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 Розділ І   Аналіз діяльності Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. за 2020/2021 навчальний рік та завдання на      

                 2021/2022 навчальний рік. 

 
          На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції нової української школи, 

відповідно до плану роботи школи на 2020/2021 навчальний рік, з метою підвищення організації освітнього процесу, 

підвищення рівнів навчальних досягнень учнів адміністрацією закладу проведено аналіз діяльності закладу за 

2020/2021навчальний рік за різними напрямками діяльності. 

                  Учнівські контингенти: 

На початок 2020/2021 навчального року навчалось 465 учнів, що на 1 учня більше попереднього навчального року, 

у 21 одному класі, середня наповненість одного класу становить 22,1 учня – на рівні минулого навчального року 

(2019/2020н.р.- 22,1, 2018/2019 н.р.- 21,6 уч., 2017/2018 н.р.-21,3 ): 

- у початковій школі   - 198 на 20 більше (2019/2020 н.р.-178) 

- у школі ІІ ступеня     - 220 на 15 менше (2019/2020 н.р.- 235) 

        - у школі ІІІ ступеня    - 47  на 4 менше    (2019/2020 н.р.- 51) 

Щорічно контингенти учнів та наповненість класів зростають, що видно із таблиці:  

 

Роки 

 

Було  

на 05.09 
Вибуло Прибуло 

Є на 

кінець 

Кількість 

класів 

Середня 

наповненість 
 

2013/2014 412 5 2 409 20 20,6  

2014/2015 398 6 12 404 20 19,9  

2015/2016 412 6 3 409 20 20,6  

2016/2017 408 9 4 403 20 20,4  

2017/2018 426 11 10 426 20 21,3  

2018/2019 453 15 18 456 21 21,57  

2019/2020 464    21 22,09   

2020/2021 465 3 3 465 21 22,14   
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Порівняно із 2013/2014 навчальним роком кількість учнів збільшилась з 409 учнів до 465 – на 56 учнів, наповнюваність 

одного класу збільшилась на 1,54 учня. 

 Кадрове забезпечення навчального закладу: 

На початок 2020/2021 н.р. до роботи приступили 46 педагогічних працівників, що складає 100% від потреби. На 

кінець навчального року працювало 44 педпрацівники. В закладі наявна вакансія психолога.  Всі вчителі мають 

відповідну фахову освіту.  

Якісний склад учителів за віком 

К-сть                   

педпрацівників 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021  2020/2021 

до 30-ти 

 

2 4 4 3 2 4 3  3 

31-40 2 7 7 11 16 16 15  15 

41-50 7 10 10 9 7 8 10  10 

51-55 4 6 6 2 2 2 2  2 

Понад 55 

 

555555555  555 

55555 

11 11 11 16 16 16 

 

13 
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 55-60      5 5  5 

Понад 60      11 8  8 

 

Якісний склад учителів за педагогічним стажем 

 

Навчальні роки  

К-сть  

вчителів 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

до 3-х років 0 2 4 2 1 2 1 

3-10р 4 3 3 5 7 8 7 

10-20р 6 8 7 11 11 13 12 

понад 20 р 24 24 24 23 24 23 24 
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Освітній процес 100% забезпечено фахівцями, з яких 96% мають повну вищу педагогічну освіту і володіють 

державною мовою. В цілому працюють із кваліфікаційними категоріями: 

Спеціаліст – 10 

ІІ категорія – 6 

І категорія – 4 

Вища – 24 

50% педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та нагороди. 

 

Рік 

Нагороди,  педагогічні звання 

Відмінник освіти 

України 
вчитель-методист старший вчитель 

Заслужений вчитель 

2013 13 10 9  

2014 13 10 9  

2015 13 10 9  

2016 13 11 9  

2017 13 11 7  

2018 13 11 7  

2019 15 10 7 2 

2020 15 10     8 2 

2021 15 8     8 1 

Однією з форм підвищення кваліфікації    є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням 

побажань педпрацівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. 

          З початку 2021 року курсову перепідготовку згідно плану пройшли  всі педпрацівники за дистанційною формою. 

Не пройшли курсову перепідготовку за певних причин 2 педагоги (Дроник І.К., яка перебуває у відпустці по догляду за 

дитиною та Дроздюк В.В., який перебуває у ЗСУ) 

                                           Атестація педпрацівників 

         У 2020/2021 навчальному році атестація педагогічних працівників закладу  проводилась відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  

України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 за № 1255/18550, змін до Типового 
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положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2013 № 1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949. 

На початку навчального року сплановано роботу  закладу щодо проведення атестації, створено шкільну 

атестаційну комісію, розроблено графік засідань, видано накази про організацію та проведення атестації. Вчителі, які 

проходили атестацію, були ознайомлені з нормативно-правовими документами, інструктивно- методичними 

матеріалами з атестації. Згідно плану проводились засідання атестаційної комісії. Усі працівники, які  атестувались, 

своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації. Проатестовано 11 педагогів, що відповідає плану. 

Під час проведення атестації вивчалась система і досвід роботи кожного вчителя з метою прослідкувати динаміку 

професійної діяльності, підвищення  методичного рівня, забезпечення неперервності самоосвіти і самореалізації, вміння 

продемонструвати власний стиль, наявність мотивації до постійного підвищення своєї кваліфікації та продемонструвати 

значущі результати практичної діяльності  для оцінки професійної компетентності кожного вчителя, що атестується. 

        За результатами атестації з 11 педагогів присвоєно кваліфікаційні категорії: 

- «спеціаліст другої категорії» - 2: вчителям біології Чіботар Л.В., математики- Мотовилець О.І. 

- «спеціаліст першої категорії» - 1: вчителю біології Довгань Т.В. 

- «спеціаліст вищої категорії» - 3: вчителям початкових класів Михайлюк Л.М., музичного мистецтва-Зубік Н.В., фізичної 

культури-Ковалик Н.Я. 

Підтверджено кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: 

- «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель» - 1: вчителю образотворчого мистецтва Микитей С.В. 

- «спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель-методист» - 3 вчителям- фізики Кольбі М.З., країнської мови та 

літератури Самборській Г.І., Лашті С.Д. 

Підтверджено кваліфікаційні категорії та тарифний розряд: 

- «спеціаліст» та 11 тарифний розряд – 1: вчителю трудового навчання Шпилей Д.М. 

        В ході атестації проводились предметні тижні, місячники, відкриті уроки, позакласні та позашкільні виховні заходи, 

які дали змогу педагогічному колективу побачити успіхи вчителів. Досвід роботи вчителів, які атестувались, детально 

презентовано на засіданнях шкільних методичних об’єднань та на засіданні атестаційної комісії І рівня.          В цілому 

аналіз підсумків  атестації свідчить про те, що атестація стала чинником професійного зростання кожного педагогічного 

працівника. 

             Здійснення освітнього процесу та методичного супроводу  

 У 2020/2021 навчальному році продовжено роботу щодо упровадження компетентнісного підходу до 

формування змісту та організації освітнього процесу. Колектив закладу працює над науково-методичною проблемою: 
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«Створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення діяльності кожного 

учасника освітнього процесу». До початку навчального року обговорено і схвалено педагогічною радою закладу Освітні 

програми І, ІІ та ІІІ рівнів. 

Освітні програми складені із врахуванням епідеміологічної ситуації та необхідністю введення карантинних заходів 

задля запобігання поширенню вірусних хвороб,  враховано можливість організації  дистанційного навчання відповідно 

до  методичних рекомендацій, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; 

методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), 

розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc). В школі розроблено та затверджено Положення про 

дистанційну форму навчання. 

При організації освітнього процесу в карантинних умовах  забезпечується: 

-  соціальне дистанціювання; 

-  мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу освіти; 

-  Дотримання тривалості навчальних занять, провітрювання та дезінфекції приміщень закладу.  

- Школа працювала за дистанційною формою навчання з 01 по 11 вересня та з 02 по 17 листопада 2020 року, з 

18 по 22 січня 2021р., з 08.02. по 30.04.2021р. за допомогою поєднання онлайн-занять через Zoom., з використанням 

різних освітніх онлайн-платформ («Всеосвіта», «На урок») 

Освітній процес у закладі здійснюється із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентризму і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів 

дітей. 

У 1- 4 класах розподіл годин за програмою у календарно-тематичному плануванні відповідає новим освітнім 

стандартам; поточне оцінювання досягнень учнів проводилося вербально з усіх предметів – у 1-2 класах та у 4-х класах з 

https://cutt.ly/MynTayc
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фізичної культури, Я у світі, основ здоров’я, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, інформатики, у 3-х класах 

здійснювалось формувальне оцінювання. У 1-3 класах ведуться Свідоцтва досягнень учнів. 

       Навчальний план закладу  включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в 

якій передбачені додаткові години на навчальні предмети, курси за вибором, факультативи.  

Години варіативної частини були використані для: 

- підсилення базових предметів, обов’язкових для всіх, а саме українська мова (5-9 кл)  ;  

- у 5-х класах посилено  вивчалась англійська мова. 

- запровадження факультативів, курсів за вибором, що створюють умови для самореалізації та саморозвитку учнів: 

- вивчення курсів за вибором: основи християнської етики (4-7кл.), українознавства (5-9- кл.), індивідуальних занять в 1-

4 класах; 

- поділу 6-9 класів на групи при вивченні трудового навчання. 

      З метою реалізації профільного навчання в 10-11-х класах на профільному рівні вивчається українська мова та історія 

України.  

      Навчальний плани старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. 

      З метою підготовки здобувачів освіти  до зовнішнього незалежного оцінювання години варіативної складової 

навчального плану в 10-11-х класах спрямовані на: 

- вивчення базових предметів на профільному рівні-українська мова, історія України,  підсилено вивчення української 

літератури в 11 класі, вивчення математики (геометрії) на рівні стандарту години перенесено в інваріантну складову 

навчального плану;        

- запроваджено вивчення факультативних курсів з математики, англійської мови в 10-11 класах, здійснено поділ на 

групи на вивченні предмета «Захист України»  на медико-санітарну підготовку. 

  Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).  

     Поділ на групи здійснюється при вивченні української мови, англійської мови у 1-А класі, інформатики – в 

усіх класах, крім 5-Б, 10-11 класів. 
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            Впродовж жовтня проведено І етап Всеукраїнських олімпіад із 16 предметів, в яких взяли участь 242 школярі 6-

11 класів, що на 16 учнів менше  минулого навчального року, але в порівнянні з 2014 роком ця кількість зросла майже у 

два з половиною рази (із 107 до 242 учасників).              Найбільшу кількість учнів до участі в предметних олімпіадах 

залучили вчителі: української мови та літератури ( вч.Лашта С.Д., Самборська Г.І., Матейчук М.Г.), англійської мови 

(вч. Романишина С.В., Хортюк Г.Т.), математики (вч.Швед Т.І., Мігалескул О.В.,Мотовилець О.І.), фізики (вч.Кольба 

М.З.), географії (вч. Дудлей М.М.) 
           Найбільш активними учасниками І етапу олімпіад з базових дисциплін стали: 

  11 клас – Блищак Анна 

  10-А клас-Паук Тетяна 

  9-А клас – Поліщук Ангеліна 

  9-Б клас – Дронь Анастасія, Ящук Жанна, Олійнич Євгенія 

  8-А клас – Швед Дмитро, Полянський Іван, Лахман Анна 

  8-Б клас – Статкевич Дарина, Чіботар Ірина, Кохан Вероніка 

  7-А клас – Поліщук Святослав, Микитей Ангеліна 

        У зв’язку з проведенням карантинних обмежень ІІ етап Всеукраїнських олімпіад не проводився. Вчителі школи 

залучили учнів до участі в Інтернет-олімпіадах в основному на освітніх платформах України «Всеосвіта», «На урок" 

               Таблиця участі учнів в Інтернет-олімпіадах 

 

Назва                       

Предмета 

 

Назва 

платформи 

Клас К-ть 

учасн-в 

І м. ІІ м. ІІІ м. Серт.  

учасн. 

Вчитель 

Українська  

мова 

«Всеосвіта» 5-А 9  3 2 4 Колесник У.В. 

  5-Б 9  2 2 5 Лашта С.Д. 

  6-А 21 1  1 19 Самборська Г.І. 

  6-Б 10 2 2 3 3 Колесник У.В. 

  7-А 14 2 1 1 10 Колесник У.В. 

  8-А 4  1  3 Самборська Г.І 

  8-Б 6 3 2 1  Матейчук М.Г. 
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  9-А 4    4 Самборська Г.І 

  9-Б 12 1 2 2 7 Лашта С.Д. 

  10-А 10  3 3 4 Лашта С.Д. 

  10-Б 4  1  3 Лашта С.Д. 

  11 4    4 Самборська Г.І 

 «На урок» 9-А 1    1 Самборська Г.І. 

  11 1    1 Самборська Г.І. 

