метою прогнозування шкільної мережі на 2018-2019 н.р.
педагогічного колективу
із забезпечення
5. Комплектування ГПД
реалізації права на
освіту («Закон України 6. Комплектування та забезпечення учнів підручниками
«Про загальну середню 7. Оформлення соціального паспорта ЗОШ
освіту»)
8 Організація гарячого харчування учнів. Забезпечення дітей-сиріт і дітей із
малозабезпечених сімей безкоштовним харчуванням.

ІІ. Соціальним захист.
Система виховної
роботи

Класи

1-11

II тиждень

інформація

9. Робота із залучення дітей до гуртків, спортивних секцій.

керівники гуртків,
секцій, заст. з ВР

інформація

10. Облік дітей 5-річного віку, які не відвідують дитсадок

соц.педагог

інформація

03.09

Коляда Н. В.
Жовтоног Р.П.

Святкова лінійка

03.09-07.09

Бережна В.М.

Акти

1. Свято Першого дзвоника

2.Соціальний портрет класу. Діагностичні таблиці. Акти обстеження
малозабезпечених сімей.

1-11

3. Місячник безпеки життєдіяльності:
 Конкурс малюнків на теми:
 «Я – пішохід !»,
 «Друзі та вороги здоров’я»,
 «Щоб не виникло пожежі з вогнем бутьте обережні»
 «Твій друг – безпечний рух!»,
 «Дитинству – безпечні дороги»

Бесіди, години спілкування:
 - «Дорога від дому до школи»,
 - «Я учасник дорожнього руху»,
 - «Стережись машин на дорозі»
 Вікторина «Це повинен знати кожен»
 Виховна година на тему:

«Безпечне дитинство – майбутнє країни».
 Бесіди з учнями
 «Безпека на дорозі, вулиці та вдома»

4. Акція «Озелени свій клас»

1-11

03.09-28.09

1-11

вересень

заступник з ВР ,
класні керівники,
педагог організатор,

класні керівники
керівники гуртків,
заступник з ВР

наказ

Фото на сайт школи

5. Рекламна акція «Гуртки! Відкрий в собі талант»

1-11

6. День партизанської слави:
- екскурсія до районного музею
- години спілкування «Тих днів не змовкне слава»

5-11

до 21.09

педагог організатор,
класні керівники

9. Олімпійський урок

1-11

до 25.09

МО вчителів фізичного години спілкування
виховання

10.Похід вихідного дня

1-11

Протягом
місяця

11. До Всеукраїнського дня бібліотек:
- Бібліотечне шоу «Свято хранителів мудрості» (4-ті класи)

4-ті класи 28.09

класні керівники

Топчій В.М., класні
керівники 4-х класів ,

інформація
виховні години,
години
спілкування

походи

Відкритий захід

12. Організувати роботу наркопосту

до 28.09

Заступник з
ВР,медсестра,
практичний психолог,
соц.педагог

13. Створити банк даних «Група ризику»

до 14.09

соціальний педагог

інформація

до 28.09

педагог- організатор

конференція

14. Вибори президента школи, органів учнівського самоврядування
15. День людей похилого віку . Агітбригада. Виступ для людей похилого віку.
01.10
Жовтоног Р.П.
Бутенко Р.В.
Коляда Н. В.
концерт

5-11

16.День учителя. День учнівського самоврядування. Святкова концертна програма.
Привітання вчителів-пенсіонерів з професійним святом.

1-11

1. Видання наказів про організацію роботи всіх ланок навчального закладу
2. Затвердження списового складу класів, поділ на групи для проведення уроків.

до 28.09
І тиждень

3. Нарада при директору:
зовнішній вигляд учнів;
Виставка квітів «Осіння палітра».
чергування учнів та вчителів;
Святкування 50-річного ювілею школи
попередження дитячого травматизму.

до 11.09

III тиждень

10. Проведення організаційних засідань усіх методичних одиниць.
11. Підготовка до педагогічної ради

IV. Адміністративногосподарська робота.
Охорона праці

V. Координація
внутрішкільного
управління

І тиждень
1-11

І тиждень
II тиждень

6. Закріплення території подвір'я за класами. Вереснева трудова вахта
7. Перевірка наявності і ведення журналів вступного інструктажу для учнів у кабінетах,
майстерні, спортивній залі.
8. Підготовка котельні до початку опалювального сезону
1. Оглядовий контроль:
розміщення учнів у класних кімнатах згідно з медичними показниками;
забезпечення учнів підручниками.
2. Тематичний контроль:
- перевірка календарних планів вчителів-предметників.
3. Індивідуальні бесіди з вихователями ГПД: «Особливості роботи ГПД у 2018-2019
н.р.
4. Складання й затвердження графіка контрольних робіт на І семестр
5. Перевірка планів роботи гуртків. Роботи бібліотеки
6. Контроль за веденням шкільної документації:
ведення класних журналів;
ведення щоденників учнями.

інформація до
ЗМІ, на сайт
школи
накази

Директор Семеліт О. В.. нарада

4. Підготовка звітності з усіх напрямів роботи
III. Управління діяльністю
педагогічного колективу. 5. Тарифікація педпрацівників.
Науково- методична
6. Виставка новинок метод літератури для використання у 2018-2019 н.р.
робота
7. Затвердження календарних планів та планів виховної роботи
8. Нарада при заступнику директора:
- інструктаж із ведення шкільної документації.
9. Видання наказу про атестаційну комісію

1. Видання наказів з охорони праці та дотримання ТБ.
2. Огляд дітей , забезпечення правильної посадки учнів згідно санітарних норм.
3. Створити банк даних про здоров’я учнів школи
4. Інструктаж з ТБ на уроках хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, фізкультури
5. Організація гарячого харчування учнів та працівників закладу

класні керівники,
класоводи, педагогорганізатор, заступник з
ВР
Директор
адміністрація

адміністрація

звіти

адміністрація

тарифікаційний список

Топчій В.М.
адміністрація

виставка
нарада

Осипенко О. С.

нарада

Семеліт О. В.

наказ

Осипенко О.С.

засідання

Семеліт О. В.
медсестра
медсестра
учителі-предметники
директор Семеліт О. В.
Федоренко І.М.
кл.керівники

наказ
інформація
інформація
інструктаж

Осипенко О. С.
IV тиждень

Годун В.І.

І тиждень

медсестра
бібліотекар

інформація

II тиждень

адміністрація

інформація

адміністрація

бесіди

III тиждень
ІІІ тиждень

заст. директора з НВР
заст. директора з ВР

графік

ІІІ тиждень

заст.директора з НВР
заст. директора з ВР

співбесіди

1. Засідання батьківського комітету (за окремим планом)
VI Партнерство школи і
громади
2. Батьківські збори: ознайомлення з режимом роботи закладу, з новими вимогами в
навчально-виховному процесі, вибори класних батьківських комітетів.

II тиждень

директор Семеліт О. В..
адміністрація, класні
керівники

збори
батьківські

ЖОВТЕНЬ 2018

Розділи

Зміст роботи

Дата

Класи

Відповідальні

Спосіб
реалізації

1. Обстеження умов життя дітей-сиріт, напівсиріт і дітей із неблагополучних сімей.
І тиждень
Вироблення спільних дій із сільською радою.

соціальний педагог

2. Організація проведення І та підготовка до II етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів ім. П.Яцика, «Колосок» та ін., роботи секцій МАН.

І тиждень

Осипенко О. С.

4. Знайомство з майбутніми першокласниками

III тиждень

класоводи 4 класу

Протягом місяця

Зав.бібліотекою,
Класні керівники,класоводи наказ
Педагог -організатор

5.Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – за здоровий
спосіб життя»

І. Діяльність
педагогічного колективу
із забезпечення реалізації 6. День Покрови . Виховний захід «Посвята в козачата».
права на освіту («Закон
України «Про загальну
середню освіту»)
7. Спортивні змагання «Козацькі забави»

8. Вечір «Міс осінь - 2017»

списки
майбутніх
першокласників

До 19.10

3

Жовтоног Р.П.
класні керівники

17.10

4

Жовтоног Р.П.
класні керівники

змагання

До 26.10

8-11

класні керівники,
Жовтоног Р.П.
Заступник з ВР

конкурс

1-11

Бібліотекар, класні
керівники, класоводи,
педагог-організатор

година
спілкування,
бібліотечна
виставка

.Клочкова І. М., учителі
МО

Виставка
осінніх квітів,
позакласні
заходи, уроки.

9. Заходи до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників:
- привітання ветеранів, учасників бойових дій
до 26.10
- виховні години, години спілкування;

11 Тиждень учителів суспільствознавства

інформація

З 01 10 по 07.
10

Фото на сайт
школи

Розділи

III. Управління
діяльністю
педагогічного
колективу. Науковометодична робота

Зміст роботи

Дата

Класи

Відповідальні

1. Наради при директору:
про результати аналізу відвідування учнями навчальних занять;
про результати перевірки шкільної документації.

II тиждень

адміністрація

нарада

2. І тур предметних олімпіад

II тиждень

Осипенко О. С.

олімпіади

3. Засідання атестаційної комісії «Про організацію та проведення атестації
вчителів у 2018-2019 н. р.»

ІІІ тиждень

Семеліт О. В.