Всього  12 109 9 17 15 68  

Англійська мова  8-А 5 2 2 1  Романишина 

С.В  

  9-Б 2  1  1 Романишина 

С.В 

  10-А 6 1 3 2  РоманишинаС.

В 

Всього  3 13 3 6 3 1  

Зарубіжна  

література 

«На урок» 5-А 7 2 2 3  Гуштик О.І. 

  6-А 7 1 3 3  Гуштик О.І. 

  6-Б 7 3 2 2  Гуштик О.І. 

  7-А 5  2 3  Гуштик О.І. 

  7-Б 2  1 1  Гуштик О.І. 

  9-А 4 1  3  Гуштик О.І. 

 «Всеосвіта» 9-Б 1  1   Гуштик О.І. 

 «На урок» 10-А 2 1 1   Гуштик О.І. 

Всього  8 класів 35 8 12 15   

Історія «Всеосвіта» 9-А 2   2  Орлик М.М. 

  9-Б 2   2  Орлик М.М. 

 «На урок» 9-Б 2    2 Орлик М.М. 

  10-А 1   1  Орлик М.М. 

 Конкурс  6-А       
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«Лелека» 

  6-Б       

Всього  3 7   5 2  

Право-знавство «Всеосвіта» 9-Б 2  2    

Мистецтво «На урок» 9-А 1  1   Ковальчук Г.М. 

  9-Б 2   2  Ковальчук Г.М. 

К-с «Народо- 

знавство» 

«Всеосвіта» 9-Б 2 2    Ковальчук Г.М. 

Україно- 

знавство» 

 9-А 1  1   Ковальчук Г.М. 

  9-Б 2 2    Ковальчук Г.М. 

Всього  5 8 4 2 2   

Математика «Всеосвіта» 8-А алг. 

Геом. 

1 

 

2 

1 

 

1 

   

 

1 

Швед Т.І. 

  9-Б алг.  

1 

    

1 

Швед Т.І. 

 «На урок» 6-Б 15 1 1 1 12 Мотовилець 

О.І. 

Всього  4 19 3 1 1 14  

Інформатика  5-А 1  1   Мігалескул 

О,В. 

 Міжнародний 

Етап конкурсу 

«Кенгуру» 

6-Б 16 6 9  1 Мотовилець 

О.І. 

  6-А 9 2 1  6 Мігалескул 

О.В. 

  7-А 6 1  1 4 Мігалескул 

О.В. 

Зварич І.І. 

  8 16    16 Швед Т.І. 
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  9-Б 

9-А 

4 

6 

 

 

 

2 

 

3 

4 

1 

Мігалескул 

О.В. 

Швед Т.І. 

  5-А 7 4  1 2 Мігалескул.О.

В, 

  1-4 27    27  

Всього   91 13 12 5 61  

Фізика «Всеосвіта» 7-А 4  3 1  Кольба М.З. 

  7-Б 1 1    Кольба М.З. 

  8-А 3 1 2   Кольба М.З. 

 «На урок» 8-Б 1    1 Кольба М.З. 

  9-А 4 1  2 1 Кольба М.З. 

  9-Б 2    2 Кольба М.З. 

  10-А 2   2  Кольба М.З. 

 Вс. конкурс 

«Левеня» 

 5 5    Кольба М.З. 

Всього  7 22 8 5 5 4  

Біологія      «На урок» 7-А 2  2   Чіботар Л.В. 

  7-Б 5    5 Чіботар Л.В. 

  10-А 3  2  1 Чіботар Л.В. 

Всього  3 10  4  6  

Укр.мова «На урок» 2-Б 10 7  2 1 Лабюк Т.Д. 

Математика   9 6 2 1   

Матем. завд. «Вчи юа.»  17 2 2 4 9  

Англ. мова   7 3 2 2   

Я досліджую світ   11 7 2 2   

Предмети поч.школи    

11 

 

8 

 

2 

 

1 

  

 «Розумники»  2    2  

Всього   67 33 10 12 12  



13 
 

 

Укр.мова «Всеосвіта» 4-Б 16 2 9 5  Спісак С.С. 

Математика   1  1    

 К-с «Акробатика з 

математики» 
 3 1 2    

Я у світі   1 1     

 К-с «Будьмо 

гідними» 
 3  2 1   

 К-с «Я пізнаю 

світ» 
 5 3 2    

 К-с «Екологічна 

грамотність» 
 1 1     

 К-с «Безпечна 

дорога до школи» 
 1 1     

 «На урок» 

К-с «Слово до 

слова» 

 14 4 3 7   

 

 К-с «Безпечний 

Інтернет» 
 8 3 3 2   

 К-с «День 

Гідності та 

Свободи» 

 9  3 6   

 К-с «Зимові свята 

в традиціях мого 

народу» 

 15 8 5 2   

Всього  4-Б 77 24 30 23   

Разом   461 98 99 81 183  

Всього в Інтернет-олімпіадах  та конкурсах взяло участь 461 учень, з них отримали: 

 І місце – 105 

 ІІ місце – 102 

 ІІІ місце – 86  

 Сертифікат учасника - 168 

 

Назва 

предмета 

Назва 

платформи 

Клас К-ть 

учасн-в 

І м. ІІ м. ІІІ м. Серт.  

учасн. 
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Укр.мова «Всеосвіта» 12 109 9 17 15 68  

Англ.мова  3 13 3 6 3 1  

Заруб. літ. «На урок» 8  35 8 12 15   

Історія  3 7   5 2  

Право-знавство  9-Б 2  2    

Мист.,укр-во  5 8 4 2 2   

Математика  4 19 3 1 1 14  

Інформатика  5-А 1  1    

Міжнародний 

Етап конкурсу 

«Кенгуру» 

  91 13 12 5 61  

Фізика  7 22 8 5 5 4  

Біологія  3 10  4  6  

2-Б клас   67 33 10 12 12  

4-Б клас  4-Б 77 24 30 23   

Разом   461 105 102 86 168  

Найбільш активними були учні 2-Б, які взяли участь у 7 Інтернет-олімпіадах 67 учнів і отримали І місць – 33, ІІ – 

10, ІІІ – 23, сертифікатів учасників -12.  

Учні 4-Б класу – 3 Інтернет-олімпіади, 8 онлайн-конкурсів: 

Всього – 77 учнів 

І м. – 24 

ІІ м. – 30 

ІІІ м. – 23 

        Участь в Інтернет-олімпіадах, конкурсах сприяє формуванню у здобувачів освіти  ключових компетентностей, 

спрямованості навчання, що передбачає постійне включення учнів до різних видів активної навчально-пізнавальної 

діяльності, а також на  практичну спрямованість знань. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання 

і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування 

наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в життєві ситуації.  
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      Учні школи беруть активну участь в обласному та Всеукраїнському  конкурсах  пошуково-дослідницьких  робіт 

Всеукраїнської експедиції  учнівської  та студентської молоді „Моя Батьківщина– Україна”, Всеукраїнської історико-

географічної експедиції «Історія міст і сіл України» і досягають значних результатів: 

  Під керівництвом вчителів історії Орлик М.М. та українознавства Ковальчук Г.М. учениця 9-Б кл. Лиса Олена 

представила на Всеукраїнський конкурс роботу «Ідея соборності України в українській пресі на Буковині початку ХХ 

століття» і отримала ІІ місце. Ковалик Дар’я, учениця 9-А кл. – роботу «Історія Заставнівської волонтерської сотні» - ІІІ 

місце. Учениця 8-Б кл. Сіра Олександра - роботу «Іван долинський – український поет канадських прерій» - ІІІ місце. 

Учень 7-А класу Колесник Костянтин – роботу «Історія паркового мистецтва на Буковині» - ІV місце. 

На обласний Х зліт юних дослідників-краєзнавців «Моя Батьківщина-Україна» предсавлено роботи: 

«Ліс утрадиціях і звичаях українців» - І місце,уч. Лиса Олена (вч. Ковальчук Г.М.); 

«Співуча зірка Вінніпегу – Ольга Павлова» - ІІІ місце, уч. Ковалик Дар'я (вч. Орлик М.М.). 

В обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт членів Буковиинської малої академії наук під керівництвом 

Орлик М.М. взяли участь 3учні: 

Лиса Олена – «Права дитини в умовах збройного конфлікту на Сході України» - І місце; Дерів Віталій – «Дитяча 

злочинність та покарання» - ІІІ місце; 

Ковалик Дар'я – «Історія українського козацтва на полотнах М.І.Івасюка» - ІІІ місце.                         

         Відповідно до чинного законодавства, за рішенням педагогічної ради учні 1-2 класів  оцінюються вербально, 3-х 

класів – формувальне оцінювання Загальні результати навчальних досягнень учнів 4 класів за 2020/2021н.р. відображено 

в таблиці 

 

        КЛАС    

Кількість 

учнів 

 

 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 
Достатній рівень 

Високий 

рівень Середній 

бал 
Якість знань 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

Укр.мова            

4-А 21 - - 2 9.5     12 57 7 33 9   90.5 

4-Б 25 - - - -     14     56 11 44 9   100 

всього 46 - - 2 4.3     26     57 18 39 9   95.6 

математика            

4-А        21 - - 3 14.2 9 43    9 43       9.1  85.7 
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4-Б 25 - -     1 4 12 48    12  48 9.2    96 

Всього 46 - - 4 8.6   21 45.6   21 45.6 9.1 91.3 

Разом 92 - - 6 6.5 47 51 39 42 9.1 93.5 

4-А 42 - - 5 12 21 50 16 38 9.1 88.1 

4-Б 50 - - 1 2 26 52 23 46 9.1 98.0 

З української мови середній бал в 4-х класах становить 9 балів, якість знань – 95.6%;  з математики середній бал – 9.1, 

якість знань 91.3%. В цілому в 4-х класах середній бал – 9.1, якість знань – 93.5% 

В 4-А класі середній бал – 9.1, якість знань – 88.1% 

В 4-Б класі середній бал – 9.1, якість знань – 98 %. Якість знань досить висока. В обох 4-х класах немає учнів, які 

навчаються на початковому рівні. Завдання педколективу полягає в тому, щоб зберегти в 5-му класі таку успішність 

знань. 

 

Успішність учнів з навчальних дисциплін у 5-11класах 
 

Загальні результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів відображено в таблиці 

 

             КЛАС 

Кількість 

учнів 

 

 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 
Високий рівень 

Середній 

бал 
Якість знань 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

 5-А 22 - - 7 31.8 7 31.8        8 36.3      9.96 68.2 

5-Б       14 1 7.1 5 35.7       5 35.7 3 21.4       8.9     57.1 

6-А       29 5 17.3 10   34.5       7 24.1 7    24.1       9.3     48.3 

6-Б       25 2 8     6      24      10 40        7 28 9.7     68.0 

7-А       17      - - 5 29.4       7 41.2        5 29.4 9.8    70.6 

7-Б       20      5 25 12 60       2 10 1 5 7.7    15.0 

8-А       26 5 19     8   30.8       8 30.8        5 19.2 8.4     50.0 

8-Б       25 3 12     10    40       7 28 5   20 8.4    48.0 

9-А       18 - - 12 66.6       2 
  

11.1 
4 22.2 8.4    33.3 

9-Б       21 2 9.5 9 42.9       5 23.8 5 23.8 8.1    47.6 
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10-А       14 -    -     6 42 5 36 3 22       9.1    58.0 

10-Б       16 - - 11 68.7 2 12.5 3 18.8 8.2    31.3 

11       16 1  6.3 7 43.8 6 37.5 2  12.5 8.1 50.0 

Всього      263      24 9.1 110 41.8   71 26.9 58 22.1 8,8 49.0 

          

         З даної таблиці видно, що в 5-11 класах з початковим рівнем навчається 24 учні – 9,1%. Немає учнів, що 

навчаються на початковому рівні в 5-А, 7-А, 9-А, 10-х класах, найбільше таких учнів по 5 у 6-А, 7-Б, 8-А класах. 

         З високим рівнем  таких учнів 58 – 22.1%.  

Середній бал учнів 5-11 кл – 8.8 

Найвищий середній бал: 

5-А кл. – 9.96 

7-А кл. – 9.8 

6-Б кл. – 9.7 

6-А кл. – 9.3 

10-А кл. – 9.1 

5-Б кл. – 8.9 

8-А, 8-Б, 9-А кл. – 8.4 

10-Б кл. – 8.2 

11 кл. – 8.1 

7-Б кл. – 7.7 

Найвища якість знань у 

7-А кл. – 70% 

5-А кл. – 68.2% 

6-Б кл. – 68 % 

Низька якість знань у 7-Б – 15% та 10-Б – 31%, 9-А – 33,3% класах. 

           Порівняно з минулим навчальним роком  значно знизилась кількість учнів 5-11 класів, що вчаться на відмінно у І 

семестрі з 67 до 32 учнів. На кінець навчального року ситуація покращилась – на відмінно навчається 52 учні. В 

порівнянні з минулим навчальним роком зменшилась кількість дітей, що навчаються нависокому рівні у 5-х, 6-х,9-х 

класах; збільшилась кількість таких дітей у 8-Б та 10-Б класах, що видно із даної таблиці. 



18 
 

 

 

  І семестр 2020/2021н.р.         2020/2021н.р.                     2019/2020н.р. 

5-А                  6                               8                                             10 

5-Б                   3                              3                                               5 

6-А                  2                              7                                              11 

6-Б                  4                               7                                              11 

7-А                  -                               5                                                5 

7-Б                  -                               1                                                 2 

8-А                 4                               5                                                 6 

8-Б                  3                               5                                                4 

9-А                 2                               2                                                 3 

9-Б                  3                               3                                                 5 

10-А               3                               3                                                 3 

10-Б                1                               2                                                 1 

11                    1                              1                                                  1 

Всього            32                           52                                                67 

 

Успішність учнів 5-11 класів з навчальних дисциплін 

 

Предмет 

К-ть 

учнів 

 

 

Початкови

й рівень 

Середній 

рівень  

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Серед

ній 

бал 

Якість  

знань 

 

 
к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% 

українська мова 263 - - 54 20.5 106 40.3 103 39.2 8.2 79.5  

українська література 263 - - 52 19.8 90 34.2 121 46 8.6 80.2  

англійська мова 263 17 6 73  27 72  27.0 101 41 8.0 68.0  

зарубіжна література 263 2 0.7 46 17.5 114 42.5 101 38.4 8.5 80.9  

історія України 263 8 3.0   44 16.7 120 45.6 91 34.6 8.3 80.2  

всесвітня історія  173 8 4.6  34 19.6 80 46.2  51  29.5 8.1 75.7  

Правознавство,громадян

ська освіта 

69 2 2.8 15 21.7 23 33.3 29  42 8.1 76.6  
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Разом по суспільно-

гуманітарному 

напрямку 

1557 37 2.4 318 20.4 605 38.9 597 38.3 8.3 77.2  

математика    263 13 4.9   91 34.6 86 32.7 73 27.8 7.4 60.5  

біологія,природ-во 263 - -   48 18.2 122 46.4 93 35.4 8,5 81.7  

хімія 173 5 2.3 58 32.8  70 41.3 40 23.5 7.5 64.8  

географія 227 -   - 47 20.0  102 45    78 35 8.4 79.2  

фізика 173 6 3.4 60 31.7  69 39.9 38 22 7,4 61.9  

інформатика 263 - -    28 10.6  76 28.9 159 60.5 9.3 89.4  

основи здоров’я 

 

   217 - - 

 

5 

 

2.3 

 

64 

 

29.5 

 

148 

 

68.2 

 

10.0 

 

97.7 

 

 

Разом по природничо-

математичному 

напрямку 

1579 24 1.5 337 21.3 589 37.3 629 39.3 8.4 76.6 

Всього 3136 61 1.9 655 20.9 1194 38.1 1226 39.1 8.4 77.1  

 

 

Аналіз навчальних досягнень учнів показує, що якість знань з навчальних дисциплін становить 77.1% (мин.р. 76.7%). 

Найвищий бал з предметів: 

Основ здоров’я – 10.0, ( мин. рік – 10.0) 

 Інформатики - 9.3, (мин. рік – 9.4) 

Української л-ри – 8.6, (мин.рік – 8.7)  

Зарубіжна л-ра – 8.5, (мин.рік – 8.7) 

Географія – 8.4, (мин.рік – 8.1)  

Історія України – 8.3,  (мин.рік – 8.1) 

Українська мова – 8.2, (мин.рік – 8.4)  

Всесвітня Історія – 8.1, (мин.рік – 8.2) 

Громадянська освіта, правознавство – 8.1, (мин.рік – 8.5) 
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Англійська мова – 8.0, (мин.рік – 7.9)   

Хімія – 7.5, (мин.рік – 7.0) 

Математика – 7.4, (мин.рік – 7.6) 

Фізика – 7.4, (мин.рік – 7.5) 

Найвища якість знань:  з основ здоров’я – 97.7, інформатики  - 89.4, зарубіжної літератури – 80.9, української літератури, 

історії України – 80.2 з географії – 79.2 та біології – 81.7%. Найнижча якість знань з математики – 60.5. 

Середній бал предметів суспільно-гуманітарного напряму становить 8.3б. (мин.р. 8.4 б ) та 77.2% ( мин.р.78%) якості 

знань. 

   Середній бал із предметів природничо-математичного циклу становить 8.4 б., 76.6% якості знань ( мин.р.8.0 та 75.1% 

якості знань). 

       Із числа учнів 5-11 класів мають бали початкового рівня із суспільно-гуманітарних предметів  у 37 або 2.4% та 24 

або 1.5%  із предметів природничо-математичних дисциплін. Всього 61 учень або 1.9%. Найбільше таких учнів з 

англійської мови, математики, історії, фізики. Немає учнів із початковим рівнем з української мови та літератури, 

біології, географії, інформатики, основ здоров’я. 

 

Рух та успішність учнів за 2013-2021 н.р.      
 

Роки 

 

Було  

на 05.09 
Вибуло Прибуло Є на кінець 

навчальні досягнення  

10-12б 7-12б 4-12б 1-12б 

2013/2014     412 5 2 409 50/14,5% 117/34% 142/41,5% 35/10,2% 

2014/2015     398 6 12 404 60/16,3% 104/28,3% 163/44,4% 40/11% 

2015/2016   412 6 3 409 69/19,4% 107/30,1% 148/41,7% 31/15,8% 

2016/2017 408 9 4 403 57/18,4% 80/25,9% 136/44% 36/11,7% 

2017/2018 426 11 10 426 50/14,7% 118/34,6% 108/31,7% 65/19,1% 

2018/2019 453 15 18 456 56/15,8 123/34,7% 113/31,9% 62/17,5% 

2019/2020 464/369(3-11кл.) 8 4 
460/ 

365(3-11кл.) 

90/ 

24.6% 

126/ 

34.5% 

123/ 

33.6% 

26/7.1% 

 

2020/2021 465/313 5 5 465/313 71/22,7 100/32.1 116/37.2 25/8.0 
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Рух та успішність учнів за 2020/2021 н.р.      

Класи 

 

Було  

на 05.09 

Вибул

о 
Прибуло Є на кінець 

                                Навчальні досягнення 

10-12б 7-12б 4-12б     1-12б 

1-А 28 - - 28         

1-Б 27 - 1 28         

2-А 22 - 1 23         

2-Б 25 1 - 24         

3-А 27 - 1 28         

3-Б 23 1 - 22         

4-А 21 - -          21 7 33.3 11 52.4 3 14.3 - - 

4-Б 25 - - 25 6 24 15 60.0 4 16 - - 

5-А 22 
- 

 

- 

 

22 

 

8 

 

 

36.3 

 

7 

 

31.8 

 

7 

 
31.8 - 

- 

 

5-Б 15 - - 15 3 20.0 5 33.3 5 33.3 2 6.6 

6-А 29 - - 29 7 24.1 7 24.1 10 34.5 5 17.2 

6-Б 25 - - 25 7 28.0 10 40.0 6 24.0 2 8.0 

7-А 17 - - 17 5 29.4 7 41.1 5 29.4 - - 

7-Б 20 - - 20 1 5.0 2 10.0 12 60.0 5 25 

8-А 26 - - 26 5 19.2 8 30.8 8 30.8 5 19.2 

8-Б 26 - - 26 5 20.0 8 28.0 10 40.0 3 12.0 

9-А 19 - - 19 4 22.2 2 11.1 13 66.0 - - 

9-Б 21 - - 21 5 23.8 5 23.8 9 42.8 2 9.5 

10-А 15 2 1 14 3 22.0 5 36.0 6 42.0 - - 

10-Б 16 1 1 16 3 18.7 2 12.5 11 68.8 - - 

11 16 - - 16 2 12.5 6 37.5 7 43.8 1 6.3 

Всього 465/313 5 5 
465/ 

312 
71 22.7 100 32.1 116 37.2 25 8.0 
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   На початок навчального року навчалось 465 учнів, вибуло – 5, прибуло – 5 , на  кінець року навчається 465 учнів. В 

цілому по закладу успішність знань учнів 4-11 класів  становить 54.8%. 

    За високі досягнення у навчанні 58 учні 4-8,10 класів нагороджені Похвальними листами, 5 випускників 9-х класів 

отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. За високі досягнення у навчанні 1 випускниця 11-го 

класу нагороджена золотою медаллю. 

    Документи про базову загальну середню освіту отримали 40 випускників 9-х класів, про повну загальною середню 

освіту – 16 випускники 11-х класів.  

    У зв’язку із запровадженням карантинних заходів учнів 4-х, 9-х, 11-х класів звільнено від державної підсумкової 

атестації. Хоча випускники 11-го класу звільнені від ДПА, але вони складали ЗНО для вступу у вузи. 
Зведена відомість 

                       ЗНО випускників 11-х класів  Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

у 2020/2021 н.р.  

 

Предмет 

К-ть 

учн. 

 

 

Початкови

й рівень 

Середній 

рівень  

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Серед

ній 

бал 

Якість знань 

% 

 

 
к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% 

Укр. мова та 

література 

Українська 

мова 

Разом 

  11 

 

 

    3 

  14 

- 

 

 

   - 

   - 

- 

 

 

- 

- 

8 

 

 

1 

9 

72.7 

 

 

33.3 

64.3 

   2 

 

 

   1 

   3 

18.1 

 

 

33.3 

21.4 

   1 

 

 

   1 

   2 

9.0 

 

 

33.3 

14.3 

6.5 

 

 

  7.3 

  6.9 

27.2 

 

 

66.6 

35.7 

 

Історія України   12 - -    3 25.0 7 58.3    2 16.6 7.9 75.0  

Математика    7 2 25.0 4 50.0 1 12.5 - - 4.3 14.2  

Англійська 

мова 

   3    - - 1 33.3 1 33.3 1 33.3 8.0 66.6  

Біологія    4  - - 2 50.0 2  50.0 - - 6.8  50.0  

Географія    3  - -    1 33.3    1 33.3 1 33.3 8.3  66.6  

                   

 По закладу  43    2 4.6    20 46.5    15 34.9    6 13.9   7.01 48.8  
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Зведена відомість 

                       ЗНО випускників 11-х класів  Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

                                                         за 2019-2021 роки 

 

Предмет 

К-ть 

учн. 

 

 

Початкови

й рівень 

Середній 

рівень  

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Серед

ній 

бал 

Якість знань 

% 

 

 
к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% к-ть  

учн. 

% 

2018/2019  68    2 2.9   34 50   25 34.8   7 10.3   6.6 47.1  

2019/2020 102 5 5.9   43 42.2 42 41.2  12  11.7 6.5 52.9  

2020/2021 43    2  4.6   20 46.5 15 34.9 6 13.9   7.01 48.8  

 По закладу 213    9 4.2   97 45.5   82 38.5    25  11.7    6.7 50.2  

 

    В порівнянні з минулим навчальним роком якість знань та середній бал випускників  11 класу   дещо кращі з історії 

України, англійської мови. Майже на рівні минулого року результати з біології. Нижчі знання в порівнянні з минулим 

роком з української мови та літератури, математики. За три останні роки середній бал по закладу  - найвищий 7,01 бала, 

якість знань майже однакова. 

            Для забезпечення безперервного дослідження стану освітнього процесу, наступної його корекції та 

прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в школі здійснювався педагогічний моніторинг. 

             У 2020/2021 навчальному році наказом по школі  від 02.09.2020 р. затверджено Положення про моніторингові 

дослідження якості освітнього процесу, відповідно до якого проводились моніторингові дослідження: стану адаптації 

учнів 1-х та 5-х класів до навчання, вхідний; проміжний та вихідний моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів; 

моніторинг-дослідження стану викладання та рівня навчальних  досягнень учнів  із зарубіжної літератури у 5-11 класах, 

фізики у 7-11 класах; підсумки освітньої діяльності в І та ІІ семестрах, моніторинг відвідуваності учнів навчальних 

занять впродовж року; моніторинг захворюваності учнів та працівників закладу на коронавірусну хворобу та інші 

захворювання; управлінський моніторинг з виконання навчальних планів і програм, ведення класних журналів, 

моніторинг професійної компетентності вчителів, атестація   вчителів: рівень якості роботи вчителів, які атестуються у 

2021 р., підсумки яких розглянуто на засіданнях педагогічної ради, проаналізовано наказами по закладу. 
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           Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, 

проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу 

педколективу, росту професійної майстерності вчителів, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, 

забезпечення підвищення якості освітнього процесу. 

           Впродовж навчального року на засіданні педагогічної ради розглянуто питання: 

- Про підсумки діяльності закладу загальної середньої освіти за 2019/2020 навчальний рік та пріоритетні напрями роботи 

у новому навчальному році. 

- Про освітні програми закладу на 2020/2021 навчальний рік.                                                     

- Про структуру 2020/2021 навчального року;                                                       

- Про Алгоритм організації освітнього процесу у  закладі загальної середньої  освіти з урахуванням епідеміологічної 

ситуації з 01.09.2020 р.  