засідання
наказ

4. Засідання педагогічної ради

IV. Адміністративногосподарська робота.
Охорона праці

V. Координація
внутрішньо шкільного
управління

Спосіб
реалізації

1. Підготовка шкільної котельні до роботи. Перевірка стану опалювальної
системи в будівлі закладу.
2. Заходи з утеплення приміщень закладу. Підготовка навчального закладу
до роботи в зимовий період
3. Аналіз стану харчування
4. Бесіди «Профілактика простудних захворювань у дітей»
5. Бесіди класних керівників з учнями про дотримання правил поведінки під
час канікул.
1. Аналіз відвідування учнями уроків за вересень
2. Класно-узагальнюючий контроль у 9 класі
3. Перевірка оформлення журналів ГПД
4. Адміністративний контроль. Відвідування уроків учителів, які
атестуються

педрада
II тиждень

Годун В.І.

II тиждень

адміністрація, завгосп

II тиждень

медсестра

II тиждень

медсестра

інформація

III тиждень

1 -11

кл. керівники

інструктаж

II тиждень
II тиждень
III тиждень

1 - 11
9

соціальний педагог
адміністрація
адміністрація

інд. співбесіди
наказ

ІІІ тиждень

адміністрація

ЛИСТОПАД 2018

Розділи

Зміст роботи

Дата

Класи

Відповідальні

Спосіб
реалізації

І. Діяльність педагогічного 1. Консультації для батьків та учнів 11 класу щодо ЗНО у 2019 р.
колективу із забезпечення
реалізації права на освіту
2. Облік дітей п’ятирічного віку, які не відвідують дитсадок
(«Закон України «Про
загальну середню освіту») 3. Анкетування учнів 9-11 класів із приводу подальшого здобуття освіти й працевлаштування
«Професійна спрямованість старшокласників»
4. Участь учнів у Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика

І тиждень

адміністрація

II тиждень
II тиждень

соціальний педагог
психолог

Оформлення
стенду «ЗНО 2019»
інформація
анкети

вчителі-словесники

конкурс

11. Соціальний захист.
1.До Міжнародного дня прав дитини виховні заходи та години спілкування
Система виховної роботи
2. День ввічливості

До 23.11

1-11

до 23.11.

3

9-11

III тиждень

3. День писемності і мови, Урочиста лінійка «Українську рідну мову в дар мені дали батьки» , 09.11
випуск газети, конкурс читців

1-11

4.Святкування 155-ти річчя від дня народження великого українського письменника, педагога 27.11
та лексикографа Б. Грінченка

класні керівники, ,педагогорганізатор,
Педагог-організатор,
класоводи
класоводи, класні керівники,
вч.- предметники
Бібліотекар, вчителі
української мови та літератури

5. Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» до Дня пам'яті жертв голодомору та До 22.11.
політичних репресій. Бібліотечна виставка.

1-11

6. Всесвітній день «Не паління». Дискусія «Палити чи ні – вибір за вами».
Анкетування учнів про вплив тютюну га організм людини.

21.11

10-11
7-9

7. До 100-річчя з дня проголошення Української Народної Республіки III
Універсалом Української Центральної Ради відкриті уроки, заходи, години
спілкування

До 20.11

5-11

8. Тиждень іноземної мови

З 12.11. по
17.11.2018 р.

Козлова С. В.

II тиждень

Осипенко О. С.

II тиждень
I тиждень
II тиждень
1 тиждень
11 тиждень

Осипенко О. С.
Годун В.І.
адміністрація
Осипенко О. С.
адміністрація

II тиждень
III тиждень
III тиждень
I-IV тижні

адміністрація
Осипенко О. С.
адміністрація
адміністрація

III. Управління
1. Контроль за здійсненням самоосвіти вчителів
діяльністю
2. Тиждень наставництва (для молодих вчителів-початківців)
педагогічного
IV.
Адміністративно1. Профілактичний огляд та заміна електричних лампочок
колективу. Науковогосподарська
робота.
2. Підготовка школи до роботи в зимовий період
методична робота
Охорона
праці
V.
Координація
1. Перевірка дозування домашніх завдань з української мови та літератури
Перевірка зошитів учнів початкової ланки (дотримання орфографічного режиму,
Внутрішньо шкільного 2.
математики
якість перевірки зошитів)
управління
3. Адміністративний контроль. Відвідування уроків учителів.
4. Класно-узагальнюючий контроль. 4 клас
5. Перевірка роботи з учнями шкільного бібліотекаря
6. Контроль за відвідуванням школи учнями 9-11 класів

9 - 11

гра-змагання
конкурс,
святкова
лінійка
Вих. захід

класні
керівники, лінійка
класоводи,педагогорганізатор,
Медсестра, Соц. Педагог.
зав.бібліотекою
Класні керівники
класні керівники, ,педагог- Фото на сайт
організатор, вчителі історії

індивідуальні
співбесіди
відкриті уроки

наказ

VI Партнерство школи і 1. Батьківські збори.
громади

IV тиждень

Заступник з ВР ,
Батьківські
класоводи,класні керівники збори

ГРУДЕНЬ 2018

Розділи

Зміст роботи

І. Діяльність
1. Рейд збереження підручників учнями 1-11 класів
педагогічного колективу із 2. Аналіз успішності учнів, визначення системи заходів для запобігання причинам
забезпечення реалізації
низької успішності учнів, координація роботи вчителів з підтримки талантів серед
права на освіту («Закон здібних учнів
України «Про загальну
середню освіту»)

Дата
І тиждень
III тиждень

II. Соціальний захист.
1. Класні години, бесіди «Знання - скарб, праця — ключ до нього», «Здобуваю знання протягом
Система виховної роботи для майбутньої професії»
місяця

класи

Відповідальні

Спосіб
реалізації

1-11

бібліотекар
Романишина І.М.
Осипенко О. С.

інформація
статистичний
звіт

5- 11

класні керівники

години
спілкування,
виховні години
благодійна
акція

2. День людей з обмеженими можливостями «Добром і любов’ю серце обігріємо»
3. Акція «Ветеран живе поруч»

04.12
Протягом
місяця

1-11

класні керівники, педагогорганізатор

4. СНІД. Заходи До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом
Конкурс санітарних бюлетенів «Що ми знаємо про СНІД?»

30.11

1-11

4. Вечір. До Дня Збройних Сил
«Нумо, хлопці» Веселі старти
5. Виховний захід «Іде Святий Миколай»
- конкурс малюнків до Дня святого Миколая.

07.12

9-11
5-6
1-11
1-4
1-4

класні керівники,
медсестра,соціальний
педагог, психолог
учитель ЗВ, класні
керівники
класні керівники, класоводи
заступник з ВР, педагогорганізатор

6. Цикл новорічних заходів
- Природоохоронна акція «Збережи ялинку»

протягом
місяця

1-11

усний журнал
бесіди, лекції,
анкетування
вечір,
змагання
години
спілкування,
конкурси,
виховні
години
Класні керівники, класоводи акція

- «Букет замість ялинки»

до 14.12

1-11

Класні керівники, класоводи конкурс

- відкриття майстерні Діда Мороза

протягом
місяця

1-11

Операція «Допоможемо зимуючим птахам»

протягом
місяця,

1-11

Класні керівники, класоводи,
керівники гуртків, вчителі
трудового навчання
Класні керівники, класоводи, операція
вчителі біології

19.12.
18-19.12.

- Новорічні ранки та вечір «Новорічний серпантин»

8. Тиждень початкових класів

24-28.12.

Класні керівники, класоводи, Новорічний
заступник з ВР,
карнавал та вечір
педагог-організатор,

17.12 – 21.12.

Крепчук Т. Л.

1-11

III. Управління діяльністю 1. Відвідування відкритих уроків, виховних заходів учителів, які атестуються в 2017педагогічного колективу. 2018 н .р.
Науково2. Індивідуальні бесіди з учителями, які атестуються.

І тиждень

адміністрація

II тиждень

Директор Семеліт О. В.

методична робота

І тиждень

заст.. директора з ВР

нарада
педрада

І тиждень

адміністрація
директор, завгосп

Постійно
II тиждень

медсестра
класні керівники

3. Нарада при заступнику директора з ВР:
- проведення в школі новорічних ранків та вечорів.
4. Педагогічна рада
IV. Адміністративно - 1. Перевірка виконання розпоряджень, інструкцій з економії електроенергії
господарська
робота.
2. Виконання теплового режиму
Охорона праці
4 . Інструктаж із дотримання правил ТБ під час проведення новорічних свят

V. Координація
внутрішкільного
управління

5. Організувати чергування працівників закладу та батьків на час проведення
новорічних свят
1. Оглядовий контроль праці вчителів-предметників з учнями з початковим рівнем
навчальних досягнень
2. Попереджувальний контроль виконання навчальних програм та передбаченого
мінімуму контрольних та практичних робіт, лабораторних робіт із хімії, біології,
географії, фізики за І семестр.
3. Про стан виховної роботи у І семестрі.

4. Про стан методичної роботи у І семестрі.
VI Партнерство школи і 1. Класні батьківські збори: залучення батьківських комітетів до організації та
громади
проведення новорічних свят

відкриті
уроки

інструктаж

адміністрація
І тиждень

Осипенко О. С.

II тиждень

Осипенко О. С.

наказ

III тиждень

Коляда Н. В.

наказ

III тиждень
I-IV тижні

Осипенко О. С.
Класні керівники

наказ

СІЧЕНЬ 2019

Розділи
І. Діяльність
педагогічного колективу
із забезпечення реалізації
права на освіту («Закон
України «Про загальну
середню освіту»)

Зміст роботи

Дата

класи

Відповідальні

Спосіб
реалізації

І. Аналіз стану виховної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Організація
учнівського дозвілля.
2. Складання розкладу уроків на II семестр

II тиждень

соц. педагог

інформація

II тиждень

Осипенко О.С.