 - Про модель організації освітнього процесу в закладі освіти в умовах адаптивного карантину з урахуванням можливої 

необхідності оперативного переходу з  очної форми навчання на дистанційну і навпаки у зв’язку з посиленням чи 

послабленням карантинних обмежень через поширення коронавірусної хвороби. 

- Про творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної майстерності у процесі 

викладання  зарубіжної літератури. 

- Про стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках фізики. 

- Про стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови.  

- Про виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти». 

- Про результати вивчення стану адаптації учнів 1-х та 5-х класів до навчання. 

- Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у I семестрі 2020/2021 н.р. і завдання на II 

семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів. 

-Про діяльність педагогічного колективу щодо творчої реалізації завдань науково-методичної проблеми навчального 

закладу. 

- Про підсумки атестації педагогічних працівників.  

-  Про внесення змін в річний план роботи закладу 

- Про завершення 2020/2021 навчального року з урахуванням наявної епідеміологічної ситуації в Україні: 

- Про проведення семестрового та підсумкового річного оцінювання    навчальних досягнень учнів 1-11 класів. 

-  Про звільнення від державної пілсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів. 
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-  Про заповнення класних журналів та іншої шкільної документації  (журналів гурткової роботи, факультативних, 

індивідуальних занять, особових справ учнів, табелів успішності тощо).   

-  Про видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускниками 9-х класів, повної загальної середньої освіти 

випускниками 11-х класів. 

-  Про затвердження механізмів зарахування, відрахування та  

          переведення   учнів для здобуття повної загальної середньої освіти. 

-  Про терміни проведення ЗНО та участь у ньому випускників 11-х кл.  

-  Щодо проведення останнього дзвоника та випускного вечора.                                                                             

       Кожне з питань детально вивчалось дирекцією школи, активно обговорювалось вчителями під час засідань 

педагогічних рад, після чого прийнято відповідні рішення. У зв’язку із запровадженням карантину вивчення стану 

викладання  та рівнів навчальних досягнень учнів з географії, хімії, фізичної культури, основ здоров’я, англійської мови 

в початкових класах перенесено на наступний навчальний рік. 

знання і навички. 

      Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання 

та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано 

предметним методичним об’єднанням.  У школі працювали шкільні МО вчителів: 

- класних керівників – керівник  Микитей С.В. , заступник директора з виховної роботи; 

     - вчителів початкових класів  та  інклюзивного навчання – керівник Онищенко Г.Г., вчитель початкових класів; 

- вчителів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного циклів (вчителі історії, правознавства, громадянської освіти, Захисту України,  

українознавства та духовно- морального спрямування, образотворчого, музичного мистецтва,  трудового навчання)  - керівник  Орлик М,М. – 

вчитель історії; 

- вчителів - словесників (вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови,)– керівник Самборська Г.І. вчитель 

української мови та літератури; 

- вчителів природничо-математичного циклу та здоров’язбережувальних дисциплін (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, 

географії,  основ здоров’я, фізичної культури) – керівник Мігалескул О.В., вчитель математики 

        Впродовж навчального року продуктивно  працювали  всі методоб’єднання. 

                 Відповідно до плану роботи Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів на 2020/2021 навчальний рік, з метою 

вивчення мистецтва, історії та культури рідного краю, виховання в учнів національної свідомості, патріотизму, 

формування  активної життєвої позиції, любові до духовних надбань українського народу, залучення до різних видів 

мистецької творчості шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; всебічного 
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художньо-естетичного розвитку особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; 

формування ключових мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті; підвищення рівня фахової майстерності педагогів в закладі 

впродовж грудня проводився місячник предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного напряму.  

               В ході місячника в День Всеукраїнського референдуму проведено учнівські читання, заходи з відзначення Дня 

Збройних Сил України, тиждень правових знань, під час якого відбулися в 1-11 класах години спілкування на правову 

тематику, учнівські презентації на тему «Людина і її права», виставка дитячих малюнків «Знай свої права, дитино». 

          На високому рівні проведено відкритий урок українознавства у 7-А класі «Особиста цінність та безпека». 

         Вчитель Ковальчук Г.М. кваліфіковано і креативно реалізувала принципи навчання: доступності, системності, 

проблемності, науковості за допомогою сучасних прийомів, методів, технологій навчання, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні засоби. Уміло було залучено до уроку вчителя правознавства Орлик М.М., яка цікаво 

довела дітям про дотримання нормативно-правової бази безпеки, захист людини державою. Запитання вчителів до учнів 

активізували їх до самостійних суджень. Спільними діями було доведено, що найвища цінність – це людина і її здоров’я.  

        Урок високої ефективності з історії у 6-Б класі провів Шологон О.В. Урок проведено у формі гри-подорожі. 

Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно організовано вивчення нової теми через 

створення екіпажів матросів на чолі з капітаном. Результатом стала робота в групах, показано вміння працювати в 

команді та роль лідера з використанням ІКТ. Основне те, що кожен учень був залучений до цікавої подорожі. 

       Відкритий урок біології в 7-А класі, вчитель Чіботар Л.В., відзначався конкретністю і чіткістю реалізації основних 

завдань уроку. З метою вивчення нового матеріалу вчитель вміло актуалізує опорні знання учнів через фронтальне 

опитування. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю., вмінням виділяти головне. Людмила Вікторівна 

Використовує сучасні технології навчання, вчить учнів працювати самостійно, знаходити основне, аналізувати і 

порівнювати, таким чином формувати компетентності школярів. 

        Надзвичайно цікаво проводить уроки трудового навчання Шпилей Д.М., яка вміло проводить мотивацію навчальної 

діяльності учнів на всіх етапах уроку. Практична робота з пошиття спіднички проводиться кваліфіковано і доступно. 

Вивчення нового матеріалу характеризується конкретністю і чіткістю реалізації основних завдань уроку. 

            Для того, щоб всім учням було цікаво, щоб вони не  втратили інтерес до навчання на кожному уроці вчителі 

намагаються  створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості. З 

цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають  мислення, творчих 

пошуків, оригінальності, винахідливості. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, 

творче й уміле застосування набутих знань. 
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Основне задання,  яке стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб 

навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб  зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, 

протягом навчального року проводилась  активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. Учні стали активними учасниками таких із них, як: «Левеня», «Кенгуру», 

«Колосок», «Соняшник». 

      Вчителі початкових класів активно впроваджують Концепцію нової української школи. Актуальні питання 

розглядались на засіданнях шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів. Змінився зміст навчання, 

Навчання переорієнтувалось на розвиток умінь. Формуються компетентності, необхідні для вирішення життєвих 

проблем. Значна частина освітнього процесу у 1-2 класах інтегрується. 

       Змінилося освітнє середовище для навчання. 

  В усіх класах НУШ створено відповідний освітній простір, різні навчальні осередки: природничий, математичний, 

читацький, ігровий, осередок новин, осередок творчості, куточок усамітнення. Класи оформлені відповідними стендами 

«Щоденні новини», коло вибору, «Мій настрій», «Рутини», правила класу, стіна слів, стенди патріотичного характеру. 

Всі наочні плакати є змінними і динамічними. 

       Для відчуття успіху кожної дитини створюється виставка робіт всіх дітей без винятку. Класна кімната перетворилася 

на простір для творчої самореалізації дитини. Для кожного учня створено учнівське портфоліо, у якому збираються 

роботи, що відображають щоденні види діяльності дитини. 

Методична робота у 2020/2021 навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними 

кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до 

інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного 

розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи 

соціальних та загальних компетентностей 

на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів. 

 

                                                    Навчання дітей з ООП  

 

   Для 7 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 6-ти класах. У І семестрі 

організовано індивідуальну форму навчання для 3-х учнів – 5-Б, 8-Б, 9-Б класи, у березні – ще для 1 учениці із 1-Б класу. 

У кожному інклюзивному класі працює асистент вчителя, для кожної дитини створена команда психолого-педагогічного 
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супроводу, проводяться заняття логопедом закладу, проводяться корекційні заняття спеціалістами Інклюзивно-

ресурсного центру. 

     В закладі з 08 по 18 грудня проведено тиждень інклюзивної освіти. 

        Впродовж проведення  тижня інклюзивної освіти було показано спільну роботу вчителя, асистента вчителя, 

логопеда, команди психолого-педагогічного супроводу щодо створення умов для повноцінного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів. 

        В ході тижня проведено презентацію куточка інклюзивної освіти, в якому розміщено пам’ятку для батьків,  права 

дитини, основні принципи та завдання інклюзивної освіти. 

       Відбулося засідання круглого столу педпрацівників, які працюють в інклюзивних класах «Iнклюзiя»: «за» i «проти», 

засідання команди психолого-педагогічного супроводу, під час яких вчителі, асистенти вчителів обмiнялися  думками 

щодо результативностi впровадження iнклюзiї в школi та визначили ефективні шляхи надання освітніх послуг дітям з 

особливими освітніми потребами. Для новопризначених асистентів вчителів проведено навчальний семінар-практикум 

щодо роботи над складанням  індивідуальної програми розвитку дитини з ООП, зокрема, у визначенні сильних і слабких 

сторін, визначенні навчальних цілей, адаптації та модифікації навчальних матеріалів.        В рамках тижня проведено 

відкрите корекційне заняття з розвитку мовлення логопедом Вакарчук О.Д. Виховна година для учнiв 3-Б «Всi ми рiвнi-

всi ми рiзнi»,  проведена вчителем Михайлюк Л.М. та асистентом вчителя Іщенко С.Д., спрямована на виховання у 

школярів почуття добра, чуйності, толерантності, поваги до особистості кожного учня. Надзвичайно цікаво та з великим 

задоволенням діти з особливими освітніми потребами виготовляли новорічні поробки та прикрашали ялинку. 

                Театралізоване свято «Святий Миколай до дітей іде і дарунки всім несе»»  з казковими героями, піснями,  

віршами, іграми, новорічними хороводами, подарунками, феєрверками, святковим тортом для дітей інклюзивної та 

індивідуальної форми навчання підготували асистенти вчителів Іщенко С.М., Шевчук Г.М., Вакарчук О.Д., Бабич І.Б., 

Турецька Г.В., Тофан М.І., під час якого кожна дитина з ООП зуміла активно проявити свої вміння,  

                           Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

У 2020/2021 н.р. безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно Положення про організацію роботи з 

охорони праці. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не  менше ніж двічі на рік, 

проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту. Заклад забезпечений первинними 

засобами пожежогасіння. Педагоги систематично проводять бесіди та інструктажі з дітьми з питань безпеки 

життєдіяльності. 

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.  

                          Фінансово-господарська діяльність 
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    Щорічно під час літніх канікул в закладі проводяться косметичні ремонти класів, спортивного залу, актового залу, 

коридорів та інших приміщень. 

    Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1962 році році, потужністю 870 дітей. Адміністрація школи разом із 

колективом вчителів і батьків постійно працює над її безперебійним функціонуванням. Фінансування потреб школи 

проводиться Заставнівською міською радою. Адміністрацією школи  приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу.  

      Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу  та їх раціональне  використання. 

 До початку 2021/2022 н.р. проведено ряд заходів щодо покращення умов навчання та виховання, створення 

відповідного освітнього середовища для здобувачів освіти. Зокрема, 

- планується провести капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні та харчоблоку; 

- проведено благоустрій території школи: висаджено декоративні деревця та кущі; 

- проведено фарбування підлогових покриттів у коридорах, спортивному залі; 

- проведено перезарядку 15-ти вогнегасників. 

За рахунок батьківських коштів проведено ремонти в класних приміщеннях, косметичні ремонти коридорів, постійно 

здійснюється догляд за квітниками та кількаразово проведено скошування трави на території закладу. 

 Обладнано класні кімнати для учнів 1-х класів, обладнано осередки творчої та ігрової діяльності. 

Проблемним залишається питання капітального ремонту приміщення шкільної їдальні та харчоблоку, відновлення 

харчування дітей у навчальному закладі,   капітального ремонту стелі у кабінеті музики, капітального ремонту 

роздягалень та облаштування внутрішніх вбиралень спортивного залу. 

Виховна робота 

        Виховна проблема закладу: «Виховання здорової, творчої особистості, громадянина  України – носія національних 

та загальнолюдських цінностей».  Головна увага приділяється формуванню ціннісного ставлення особистості до 

суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці і до себе через просвітницьку роботу, 

стимулювання школярів до самостійного і усвідомленого вибору життєвої позиції за допомогою позакласних заходів, 

семінарів, діяльності класних керівників, представників громадськості, учнівського самоврядування, вчителів- 

предметників, лікарів, працівників ССД та правоохоронних  органів. 