розклад,
графік

3. Попередній аналіз комплектування 1 та 10 класів на 2019-2020 н. р.
4. Про зміни в педагогічному навантаженні на II семестр

III тиждень
II тиждень

адміністрація
адміністрація

5. Корекція розкладу уроків, факультативів, курсів за вибором на II семестр
II. Соціальний захист.
1. Години спілкування, бесіди, виховні години «Творіть добро, щоб кращим став цей
Система виховної роботи світ», «Не забувай ні на хвилину, свого призначення, людино!», «Що таке хороше, а що
таке погане»
2. Акція «Святкуємо Різдво»

3. Акція «За здоровий спосіб життя»

І тиждень
10.01-17.01

тарифікаційний
список, лист, наказ

1-11

адміністрація
класні керівники, класоводи години
спілкування

Протягом місяця
08-16.01.

8-11

педагог-організатор, вчитель акція
музики

протягом місяця

1-11

класні керівники класоводи, анкетування, бесіди
психолог, соціальний педагог,
Мовсесян
бібліотекар
Відкритий урок
медсестра.С.М.,
Вчителі
основ
здоров'я

4. Святкування 210-ти річчя з дня народження засновника сучасного детектива,
американського новеліста Е.-А. По

7

5. День Соборності України

22.01.

6-11

6. Виховні години Пам’яті героїв Крут

28.01.

5-11

7. Рейд «Перевірки стану збереження підручників учнями»

протягом
місяця

1-11

педагог-організатор,
бібліотекар

рейди

8. Рейд «Відвідування учнями школи»

протягом місяця

1-11

рейди

9. Тиждень історії та правознавства

28.01. по 01.02

педагог-організатор,
заступник з ВР, соціальний
педагог
Коляда Н. В.

НІ. Управління діяльністю 1. Опрацювання методичних документів МОН України
педагогічного колективу. 2. Засідання атестаційної комісії
Науково- методична
3. Планування роботи МО
робота
4. Про підготовку до районного огляду художньої самодіяльності

II тиждень
III тиждень

Педагог-організатор, класні виставка, години
керівники, бібліотекар
спілкування
класні
Вчителікерівники,
історії Вчителі виховні години,
історії
круглі столи

адміністрація
голова атестаційної комісії .
голови ШМО
Заступник з ВР

Відкриті уроки,
позакласні заходи

план роботи
ШМО
наказ

Розділи

Зміст роботи

Дата

5. Підготовка до педагогічної ради
IV.
Адміністративно- 1. Повторні інструктажі «Техніка безпеки під час навчально-виховного процесу» II тиждень
господарська
робота. 2. Контроль за дотриманням теплового режиму у закладі
Охорона праці
3. Аналіз виконання кошторису за 2018 рік (економія енергоресурсів)
II тиждень
V. Координація
1. Перевірка класних журналів
І тиждень
внутрішкільного
2. Перевірка календарного планування вчителів на ІІ семестр
І тиждень
управління
3. Перевірка техніки читання та свідомого засвоєння прочитаного в початкових IV тиждень
класах
VI Партнерство школи і 1. Співбесіди з батьками, діти яких навчаються на початковому рівні
II тиждень
громади
2 . Батьківська конференція «ЗНО – 2019»
II тиждень

класи

Відповідальні
адміністрація
адміністрація
Годун В.І.
адміністрація, завгосп
адміністрація
адміністрація
адміністрація
Осипенко О. С.

Спосіб
реалізації
інструктаж

наказ

ЛЮТИЙ 2019

Розділи

Зміст роботи

Дата

класи

І. Діяльність
1. Відкриття засідання шкільного наукового товариства. Захист творчих робіт. 11 тиждень
педагогічного колективу
із забезпечення
2. Оформлення документації до участі в ЗНО
реалізації права на
3. Попереднє працевлаштування випускників (11 клас)
освіту («Закон України
4. Розпочати підготовку до державної підсумкової атестації (9, 11 класи)
«Про загальну середню
освіту»)
ІІ. Соціальний захист.
Система виховної
роботи

Бесіди, години спілкування «Хто я є? Яким я себе бачу?»

Психологічний практикум «Це треба знати», «Раннє статеве життя: за і проти»

протягом місяця

Бесіди «Це потрібно знати дівчаткам», «Це потрібно знати хлопчикам»

Відповідальні
Осипенко О. С.
Адміністрація
Класний керівник
адміністрація,
класні керівники

1-11

класні керівники,
класоводи, вихователі

9-11

Романишина І.М.

5-11

класні керівники,
м е д с е с тр а , класоводи,
вихователі
педагог-організатор

Спосіб
реалізації

захистпрезентація
інформація

бесіди,
години
спілкування
ня
практикум
бесіди

Квест до Дня Святого Валентина «РОМАНТИЧНА ПАРА»

13.02.

8-11

Конкурс вітальних листівок до Дня Святого Валентина

до 13.02.

5-11

класні керівники, вчитель конкурс
образотворчого мистецтва

Година спілкування, присвячена вшануванню учасників бойових дій на
території інших держав «Тяжкі дороги афганської війни»
Уроки мужності та виховання.
Заходи, присвячені річниці Визволення Нововоронцовки від німецькофашистських загарбників

до 13.02.

5-11

27.02.

1-11

Жовтоног Р.П., класні
керівники, вчитель ЗВ
Жовтоног Р.П., класні
керівники

Тиждень природничого циклу

27.02 по 07.03

1-11

Молоткова Є. С.
Раєвський О. О.
Федоренко І. М.

Квест

Заходи, ГКК
бесіди,
класні години,
години
спілкування

Розділи

Зміст роботи
Урочиста лінійка «Мова, як правда, єдина на всіх»

Дата
20.02

Конкурс юних поетів та журналістів до Дня рідної мови
до 20.02.
III. Управління діяльністю 1. Організація робіт з учнями, які мають високий рівень навчальних досягнень.
II тиждень
педагогічного колективу.
Науково- методична
3. Продовжити атестацію педкадрів (відвідування уроків, позакласних заходів, творчі II тиждень
робота
звіти, контрольні перевірки, аналіз участі у конкурсах, підготовка атестаційних
матеріалів, засідання атестаційної комісії)
4. Нарада при заступнику директора з НВР «Підготовка учнів 11 класу до ЗНО та
ДПА»
IV. Адміністративно1. Здійснити вибірковий контроль стану технічних засобів навчання.
II тиждень
господарська робота.
2. Здійснити огляд протипожежних засобів та засобів з ТБ
II тиждень
Охорона праці
3. Перевірити стан шкільного майна, інвентар, обладнання у класах і кабінетах, II тиждень
майстерні
4. Проконтролювати організацію гарячого харчування
II тиждень
V. Координація
1. Вивчити стан виконання правил внутрішнього шкільного розпорядку та правил
протягом місяця
внутрішкільного
для учнів
управління
2. Проаналізувати відвідування учнями ГПД
протягом місяця
3. Проаналізувати участь школярів з «групи ризику» у секціях, гуртках

протягом місяця

класи

Відповідальні

1-11

Голова ШМО Козир Л.М.

2-11

Козир Л.М.
адміністрація

1. Організувати батьківські збори для учнів 9, 11 класів
2. Здійснити анкетування батьків учнів 9 класу щодо обрання профілю навчання

конкурс

адміністрація, голова
атестаційної комісії
Осипенко О. С.

нарада

Годун В.І.
Годун В.І.
Годун В.І.
адміністрація
адміністрація
адміністрація

інформація

Бережна В.М.

інформація

4. Проведення педради
VI Партнерство

Спосіб
реалізації
лінійка

педрада
адміністрація,
класні керівники
Романишина І.М.

батьківські
збори
Анкети

БЕРЕЗНЬ 2019

Розділи

Зміст роботи
2. Корекція документів: атестати, свідоцтва

II тиждень

3. Ознайомити учнів з Інструкцією про порядок проведення ДПА

III тиждень

ІІ. Соціальний захист.
Шевченківські дні у школі
Система виховної роботи
Всесвітній день боротьби з туберкульозом

III. Управління
діяльністю педагогічного
колективу. Науковометодична робота

Дата

Відповідальні
адміністрація, класні
керівники
Осипенко О. С.

протягом
місяця
25.03.

1-11

Заходи до 8 березня «Шануймо жінку»

до 06.03.

1-11

Шкільний огляд художньої самодіяльності

До 20.03

1-11

Виховний захід «Шкідливі звички та їх вплив на організм людини»

до 13.03.

1-11

Тиждень математики

З 18.03. по
22.03

1. Підготовка атестаційних листів
2. Організувати завершення атестації педкадрів
І-ІІ тижні
3. Ознайомити працівників зі змістом атестаційних листів
4. Організувати підсумкове засідання шкільної атестаційної комісії
5. Спланувати систему консультацій:
протягом
підготовка матеріалів до ДПА;
місяця
система повторення навчального матеріалу;
форми роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних
досягнень
IV. Адміністративно1. Скласти план підготовки матеріально-технічної бази до нового 2019-2020 н.р.
господарська робота.
2.
пришкільні ділянки, квітники до весняних робіт. Розпочати
- Підготувати
досягнень.
Охорона праці
впорядкування шкільної території.
V. Контрольно1. Здійснити контроль за відвідуванням учнями школи.
аналітична діяльність
2. Контроль за веденням книги наказів щодо працівників та руху учнів.
адміністрації закладу
3. Контроль за робою вчителів, учні яких за результатами І семестру показали
протягом
початковий рівень навчальних досягнень.
4. Перевірка роботи спортивних гуртків.
місяця
5. Контроль за веденням учнями щоденників.
VI. Партнерство школи і 1. Обговорити з батьківським активом пропозиції щодо планування роботи на ІІ тиждень
громади
2019-2020 н. р. також про залучення батьків до виховної роботи з учнями під
час літніх канікул.