      З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави в кожному класі створено куток 

державної символіки і права. Проведено бесіди до Міжнародного дня миру, до Дня української писемності та мови,  до 

Міжнародного дня прав людини,  до річниці Буковинського Віча, до річниці голодомору 1932-33 та 1947 рр. на Україні, 

до Дня  референдуму про акт проголошення незалежної України та до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом, до Дня 
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Соборності України , до Дня пам’яті героїв Крут ,  до70 р. від дня народження Л. Каденюка, у дистанційному режимі 

проведено 15.02 – День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів,  до Міжнародного Дня рідної мови, перегляд відео фільмів  

«Герої Небесної Сотні»,  відеопрезентації, години спілкування.У фойє закладу демонструвалися відео ролики до всіх дат 

(на дистанційному навчанні матеріали висвітлювалися онлайн). 

      З метою національно-патріотичного виховання учнів, вивчення ними традицій, історії, духовної спадщини, 

символіки, звичаїв українського народу, виховання у підростаючого покоління національної гідності, морально - 

психологічних якостей громадянина, патріота, захисника Вітчизни у школі проведеноТиждень національно - 

патріотичного виховання, присвячений Дню захисника України, Дню козацької слави та 78-ій річниці УПА. У зв’язку з 

протиепідемічними вимогами масові заходи, які планувалися, було відмінено. 

      До 150-ї річниці з дня народження Л.Українки Лашта С.Д, Колесник У.В. підготували з учнями відео презентації 

читання учнями віршів поетеси. Класні керівники 1-11 класів провели онлайн години спілкування, тематичні уроки, 

бесіди. У 4-Б класі (кл. кер. Спісак С.С.) дистанційно проведено інтегрований урок «Просто слухай: Леся Українка». 

      Проведено Тиждень "У вінок Кобзареві...", присвячений 207-ій річниці з дня народження геніального поета і 

художника Т.Г.Шевченка. У кожному класі дистанційно проведено тематичні уроки, виховні години, літературні 

читання, вікторини, присвячені життю і творчості Кобзаря. Здобувачі освіти закладу взяли активну участь у створенні 

відеофільмів, у онлайн-виставці малюнків до улюблених творів генія українського народу.  

      До 72-ї річниці від дня народження Володимира Івасюка вчителі мистецтва Микитей С.В. та Зубік Н.В. провели з 

учнями 5-8 класів уроки на тему «В. Івасюк  - легендарний український поет і композитор. Творчий шлях митця», учні 

переглянули відеофільми «Пісні В.Івасюка», «Червона рута», «Смерічка».  

      З метою військово-патріотичного виховання учнівської молоді, формування ціннісних орієнтирів і громадянської 

самосвідомості, вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України, 

виховання молоді готової до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності 

України в школі з 01 по 30.12.20 р. пройшов Місячник військово-патріотичного виховання, присвячений 29-ій річниці 

ЗСУ. Проведено бесіди на теми: «З історії Збройних Сил України», «Державні і військові символи України», «Слава 

нашого краю», «05.12 – Міжнародний день волонтерів», «На варті миру», «Конституція України про службу в ЗСУ», 

виставка газет, присвячених 29-ій річниці ЗСУ «Я буду військовим», «День ЗСУ», «На варті Батьківщини», «Наші 

герої», «Солдати АТО» (5-11 кл.), виставка малюнків «Наша славна армія», «На варті миру» (1-4 кл.).  4 грудня 

проведено  єдиний урок мужності, присвячений 29-ій річниці ЗСУ.  У фойє школи демонструвалися відеофільми про 
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ЗСУ, про героїв-волонтерів,  про героїв ООС.  14.12–День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській 

АЕС, проведено бесіди з учнями, у фойє школи демонструвалися відео фільми про Чорнобильську трагедію. 

       Члени «Молодої Просвіти» під керівництвом вчителя історії Орлик М.М. підготували і провели виступи перед 

учнями на тему: «День захисника України, День українського козацтва, 78-а річниця УПА, свято Покрови», до Дня 

Соборності України, до Дня пам’яті героїв Крут. 

     Відбулася зустріч учнів 9-11 класів з випускником школи, учасником Київського майдану, воїном добровільного 

батальону ОУН Пазюком І.М. 

      З нагоди 76-ї річниці вигнання нацистів з України відбулися  уроки мужності (онлайн). До Дня Свободи і  Гідності у 

школі проведено бесіди, у фойє закладу освіти демонструвалися відео фільми про події 2014 року. 

     Проведено Урок звитяги, присвячений Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги у ІІ Світовій війні. 

Старшокласники взяли активну участь у відзначенні Дня Перемоги (почесна варта біля пам’ятника, покладання вінків). 

    Проведено виховні бесіди по класах та години спілкування «Україна у моєму серці», «Гарячі серця»,  «Волонтер – 

мирний воїн», «Ніхто, крім нас!», «Історія героїв АТО», «Ми боремося за українську землю», «УПА», «З історії 

українського козацтва», «Учасник АТО мого двору» тощо.   

        З метою проведення цілеспрямованої роботи з учнівською молоддю щодо профілактики травматизму 

невиробничого характеру, формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу 

життя, підняття рівня  інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності учасників 

навчального процесу  у ш   колі відбувся  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього 

руху, бесіди про здоровий спосіб життя, про Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства, бесіди «Попередження» шкідливих звичок», «Булінг і кібербулінг», «Я і закон» тощо.  

Систематично проводяться інструктажі з учнями з техніки безпеки (перед святами, перед канікулами, перед 

екскурсіями) із записом у відповідні журнали та підписом учнів. У дистанційному режимі проведено бесіди з учнями 

щодо  протидії торгівлі людьми, класні години з правового виховання «Право кожної дитини – право на навчання», 

«Твої обов’язки», «Права і обов’язки школяра», «Конфлікт на  уроці», години спілкування «Контролюй свої вчинки», 

бесіди з правил поведінки на дорозі взимку, «Про шкідливий вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків» 

«11 лютого-День безпечного інтернету»,  бесіди з морально-етичного виховання 

       З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, в рамках підтримки Олімпійських ігор, пропаганди 

здорового способу життя в школі проведено Олімпійський  тиждень під гаслом «Ми – майбутні олімпійці!»:  

Олімпійський урок, спортивні змагання з настільного тенісу, шашок, з міні – футболу,  «Веселі старти», конкурс 

малюнків на асфальті «Спорт – це життя!».     До Всесвітнього дня здоров'я у 1-Б класі стартувала міжнародна кампанія 
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"Fast103", амбасадором якої є Колісник А.А., Чіботар Л.В. провела уроки в 7-их класах на тему: "Здоровий спосіб життя 

та профілактика хвороб цивілізації", вчителі фізкультури оформили мотиваційний челендж «»Ми - за здоровий спосіб 

життя».  

     До Дня космонавтики проведено уроки онлайн  «Подорож у космос», тематичний день «Космос» , перегляд відео.  

     До Всесвітнього Дня Землі  у  4-А класі (кл. кер. - Семенюк О.В.) проведено годину цікавого «Збережемо Землю», 

переглянули відео, учні  2-Б класу долучились до Всеукраїнського відкритого уроку "З турботою про Землю", 

проведеного за ініціативи телеканалу «Плюс Плюс».  З метою вшанування подвигу учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС проведено у всіх класах єдиний перший урок "ЧорноБІЛЬ 35 - трагедія поколінь". Учні 

переглянули відео,  під керівництвом Ковалик Н.Я. створили фільм "Запалімо свічку пам'яті". 

     З 20 по 22 квітня амбасадорами Всеукраїнської молодіжної громадської організації "АЙСЕК в Україні" та 

представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні проведено онлайн "Найбільший урок у світі" для учнів 6-8 

класів (про Глобальні цілі сталого розвитку ООН).  

      До Великодня в закладі проведено майстер клас «Сяду я скраєчку, розпишу яєчко» із залученням батьків учнів, 

вчитель-логопед Вакарчук О.Д. провела логопедичне заняття з учнями 1-Б класу на тему: «Розмалюю писанку, 

розмалюю», у 6-Б (Мотовилець О.І. ) проведена гра-квест «Великодні історії», Микитей С.В. організувала онлайн 

виставку робіт «Писанка мальована». 

      З метою формування ціннісного ставлення до сім'ї, до родини, до людей проведено ряд бесід з учнями на виховання 

ввічливості, скромності, тактовності, дисциплінованості, відповідального ставлення до виконання правил внутрішнього 

розпорядку школи, формування культури у взаємовідно- синах, у спілкуванні, культури мовлення, про культуру 

зовнішнього вигляду. Систематично проводяться заняття «Школи ввічливості», «Уроки чемності» в початкових класах, 

та виховні години в 5-11 класах. 

    Ціннісне ставлення до природи формується через проведення в школі акції по озелененню класів «Затишок», роботу 

на пришкільних клумбах, насадження дерев та кущів на пришкільній території, участь в районному конкурсі «Галерея 

кімнатних рослин».   

Ціннісне ставлення до праці формується в процесі бережного ставлення до 

підручників, до шкільних меблів, стін, підлоги, під час проведення трудового десанту на території школи та міста, 

господарська робота по класах тощо. 

        В закладі працюють гуртки до занять в яких залучаються учні з девіантною поведінкою, сім'ї яких опинилися в 

важких життєвих обставинах: гурток естрадної пісні (кер. Н.В. Зубік), хореографічний гурток (кер. Ковалик Н.Я.), 

«Рукоділля», «Вишиванка» (кер. Шпилей Д.М.).  «Основи наукової діяльності» ( кер. Ковальчук Г.М.), «Історичне 
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краєзнавство» (кер. Орлик М.М.), «Інфомандри» (кер. Шевчук Г.М.), «Захисник Батьківщини», «Стрілець», «Юний 

командир» (Шологон О.В.). 

       Члени гуртка «Основи наукової діяльності» ( кер. Ковальчук Г.М.),  «Історичне краєзнавство» (кер. Орлик М.М.) , 

«Захисник Батьківщини» (кер. Шологон О.В.) взяли участь у І етапі конкурсу пошуково- дослідницьких робіт  

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна». Роботи Лисої О. 

(кер.Ковальчук Г.М.) «Магія лісу. Ліс у звичаях та традиціях буковинців» за напрямком «З батьківської криниці, 

Ковалик Д. (кер. Орлик М.М.) «Євген Гакман – митрополит Буковини і Далмації» за напрямком «Духовна спадщина 

мого народу» та Мотовилець Т. (кер.   Шологон О.В.) «Афганістан – біль Буковини» за напрямком «З попелу забуття» 

зайняли ІІ місця і направлені для участі в ІІ етапі конкурсу.  

                  Гуртківці ( кер. Ковальчук Г.М.) в захистили наукові роботи ХІV Міжнародного конкурсу з українознавства (Лиса 

О. – ІІ м., Ковалик Д.-ІІІ м., Сіра О. –ІІІ м.). У березні Лиса О. захистила наукову роботу на Х зльоті Юних краєзнавців, 

посіла І м. та виступила з доповіддю «Етнографія Заставнівщини у дослідженнях Г.Кожолянка» (кер. Ковальчук Г.М.). 

                Ковалик Д. 9-А кл. (кер. Орлик М.М.) захистила наукову роботу «Співучий голос Буковини. Ольга Павлова – оперна 

співачка Канади» в МБА  і посіла ІІІм.  

                Члени гуртка естрадної пісні (кер. Зубік Н.В.) та хореографічного (кер. Ковалик Н.Я.) підготували відео привітання 

для жителів міста до Дня вчителя, до нового року, до Різдва, до Великодня, художні номери до останнього дзвоника, до 

випускного. 

             Проведено м/о класних керівників  Методичні рекомендації з питань організації  виховної  роботи в   закладах  

освіти Чернівецької  області   у 2020/2021 навчальному році. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів 

культури поведінки та спілкування », «Патріотичне  виховання підростаючого покоління як головна складова 

національно-патріотичного виховання  та загального виховного процесу в школі.   Учнівське самоврядування як спосіб 

організації життя колективу. Військово-спортивне і національно-патріотичне виховання української молоді на основі  

традицій українського козацтва.   «Правовий аспект у вихованні учнів. Профілактика насильницьких та агресивних форм 

поведінки серед учнівської молоді. Причини виникнення булінгу та його наслідки.  Про стан роботи із запобігання 

торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопа- ління».  «Організація 

системи профілактики правопорушень серед  підлітків шкільного віку на основі гуманізації сучасної школи. Система 

роботи класного керівника по формуванню в учні   учнів культури здорового способу життя». 

      В школі діє учнівська Рада старшокласників «Веселка». Члени учнівського самоврядування є ініціаторами й 

організаторами привітань до Дня вчителя, до Дня Козацької Слави та захисника України, до Дня Збройних Сил України, 

новорічних та різдвяних онлайн привітань, до 8 Березня, до Дня матері, до Дня Соборності України, до Дня вшанування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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пам‘яті героїв Небесної  Сотні тощо. Старшокласники допомагають в організації заходів, входять до складу журі 

різноманітних інтелектуальних турнірів. Учні організували загальношкільні акції «Запалімо свічку», «Зупинимо СНІД», 

«Скажемо курінню НІ!», є учасниками акції «Не залишатися осторонь». Є ініціаторами проведення операції «Довкілля», 

«Зелена толока»  з метою озеленення   території школи та міста, активними учасниками діяльності гуртків естрадної 

пісні, хореографічного, виступають на шкільних та районних заходах.  