Спосіб
реалізації

1-11

МО вчителів української
мови та літератури
медсестра, класні керівники бесіди, диктанти
Педагог-організатор, класні вітальна програма,
керівники, заступник з ВР ГКК
вчитель
музики Концерт,
Заступник з ВР,
педагог
організатор, вчитель
Виставка
музики, класоводи та класні
керівники, вчителі
трудового навчання,
керівники гуртків
Соціальний педагог,
класні керівники
Сіренко І. В.
адміністрація закладу
атестаційна комісія
заступник директора з НВР

директор, завгосп
Годун В.І.
Бережна В. М.
Адміністрація
Адміністрація
Адміністрація
Адміністрація
Адміністрація

збори

2. Організувати індивідуальні зустрічі з батьками учнів 9-х класів (рівень
готовності до подальшого навчання).

протягом
місяця

Адміністрація

КВІТЕНЬ 2019
Розділи

Зміст роботи

Дата

Клас

Спосіб
реалізації

І. Діяльність
педагогічного
колективу 13
забезпечення реалізації
права на освіту («Закон
України «Про загальну
середню освіту»)

1. Скласти розклад ДПА
2. Розподілити навчальне навантаження – педагогічних працівників на 2019-2020 н.

ІІ. Соціальний захист.
Система виховної
роботи

1. День пам’яті Чорнобильської трагедії «Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять»

до 26.04

1-11

2.День цивільної оборони .

до 10.04.

1-11

класні керівники,
педагог-організатор
педагог-організатор,
вчитель ЗВ, класні
керівники

3. Заходи до Дня довкілля

До 19.04

5-11

МО вчителів
природничого циклу

4.Участь у районному етапі шкільної спартакіади «Старти надії»

1-11

вчителі фізичного
виховання

5. Огляд художньої самодіяльності

1-11

педагог-організатор, конкурс
вчитель музики,
заступник з ВР,
класні керівники

Адміністрація
Осипенко О. С.

р.
3. Скласти графік навчальної практики та екскурсій
4. Організація профорієнтаційних зустрічей для учнів 11 класу

6. Бесіда з попередження дитячого травматизму «Дорога від дому до школи»
8. Всесвітній день здоров’я 07 квітня

9. Тиждень зарубіжної літератури та психології

III. Управління
діяльністю
педагогічного
колективу. Науковометодична робота !

ІІ тиждень

Відповідальні

Осипенко О. С.
класні керівники 11
кл.,
заступник з ВР

Протягом
місяця
08.04.
з 08.04. по
12.04

Класні керівники

Виховна година
години спілкування,
виховні заходи,
лінійка

Змагання

години спілкування

Медсестра, класні
Змагання, конкурси,
керівники, вчителі
стінгазети, бесіди,
фізичного виховання лекції
Романишина І. М.
З

Романишина І. М.

9. День Пам’яті Бережного
1. Організувати творчі звіти ШМО, творчої групи над науково-методичною
проблемою.

10.04.
II тиждень

Педагог-організатор лінійка
адміністрація, голови звіт
МО

2. Оформлення куточка ДПА
3. Підготовка проекту плану роботи школи на 2019-2020 н.р.
4. Нарада при директору:
про підготовку до ДПА;
про чергування вчителів і учнів по закладу;
про стан дитячого травматизму в школі

II тиждень
III тиждень
IV тиждень

Осипенко О. С.

куточок

адміністрація

нарада

5. Засідання педради

IV тиждень

адміністрація

IV. Адміністративногосподарська робота
Охорона праці

2. Упорядкування шкільної ділянки, території

Годун В.І.

V. Координація
внутрішкільного
управління

1. Вивчити і проаналізувати виконання теоретичної й практичної частини навчальної

заступник з НВР
Заступник з ВР

програми
2. Проконтролювати виконання класними керівниками планів виховної роботи
5. Наступність у роботі вчителів 4-5 класів

VI Партнерство школи і 1. Засідання загальношкільного батьківського комітету з питань підготовки закладу
громади
до нового 2018-2019 н. р. та визначення основних напрямів виховної роботи

IV тиждень
IV тиждень

педрада

наказ

адміністрація, учителі , психолог Взаємовідвідування
уроків
адміністрація
батьківські
збори

ТРАВЕНЬ 2019
Розділи

Зміст роботи

І. Діяльність
1. Скласти графіки проведення навчальної практики та екскурсій для учнів 1-4, 5-8 та 10-х класів.
педагогічного колективу
2. Затвердити склад атестаційних комісій для ДПА.
із забезпечення
реалізації права на
освіту («Закон України
3. Розглянути документи про звільнення учнів 9-х, 11 (12) класів від ДПА.
«Про загальну середню
освіту»)
1. Заходи до Дня матері.
2. Заходи до 200-річчя з дня народження Шевченка Т. Г.
2. Операції «Милосердя», «Вахта пам’яті», «Ветерани живуть поруч»
3. Заходи до Дня Перемоги.
11. Соціальний захист.
Система виховної
роботи

III. Управління
діяльністю
педагогічного
колективу.
Науково-методична
робота

4. Спартакіада «Старти надій» (районний етап)

Дата

Класи

Відповідальні

Спосіб
реалізації

до 24. 05

1-4, 5-8,
10

Осипенко О. С.