     З дотриманням карантинних вимог проведено спортивно – розважальні заходи до Дня здоров’я « Рух – це здорово!», 

Олімпійський тиждень,створено відео мотиваційний челендж «»Ми - за здоровий спосіб життя».  Щоранку проводили 

руханки для учнів  під час дистанційного навчання. 

Старшокласники взяли участь у спортивно – масовому заході «OPEN FIT SCHOOLS»,  увійшли у фінал, який 

проводився в м. Чернівці. Цього року  в онлайн режимі вітали з Новим роком, Різдвом  та з Великоднем жителів міста. 

      У дистанційному режимі проведено батьківські класні збори щодо дотримання правил техніки безпеки під час 

перебування дітей вдома, про переваги і недоліки дистанційного навчання тощо. 

      Систематично проводилися інструктажі з учнями з техніки безпеки (перед святами, перед канікулами, перед 

екскурсіями) щодо безпеки життєдіяльності, про дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху, правил поведінки на об’єктах залізничного транспорту, правил поведінки з вибухонебезпечними та 

невідомими предметами, правил поведінки на воді та попередження отруєння грибами і іншими продуктами рослинного 

походження, протидії розповсюдженню наркотичних, токсичних речовин, пияцтва, тютюнопаління серед дітей та 

підлітків  тощо) за затвердженими інструкціями з реєстрацією у відповідних журналах під особистий підпис та в 

дистанційному режимі. 

       На засіданнях педагогічної ради заслуховувалося питання: «Стан правової та психологічної підтримки дітей та 

молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів 

освіти»,  «Аналіз правовиховної роботи в школі у І семестрі», «Робота педагогічного колективу щодо формування  

особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України», «Соціально-педагогічна робота з 

учнівською молоддю щодо профілактики злочинності. Аналіз правовиховної роботи в школі у ІІ семестрі».              

        Адміністрація освітнього закладу тримає тісний зв'язок з службою у справах дітей Заставнівської міської ради  та з 

правоохоронними органами з метою профілактики правопорушень та вчасного виявлення батьків, які безвідповідально 

ставляться до виховання своїх дітей.  

      Інформація про проведені заходи висвітлена на сайті  закладу освіти,  Заставнівської міської ради та в соціальних 

мережах.                 
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Пріоритетні завдання навчального закладу на 2021/2022 навчальний рік. 

1. Формувати безпечне освітнє середовище навчального закладу на засадах педагогіки партнерства, особистісно 

орієнтованого та компетентнісного підходу до управління освітнім процесом. 

2. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників, обміну успішними зразками досвіду 

впровадження сучасних освітніх технологій. 

3. Створювати оптимальні умови для отримання учнями повноцінної якісної освіти (забезпечувати навчальні 

заклади швидкісним Інтернетом, сучасним комп’ютерним обладнанням та програмними засобами, 

лабораторною базою для предметів природничо-математичного циклу, мобільними робочими місцями, які 

легко трансформуються для групової роботи; кваліфікованими педагогічними кадрами. 

4. Сприяти розвитку позакласної роботи з навчальних дисциплін  (години курсів за вибором, факультативів, 

гуртків) з метою врахування індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації та самореалізації 

учнів. 

5. Стимулювати використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, 

самовдосконалення та формування соціальної компетентності учнів. 

6. Удосконалювати навчально-методичне забезпечення упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 

системно і цілеспрямовано використовувати потенціал ІКТ у навчально-виховному процесі закладу освіти. 

7. Забезпечити ефективне функціонування навчального закладу на демократичних засадах та з урахуванням 

освітніх запитів усіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, громади, педагогічного 

колективу) 

8. Об’єднати зусилля всіх учасників навчально-виховного процесу для створення безпечного, здорового 

шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу відповідно до стану здоров’я та 

психофізіологічних можливостей дітей та учнів, впровадження у навчальному закладі всіх рекомендацій щодо 

усунення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування. 

9. Сприяти оновленню динамічного освітнього середовища для навчальної діяльності першокласників, 

поповненню матеріальної навчально-ігрової бази. 

10. Здійснити модернізацію освітнього процесу у початкових класах засобами новітніх технологій, на засадах 

особистісної орієнтації, компетентнісного підходу, досягнень психолого-педагогічної науки. 

11. Здійснювати наскрізну інтеграцію навчальних предметів, проводити інтегровані тижні та тематичні дні. 
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12.Залучати батьків і членів родини до тісної співпраці з учителями (у ролі партнерів, помічників) та активної участі їх у 

житті учнів початкової школи. 

13. Спрямувати освітню діяльність педагогічних працівників на формування в учнів ключових компетентностей у   

    відповідності до Концепції Нової української школи. 

14.Активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і 

навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації. 

15.Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов 

для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

16.Забезпечити соціально-педагогічний захист дітей від будь-яких форм насильства. 

17.Сприяти соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом залучення їх до гурткової роботи, позакласних 

та позашкільних заходів. 

18.Співпрацювати з батьківською спільнотою та громадськими організаціями щодо підтримки та допомоги у розвитку 

інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

19.Спрямувати діяльність педагогічних працівників на реалізацію завдань  Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. 

20.Використовувати активні форми роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття соціального 

досвіду, формування критичного мислення, відповідальність за свої дії та вчинки (громадська, волонтерська, пошукова, 

дослідницька, проектна  діяльність). 

21.Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній 

поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді. 
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Розділ ІІ. Виконання Законів України 

    2.1. Виконання Законів України « Про освіту»,«Про загальну середню освіту», «Про мови». 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний Форма контролю 

Відмітки про 

виконання 

Серпень 

1 Здійснення обліку дітей 5-18 років у 

мікрорайоні 
ІV тиждень Матейчук М.Г. 

списки, 

звіт ЗНЗ 

 

2 Комплектування класів, розподіл учнів, 

які прибули 
ІV тиждень Матейчук М.Г. наказ 

 

3 Зарахування учнів  1-х, 10-х,кл. ІV тиждень Матейчук М.Г. наказ  

4 Планування заходів щодо виконання 

Закону України «Про загальну середню 

освіту» 

- Збереження контингенту школярів; 

- Створення сприятливих умов для 

відвідування учнями школи; 

- Забезпечення відвідування школи 

всіма учнями мікрорайону. 

ІV тиждень 

Матейчук М.Г. 

заступник 

директора НВР 

нарада, 

звіт 

 

5 Поповнення навчально-методичної бази 

школи підручниками, методичною 

літературою. 
ІV тиждень Матейчук М.Г. 

нарада, 

звіт 

 

Вересень 

1 Організація індивідуального навчання 

учнів, котрі за станом фізичного здоров’я 

не можуть відвідувати навчальний заклад 

І тиждень Бачинська Н.А. наказ 

 

2 Організація інклюзивного навчання дітей 

з особливими освітніми потребами 
І тиждень Бачинська Н.А. наказ 
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3 Здійснення обліку учнів в алфавітній 

книзі 
І тиждень Секретар  

Записи в 

алфавітній книзі 

 

4 Місячник «Всеобуч» ІV тиждень Бачинська Н.А. нарада  

5 Здійснення обліку учнів в мікрорайоні. 

Формування бази  даних 
ІV тиждень Матейчук М.Г. звіт,77 РВК 

 

Жовтень 

1 Аналіз дотримання учнями режиму 

роботи школи. 
ІІ-ІІІ тиждень Матейчук М.Г. наказ 

 

2 Інвентаризація фонду шкільних 

підручників, аналіз збереження фонду 
ІV тиждень 

Бібліотекар 

 

аналіз, 

звіт 

 

3 База даних про  влаштування 

випускників 9,11 класів 
ІV тиждень Микитей С.В. звіт 

 

Листопад 

1 Вивчення стану організації роботи 

гуртків І-ІІ тиждень Микитей С.В. наказ 
 

Грудень 

1 Аналіз читацьких інтересів учнів  Бібліотекар. довідка  

Січень 

1 Аналіз підсумків успішності учнів за І  

семестр І тиждень Матейчук М.Г. 

засідання 

педради, 

протоколи, наказ 

 

 Аналіз виховної та правовиховної роботи 

в закладі  освіти за І семестр 
І тиждень Микитей С.В. наказ 

 

Лютий 

1 Вивчення попереднього влаштування 

випускників 
ІІ тиждень 

Практичний 

психолог 

довідка, 

звіт 

 

2 Організація роботи щодо 

комплектування 1-х, 10-х кл. 
ІІ тиждень класні керівники списки  
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Березень 

1 Проведення зустрічей з представниками 

різних вищих навчальних закладів 
 Микитей С.В. рекомендації 

 

2 Анкетування учнів та батьків 9-х класів з 

метою вибору профілю навчання 
І-ІІ тиждень 

Практичний 

психолог 
звіт 

 

Квітень 

1 Аналіз роботи факультативів в закладі 

освіти у 2021/2022 н.р. 
ІV тиждень Матейчук М.Г. наказ 

 

Травень 

1 Аналіз підсумків успішності учнів за рік 

ІV тиждень Бачинська Н.А. 

засідання 

педради, 

протокол, наказ 

 

2 Аналіз роботи гуртків в закладі освіти у 

2021/2022 н.р. ІV тиждень Микитей С.В. наказ 
 

Червень, липень 

1 Уточнення списків дітей мікрорайону 

школи 
І тиждень Матейчук М.Г.  

 

2 Набір учнів в 1-их,10 класи.  Матейчук М.Г. списки,звіт  

 

       2.2. Соціальний захист дітей 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний Форма контролю 

Відмітки про 

виконання 

Вересень 

1 Проведення громадського огляду умов 

проживання, навчання, виховання дітей-

сиріт та дітей, які знаходяться під опікою 

та опинилися в складних життєвих 

IІ-IІІ тиждень 

Довгань Т.В., 

соціальний 

педагог 

акти обстеження 
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обставинах 

2 Аналіз працевлаштування випускників 

(дітей пільгової категорії) 
ІІ-ІІІ тиждень Микитей С.В. довідка, акти 

 

3 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей пільгової категорії 
І-ІІ тиждень Ковалик Н.Я. накази 

 

4 Складання соціологічних карт класів та 

школи, списки учнів по категоріях 
 Довгань Т.В. 

соціальний 

паспорт 

 

Жовтень 

1 Виявлення дітей-сиріт та дітей, які 

залишилися без догляду батьків постійно 

 

ІІ тиждень Довгань Т.В. взяття на облік 

 

2 Оформлення документації: 

- Заповнення карток 

- Акти обстеження 

І тиждень 
Довгань Т.В., 

класні керівники 
плани 

 

Листопад 

1 Підсумок проведення громадського огля- 

ду проживання , навчання, виховання, 

оздоровлення, працевлаштування дітей-

сиріт та дітей, які знаходяться під опікою 

І тиждень  Довгань Т.В. довідка 

 

Грудень 

1 Проведення акції  «Милосердя» до Дня 

інваліда і Дня Святого Миколая 

 

ІІ тиждень Микитей С.В. відомості 

 

2 Аналіз стану роботи класних керівників 

із дітьми пільгових категорій 
ІІІ тиждень Довгань Т.В. довідка 

 

3 Контроль за отриманням та розподілом 

новорічних подарунків 
ІV тиждень Микитей С.В. звіт 

 

Січень 

1 Індивідуальна робота класних керівників ІІІ тиждень Микитей С.В. дані виховних  
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із дітьми пільгових категорій  планів 

Лютий 

1 Проведення акції «Милосердя» 

(учасникам ООС0 
ІІ тиждень Микитей С.В. відомості 

 

Квітень 

1 Організація літнього оздоровлення дітей  ІVтиждень Микитей С.В. наказ,інструктажі  

Травень 

1 Аналіз стану роботи класних керівників 

із дітьми пільгових категорій 
ІVтиждень Довгань Т.В. довідка 

 

 

Розділ ІІІ. Управління діяльністю педагогічного колективу 

3.1.Тематика засідань педагогічної ради на 2021/2022н.р. 

 

№ п/п Дата Порядок денний Відповідальний за 

підготовку питання 

 

 

№1 

 

 

серпень 

1.Про підсумки діяльності закладу загальної середньої освіти за 2020/2021 

навчальний рік та пріоритетні напрями роботи у новому навчальному році. 

                                                                        

2.Про освітні програми закладу на 2021/2022 навчальний рік.                                                     

3.Про структуру 2021/2022 навчального року.                                                       

4. Алгоритм організації освітнього процесу у  закладі загальної середньої  

освіти з урахуванням епідеміологічної ситуації з 01.09.2021 р.                                                                                                                     

5.Про модель організації освітнього процесу в закладі освіти в умовах 

адаптивного карантину з урахуванням можливої необхідності оперативного 

переходу з  очної форми навчання на дистанційну і навпаки у зв’язку з 

посиленням чи послабленням карантинних обмежень через поширення 

коронавірусної хвороби. 