графік

Осипенко О. С.

наказ

Адміністрація
до 10. 05
до 10. 05

1-11

Протягом
місяця

1-11

01.05-10.05 1-11
згідно з
наказом
Відділу
освіти

Жовтоног Р. П.
Заступник з ВР,
педагог-організатор,
Класні керівники
Заступник з ВР.,
Жовтоног Р.П.,
кл. керівники

5-11

Андрусенко П. І., учителі

5-11

фіз. вих.

наказ
кл. година
спспілкування

мітинг, ГКК

5. Районні туристичні змагання.
6. Підготовка і проведення Дня захисту дітей.
7. Свято останнього дзвоника.
6. Підготовка і проведення Дня захисту дітей.

до 01. 06

1-11

Заступник з ВР,
педагог-організатор

виховний захід

7. Свято останнього дзвоника.

до 31. 05

1-11

Заступник з ВР,
педагог-організатор

лінійка

1. Проведення річних підсумкових контрольних робіт з навчальних предметів, що не
екзаменуються.

до 20. 05

5-10

Осипенко О. С.

інформація

2. Перевірка техніки читання учнів 4-х класів.

до 20. 05

4

Осипенко О. С.

наказ

3. Педрада.
4. Попередній набір учнів до 1-х, 10-х класів.

до 2. 05

-

адміністрація
адміністрація

педрада
інформація

медсестра

звіт

завгосп, директор
Федоренко І. М.,
Вчителі праці, кл.
керівники

інформація

Осипенко О.С.

стат. звіт

5. Про організацію гарячого харчування протягом року.
1. Про ремонт класних кімнат та шкільних приміщень.

до 27. 05

IV. Адміністративногосподарська робота.
Охорона праці

2. Упорядкування пришкільної території.

до 20. 05

V. Контрольно-

1. Підсумки моніторингу навчального процесу за 2018-2019 н. р.

до 31. 05

трудовий
десант

аналітична діяльність
адміністрації закладу

2. Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.
3. Перевірка класних журналів та особових справ учнів.

до 31. 05
до 31. 05

4. Ознайомлення педпрацівників з тижневим навантаженням на 2019-2020 н. р.
VI. Партнерство школи і
1. Підготовка до звіту керівника школи.
громади

з 30. 05

Голови ШМО
Адміністрація

наказ

Адміністрація

проект
тижневих
навантажень

Адміністрація

звіт

ЧЕРВЕНЬ 2019

Розділи

Зміст роботи

І. Діяльність
1. Організація консультацій з предметів ДПА.
педагогічного колективу
2. Організація якісного проведення ДПА в 9-х, 11-х, класах.
із забезпечення
реалізації права на
освіту («Закон України 3. Видача свідоцтв про базову середню освіту.
«Про загальну середню
освіту»)
4. Видача атестатів про повну середню освіту.
11. Соціальний захист.
Система виховної
роботи

1. Робота пришкільного оздоровчого табору.

IV. Адміністративногосподарська робота.
Охорона праці

Відповідальні

Спосіб
реалізації

до 14. 06

учителі-екзаменатори

консультації

Адміністрація
до 10. 06.

протягом
місяця

Семеліт О. В.

урочиста
лінійка

Семеліт О. В.

урочистий вечір

Заступник з ВР
Заступник з ВР,
педагог-організатор

2. Випускний вечір
1. Педрада.

III. Управління
діяльністю
педагогічного
колективу.
Науково-методична
робота

Дата

До10.05.

Адміністрація

2. Аналіз навчально-виховної роботи за 2018-2019 роки.

Осипенко О. С.

3. Контроль за оформленням документів про освіту.

Осипенко О. С.

4. Контроль за навчальною практикою.

Адміністрація
Осипенко О. С.
Заступник з ВР.

Педрада

5. Підвення підсумків роботи факультативів, гуртків.

До30.05.

1. Звіт про надходження і витрати спонсорських коштів за 2018-2019 н. р.
2. Завезення будівельних матеріалів для ремонтних робіт.
3. Про підсумки роботи з охорони праці за 2018-2019 н. р.

До 07. 06. Голова піклувальної ради
Семеліт О. В.
До 10.06.
Адміністрація

наказ

4. Про підсумки роботи з ЦО за 2018-2019 н. р.

До 12.06.

Адміністрація

наказ

5. Про роботу пришкільного оздоровчого табору.

До 17.06.

Заступник з ВР

звіт

До 28. 07

Семеліт О. В.

звіт

VI. Партнерство школи і
1. Звіт керівника школи перед громадськістю.
громади

звіт
звіт