                                                                               

6.Про затвердження: 

Бачинська Н.А. 

директор закладу 

  

Матейчук М.Г., 

ЗНВР 

 

 

 

Бачинська Н.А. 

 

Медсестра 
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       -плану роботи закладу на поточний навчальний рік; 

       -плану роботи бібліотеки;                                                       

       -орфографічного режиму;                                                          

       -правил внутрішнього трудового розпорядку;                                                                     

  -режиму роботи закладу                                                                                

7.Про здійснення обліку занять та оцінювання навчальних досягнень учнів з 

курсів за вибором, факультативів, групових та індивідуальних занять на 

сторінках класного журналу або в окремому журналі; 

8.Про особливості та терміни проведення навчальної практики та навчальних 

екскурсій у 2021/2022 навчальному році; 

9. Про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів; 

10. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів; 

11. Про тижневе навантаження педагогічних працівників у 2021/2022 н.р. 

12. Про попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу. 

      Проведення заходів в рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» 

13.Про організацію чергування вчителів в закладі освіти. 

14. Про організацію виховної роботи в Заставнівському ЗЗСО І-ІІІ ст.  в    

      2021/2022 навчальному році» 

15. Про освітню роботу з батьками з питань профілактики насильства, 

булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення 

конфліктів мирним шляхом. 

Бачинська Н.А. 

Бібліотекар 

Матейчук М.Г. 

Бачинська Н.А. 

 

Матейчук М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микитей С.В. 

 

 

Довгань Т.В. 

 

 

 

№2 

 

 

 

листопад 

1.Про виконання рішень попередніх педрад. 

2.Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули нової української 

школи. 

3.Про атестацію педпрацівників закладу освіти в 2021/2022 н.р. 

4. Про моделювання індивідуальної освітньої траєкторії професійного 

розвитку педагога в умовах законодавчих змін. 

5.Формування здорового способу життя дітей  на уроках основ здоров’я та 

фізкультури. 

Бачинська Н.А.  

 

 

Матейчук М.Г. 

Матейчук М.Г. 

 

Микитей С.В. 
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6. Про превентивне виховання як цілісну систему дій педколективу 

7.Про результати вивчення стану адаптації учнів 1-х та 5-х кл. до навчання. 

8. Про обстеження учнів 1-их класів та зарахування до логопедичного пункту. 

Комплектування логопедичних груп. 

ДовганьТ. Микитей С. 

 Психолог 

 

Логопед 

№3 Січень 1. Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним 

персоналом у I семестрі 2021/2022 н.р. і завдання на II семестр щодо 

поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів 

навчальних досягнень учнів. 

2.Про стан викладання історії, правознавства в закладі освіти. 

3.Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних 

прийомів педагогічної техніки у процесі викладання географії.  

4.Про стан відвідування навчальних занять учнями закладу освіти у І 

семестрі. 

5. Про ведення шкільної документації 

6. Аналіз правовиховної роботи в школі у І семестрі 

7. Про стан впровадження інноваційних технологій у початковій ланці як 

засіб розвитку інтересу в учнів до вивчення англійської мови 

8. Про виконання рішень попередніх педрад. 

Бачинська Н.А. 

директор закладу  

 

 

Матейчук М.Г., ЗНВР 

 

Матейчук М.Г., ЗНВР 

 

Довгань Т.В. 

 

Матейчук М.Г. 

Микитей С.В.,ЗВР 

Бачинська Н.А. 

№4 Березень 1.Про виконання рішень попередніх педрад. 

2. Використання проектних технологій, рівень знань умінь і навиків учнів з 

біології та екології.  

3. Формування в школярів  художньо-естетичноі, трудової культури на 

уроках мистецтва, образотворчого і музичного мистецтва та трудового 

навчання. 

4.Про досягнення та проблеми впровадження концепції   НУШ в 1-4-их 

класах. 

5.Інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку дитини. Творча 

Бачинська Н.А. 

директор закладу 

Матейчук М.Г. 

 ЗНВР 

 

Микитей С.В. ЗВР 

 

 

 



44 
 

 

інтеграція навчання учнів  початкової школи під час занять з предмета «Я 

досліджую світ» та природознавства. 

6. Роль учнівського самоврядування в житті нашого навчального закладу як 

реальної виховної сили в умовах демократизації школи 

7. Про підготовку до організованого завершення навчального року 

Онищенко Г.Г. 

 

Ковалик Н.Я. 

 

Бачинська Н.А. 

№5 Травень 1. Про підсумки освітнього процесу за 2021/2022 н.р. 

2. Про підготовку до проведення ДПА учнів 4 і 9-их класів, звільнення учнів 

4 і  9-их класів від ДПА. 

3. Про стан виконання плану роботи закладу освіти у 2021/2022 н.р. 

4. Про ефективність роботи факультативів та гуртків 

5. Соціально-педагогічна робота з учнівською молоддю щодо профілактики 

злочинності. Аналіз правовиховної роботи в школі у ІІ семестрі 

6. Про обговорення освітніх програм закладу та педагогічного навантаження 

на 2022/2023 н.р. 

7. Про переведення до наступних класів учнів та їх нагородження 

Похвальними листами  

8. Про випуск зі школи учнів основної  школи  

Бачинська Н.А.  

Матейчук М.Г. 

 

 

 

Микитей С.В. Довгань 

Т.В. 

 

Матейчук М.Г., ЗНВР   

 

3.2.Наради при директорові  

 Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Серпень 

 

 Аналіз діяльності закладу за 2020/2021 н.р.  Бачинська Н.А. Протокол  

 Про стан готовності навчального закладу до  

початку нового  навчального року 
 

Матейчук М.Г., 

Жварич М.М. 
      Акт 

 

 Про комплектування класів, результати набору   Матейчук М.Г. Списки  
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 Про забезпечення підручниками      Бібліотекар Довідка  

 Про режим роботи школи  Бачинська Н.А. Наказ  

 Про розподіл функціональних обов’язків  Бачинська Н.А. Наказ  

 Про організацію роботи педагогічного колективу з 

охорони праці та техніки безпеки  
Матейчук М.Г. Наказ  

 Про підготовку до Першого дзвоника 
 

Микитей С.В. Сценарій  

Вересень 

 Про дотримання протиепідемічних заходів у школі.     Бачинська Н.А. Інформація  

 Про підсумки влаштування випускників 9,11 класів  Микитей С.В. Довідка  

 Про організацію чергування вчителів по школі  Микитей С.В. Наказ  

 Інформація про Положення про медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням 

учнів у ЗЗСО та ознайомлення з інструкцією про 

розподіл учнів на групи для занять на урок 

фізкультури 

 Ковалик Н.Я. Наказ 

 

 Про  харчування дітей пільгової категорії  Ковалик Н.Я Наказ  

 Планування виховної роботи.  Микитей С.В. План  

 Соціальний паспорт школи.  ДовганьТ.В. Паспорт  

 Про організацію роботи з дітьми, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 
 Микитей С.В. Наказ 

 

 Про підготовку до Дня вчителя  Микитей С.В.  Сценарій  
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 Про здійснення соціально-психологічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами 
 

Практичний 

психолог 
Довідка 

 

 Підготовка банку даних учнів з порушеннями 

мовлення за результатами обстеження 
 Логопед Довідка 

 

Жовтень 

 

 Про підсумки контролю за веденням класних 

журналів 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 Про проведення загальношкільних батьківських 

зборів 
 Дирекція 

 

Протокол 

 

 Про організацію проведення місячника 

військово-патріотичного виховання 
 Микитей С.В. План 

 

 Про організацію та проведення осінніх канікул  Микитей С.В. наказ, план  

 Підсумки підготовки школи до роботи в зимових 

умовах 
 Жварич М.М. Наказ 

 

 Інформація про стан відвідування учнями школи 
 

Довгань Т.В. 

Віщук О.І. 
 Довідка 

 

 Про організацію І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

Листопад 

 Про проведення Декади історії та права  Орлик М.М. План  

 День української писемності та мови. 

 Конкурс імені П.Яцика 
 Самборська Г.І. Довідка 

 

 Про проведення місячника превентивного 

виховання. Про заходи щодо попередження 

вживання  наркотичних засобів, алкоголю та 

тютюнопаління. Бесіди проти насильства. 

 Довгань Т.В. Довідка 

 

 Про організацію Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності 
 Чіботар Л.В. Наказ 
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 Про участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 

з базових дисциплін 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 Про проведення Тижня духовно-морального 

виховання 
 Ковальчук Г.М. План 

 

  

Ведення щоденників учнями  5-10 кл. 
      Матейчук М.Г. Довідка 

 

Грудень 

 Про організацію проведення Тижня правового 

виховання 
 ЗВР, Орлик М.М. План 

 

 Про проведення Тижня інклюзивного навчання  Матейчук М.Г. План  

 20.12 – День міліції. Організація зустрічі  з 

працівниками правоохоронних органів. 
 Микитей С.В. Довідка 

 

 Про організацію та проведення новорічних та 

різдвяних свят в школі. Техніка безпеки. 
 Микитей С.В. графік, наказ 

 

 Проведення благодійних акцій  Микитей С.В. Інформація  

 Про організацію та проведення зимових канікул  Микитей С.В. план роботи  

 Про попередження травматизму під час зимових 

канікул 
 Микитей С.В. Наказ 

 

 Про стан збереження підручників у І семестрі  Бібліотекар Довідка  

 Аналіз правовиховної роботи за І семестр 

 Микитей С.В. 

 

Наказ 

 

 

 Аналіз відвідування учнями школи у І семестрі  Довгань Т.В. Наказ  

Січень 

 Інформація про правила внутрішнього розпорядку 

школи та розподіл робочого часу педагогічних 

працівників 

 Бачинська Н.А. Інформація 
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 Про стан чергування у навчальному закладі  Микитей С.В. Довідка  

 Інформація про діяльність учнівського 

самоврядування 
 Ковалик Н.Я. Довідка 

 

 Про проведення тижня фізики і географії 
 

Кольба М.З. 

Дудлей М.М. 
План 

 

 Підготовка школи до організованого початку ІІ 

семестру  
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 Про організацію місячника громадянського 

виховання 
 Микитей С.В. План 

 

 Про організацію Тижня дитячої книги 

 
 бібліотекар План 

 

Лютий 

 Стан профорієнтаційної роботи в 9,11кл. 
 

Практичний 

психолог 
Протокол 

 

  

Ведення щоденників учнями  5-10 кл.       Матейчук М.Г. Довідка 

 

 

 

 Про проведення Тижня правил дорожнього руху. 
     Микитей С.В. План 

 

 Місячник основ безпеки життєдіяльності, 

фізкультури та спорту 
 

    Чіботар Л.В.,      

    Ковалик Н.Я. 
План 

 

 Тиждень іноземної філології та зарубіжної 

літератури 
 

 

Романишина С.В. 

 

План 

 

 День Героїв Небесної Сотні. 

Лінійка-реквієм. 
 Микитей С.В. Сценарій 

 

Березень 

 Про запобігання та протидії корупції та заборону 

зборів будь-яких коштів  Бачинська Н.А. Протокол 
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 Про естетичне виховання підростаючого покоління. 

Місячник художньо-естетичного виховання. 

Про тиждень предметів художньо-естетичного 

циклу  

 

Микитей С.В. 

      Зубік Н.В. 

Шпилей Д.М. 

План 

 

 Декада української мови та літератури.  

Шевченківські дні  Самборська Г.І. План 
 

 Про проведення тижня математики і іінформатики 
   

 

 Про стан ведення класних журналів 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 Аналіз відвідування учнями занять у січні-березні 
 Довгань Т.В. Довідка 

 

 Про результати атестації педпрацівників 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 План роботи на весняних канікулах 
 Микитей С.В. План 

 

 Техніка безпеки під час весняних канікул. 

Інструктажі  Микитей С.В. Наказ 
 

 

Квітень 

 Про організацію роботи з ЦЗ. Підготовка до дня ЦЗ 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 Про підготовку випускників 11 класу до ЗНО 
 Матейчук М.Г. Інформація 

 

 Про підготовку та проведення святкування Дня 

пам’яті  і примирення 
 Микитей С.В. План 

 

 Про організацію проведення Місячника 

екологічного виховання 
 Чіботар Л.В. План 
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 Про проведення Тижня  безпеки життєдіяльності  Чіботар Л.В. План  

 Про проведення загальношкільних батьківських 

зборів 
 Дирекція 

 

Протокол 

 

 Про проведення Тижня  хімії і біології  Матейчук М.Г. План  

 Про попередження негативних явищ серед учнів 
 

Практичний 

психолог 
 

 

 Проведення лінійки-реквієму до 36-ї річниці 

Чорнобильської трагедії (1986) 
 Микитей С.В. Сценарій 

 

Травень 

 Про організоване закінчення навчального року 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 Про проведення Тижня початкової школи 
 

Матейчук М.Г. 

 
План 

 

 Про організацію літнього відпочинку учнів та 

проведення інструктажів з техніки безпеки 

Про організацію Декади патріотичного виховання. 

 

 

 

Микитей С.В. 

Шологон О.В. 

 

наказ 

план 

 

 Стан роботи з попередження дитячого травматизму 

у ІІ семестрі 
 

Довгань Т.В. 

Віщук О.І. 
Довідка 

 

 Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів 

шкільної документації 
 Матейчук М.Г. Наказ 

 

 Аналіз відвідування учнями школи у ІІ семестрі 
 Довгань Т.В. Наказ 

 

 Про результати роботи логопедичної служби у 

закладі освіти 22021/2022 н.р. 
 Логопед Інформація 

 

 Про підготовку свята «Останній дзвінок» 
 Микитей С.В. 

план 

проведення 
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3.3.Засідання методичної ради 

№з/

п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 

Відмітки  

про 

 виконання 

                            Вересень 

1. Аналіз методичної роботи за 2020/2021 навчальний рік ІІ тиждень Матейчук М.Г Протокол  

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради 

 
  Протокол 

 

3. Обговорення  та затвердження планів методичної 

роботи, методичної ради школи,  методичних 

об’єднань.  

 
Члени методичної 

ради 
Протокол 

 

4. Особливості організації освітнього процесу та 
інструктивно-методичні рекомендації Міністерства 
освіти і науки України, ІППО ЧО щодо викладання 
предметів у 2021/2022 навчальному році. 

 
Члени методичної 

ради 
План 

 

5. Організація освітнього процесу в 1-4 класах в умовах 

впровадження Концепції Нової української школи. 

Інформаційно-методичне та програмне забезпечення, 

нормативно- правова база . 

Про формувальне  оцінювання учнів 1-4 класів 

 
Члени методичної 

ради 
Протокол 

 

6. Про організацію інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами. 
 

Члени методичної 

ради 
Наказ 

 

7. Про організацію індивідуальної форми навчання 
 

Члени методичної 

ради 
Наказ 

 

8. Розгляд на засіданнях методичних об’єднань педагогів  

календарно-тематичного планування уроків   

вчителями на І семестр 2021/2022 навчального року. 

 
Члени методичної 

ради 

Календарний 

план 

 



52 
 

 

 

9. Визначення змісту, форм і методів підвищення 

кваліфікації педагогів у 2021/2022 н.р.  

 

 
Члени методичної 

ради 
План 

 

10. Складання ІПР для дітей, які нафчаються за 

інклюзивною формою навчання 

 

 
Члени методичної 

ради , логопед 
Програма 

 

11. Розгляд плану проведення  предметних тижнів, декад, 

місячників. 
 

Члени методичної 

ради 
План 

 

  Листопад    

1. Про планування заходів щодо ефективної підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

11-х класів 
 

Заступник 

директора з НВР 

 План     

заходів 

 

2. Про підсумки проведення  І етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін та підготовку до участі в 

ІІ етапі. 

 

 
Заступник 

директора з НВР 
Наказ 

 

3. Адаптація  учнів 1  класу  у  початковій школі  та  5 

класу  в  основній  школі. Організація коригувальних 

занять з учнями, що відчувають труднощі в адаптації. 

                                                                                    

 
Практичний 

психолог 
Анкети 

 

4. Про   організацію підготовки  до  участі    учнів   у 
конкурсах знавців української  мови ім. П.Яцика, 
мовно-літературному конкурсі ім.Т.Шевченка,  «Моя 
Батьківщина - Україна», «Юний  дослідник», захисті 
науково-дослідницьких робіт при  БМАН.                                                                                                                                                                   
 

 
Заступник 

директора з НВР 
Протокол 

 

5. Про підготовку круглого столу: «Сучасний урок - як  Заступник   План  
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основа проектної діяльності учнів»»  директора з НВР 

  Лютий        

1. Моніторингові дослідження якості освіти як крок на 

шляху до Нової української школи. Результативність 

навчально-виховного процесу за І семестр 2021/2022 

навчального року. 
. 

                                                                                                                                                        

 
Заступник 

директора з НВР 

Матеріали 

моніторингу 

 

2. Про атестацію педагогічних працівників,  презентація 

ними власних методичних та педагогічних  

напрацювань. 

                                                                             

 
Вчителі, що 

атестуються 

Звіти 

вчителів, що 

атестуються 

 

3. Про моніторинг результативності виступу у ІІ-ІІІ 

етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. 

                                                                             

 
Заступник 

директора з НВР 
Наказ 

 

4. Роль гурткової, індивідуальної роботи, факультативних 

занять у розвитку інтелектуальних здібностей учнів. 

                                                                             

 
Заступник 

директора з НВР 
Протокол 

 

5. Огляд  нормативних документів,  новинок психолого-

педагогічної літератури. 

 
 

Заступник 

директора з НВР, 

бібліотекар. 

 

 

6. Аналіз результативності методичної роботи за І 

семестр 2021/2022 

навчального року 

 
Заступник 

директора з НВР 
Протокол 

 

 Про підсумки курсової перепідготовки педагогічних 

працівників у 2021 році. 

                                                                                

 
Заступник 

директора з НВР 
Наказ 

 

     Квітень    
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1. Звіти керівників шкільних методичних об’єднань щодо  

проведення методичної роботи. 

 

 Керівники ШМО Звіти 
 

2. Про організацію та підготовку до проведення 

державної підсумкової  атестації в   4, 9, 11-х класах. 

Обговорення нормативних документів. 

Затвердження  матеріалів ДПА для 4-х та 9-х класів. 

                                                                  

 
Заступник 

директора з НВР 
Наказ 

 

3. Формування ключових    компетентностей учнів  

відповідно до нового змісту освіти на уроках 

суспільно-гуманітарного  профілю. 

 

 Керівники ШМО Протокол 

 

6. Огляд  нормативних документів,  новинок психолого-

педагогічної літератури 
 Бібліотекар  

 

        

Червень 
  

 

1. Аналіз методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік, 

ефективність роботи шкільних МО за 2021-2022 н.р. 

 

 
Заступник 

директора з НВР 
Наказ 

 

2. Про підсумки проведення державної підсумкової 

атестації у 4,9,11 класах 

                                                                                

 
Заступник 

директора з НВР 
Наказ 

 

3. Про виконання навчальних програм інваріантної та 

варіативної складової навчального плану закладу. 

 

 

 
Заступник 

директора з НВР 
Наказ 

 

4. Обробка пропозицій, рекомендацій щодо планування  

методичної  роботи на наступний навчальний рік. 

                                                                              

 
Заступник 

директора з НВР 

Пропозиції 

до плану 
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Розділ   IV   Виховна робота 

  4.1.  Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота 

 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Вересень 

1. Засідання Ради з профілактики правопорушень 

-Затвердження складу Ради та плану роботи Ради; 

-Про соціально- правовий паспорт школи. Списки 

учнів, схильних до правопорушень із неблагопо- 

лучних сімей. Взяття на внутрішкільний облік 

учнів, схильних до правопорушень; 

-Система роботи закладу освіти з питання контролю 

за відвідуванням учнями занять 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В. Протокол 

 

2. Обстеження житлово- побутових умов проживання 

та виховання дітей контрольованої категорії, 

неблагополучних сімей 

 
соціальний педагог, 

класні керівники 
Акти 

 

3. Засідання клубу  «Закон і підліток»  Шологон О.В. Матеріали  

4. 
Місячник «Увага! Діти на дорозі!» 

 

16.08-

17.09 
Микитей С.В. 

План заходів, 

наказ 

 

5. 
Всеукраїнський  Тиждень з протидії булінгу 
 

17-21.09 

 

Практичний 

психолог 
План 

 

6. Виховні справи: «Кожен з нас   президент своєї 

держави», «Державні символи України»; 

«Конституція - Основний Закон» тощо 

протягом 

місяця 
Класні керівники 

Фото, 

матеріали 

 

7. Проведення рейду «Урок»  Матейчук М.Г.  Довідка  
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8. 
Дослідження схильності учнів до девіантної 

поведінки 
 

Практичний 

психолог 
Довідка 

 

9. Проведення батьківських зборів  класні керівники Протоколи  

Жовтень 

1. 

Засідання Ради з профілактики правопорушень 

-Дозвілля учнів у позаурочний час;  

-Про роботу з дітьми, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

-Аналіз відвідування учнями школи. Підсумки 

проведення рейду «Урок» 

 

IІІ 

тиждень 

 

Микитей С.В. 

 

Протокол 

 

2. Міжнародний день боротьби проти насилля. Бесіди 2.10  Класні керівники Матеріали  

3. Засідання клубу  «Закон і підліток»  Шологон О.В. Протокол  

4. Проведення  годин правового виховання: 

«Відповідальність людини за свої вчинки» «Я і 

закон», «Вчимося розуміти один одного»  тощо 

протягом 

місяця 
Класні керівники Матеріали 

 

5. Бесіди про попередження шкідливих звичок. 

 

протягом 

місяця 
Класні керівники Матеріали 

 

6. Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

 

 

18.10 
Класні керівники, 

соц. педагог 
Матеріали 

 

7. Б/з по класах «Попередження правопорушень під 

час канікул.  Інструктажі з техніки безпеки та  про 

дотримання протиепідемічних заходів безпеки» 

IІІ 

тиждень 
Класні керівники Протоколи 

 

 

Листопад 

1 Засідання Ради з профілактики правопорушень. 

1.Відповідальність батьків за виховання дітей. 

Насильство в сім’ї; 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В. протокол 
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2. Заслуховування батьків, діти яких схильні до 

правопорушень. 

3.Про роботу класних керівників і вчителів – 

предметників з учнями, схильними до 

правопорушень, жебракування. 

2. Бесіди про попередження шкідливих звичок 

(тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків) 
Iтиждень Класні керівники Матеріали 

 

3. Робота щодо запобігання поширення наркоманії, 

таксоманії, негативних явищ і формування 

здорового способу життя 

протягом 

місяця  

Соціальний педагог 

 
Матеріали 

 

4. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності IІ 

тиждень 

Вчитель основ 

здоров’я 
План 

 

5. Проведення  класних годин правового виховання на 

тему «Булінг і кібербулінг», «Безпечна школа. 

Маски булінгу», «Конфлікт і взаємодія» 

протягом 

місяця 
класні керівники Матеріали 

 

6. Бесіди проти насильства «Як будувати стосунки з 

однолітками», «Насильство. Як його уникнути?», 

«Моя поведінка в конфлікті»тощо 

протягом 

місяця 
класні керівники Матеріали 

 

7. Про превентивне виховання як цілісну систему дій 

педколективу 
педрада Микитей С.В. Протокол 

 

8. Засідання клубу  «Закон і підліток»Проведення 

круглого столу «Моя відповідальність перед 

законом» 

IІІ 

тиждень 
Шологон О.В. Матеріали 

 

 

Грудень 

1. Засідання Ради з профілактики правопорушень 

-Про взаємовідносини учнів та вчителів . Конфлікт 

на уроці. Булінг; 

- Про роботу класних керівників,  шкільного 

психолога з учнями з девіантною поведінкою; 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В. протокол 
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-Аналіз відвідування учнями занять. 

2. Всеукраїнський тиждень права  06-10.12 Вчитель права План  

3. Проведення класних годин з правового виховання 

«Невід’ємне право кожного – право на життя», 

«Правила безпеки в інтернеті», «Взаєморозу- 

міння – гарантія твоєї безпеки» 

протягом 

місяця 

Практичний 

психолог 
 

 

4. День міліції. Зустріч з працівниками 

правоохоронних органів. 

 

20.12 Микитей С.В. Фото 

 

5. Засідання клубу  «Закон і підліток». 

 

IІІ 

тиждень 
Шологон О.В.  

 

6. Проведення батьківських зборів. 

Інструктажі з техніки безпеки 

IІІ 

тиждень 
класні керівники Протоколи 

 

7. Аналіз правовиховної роботи за І семестр ІV 

тиждень 
Микитей С.В. Наказ 

 

Січень 

1 Засідання Ради з профілактики правопорушень 

-Стан профілактичної роботи в початковій школі; 

- Про роботу класних керівників з учнями, схильни- 

ми до правопорушень. Співпраця з батьками; 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В. Протокол 

 

2 Залучення учнів, які перебувають на обліку в 

гуртки, спортивні секції 
постійно Класні керівники Списки 

 

3. Проведення класних годин з правового виховання 

на тему: «Право кожної дитини право на навчання», 

«Твої обов’язки» 

протягом

місяця 
Класні керівники Матеріали 

 

4. Бесіди з правил поводження на дорозі взимку. 

 

протягом

місяця 
Класні керівники Матеріали 

 

5. Бесіди про безпечну поведінку в інтернеті Протягом Класні керівники матеріали  
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протяг 

 

6. 
Засідання клубу  «Закон і підліток» 

IІІ 

тиждень 
Шологон О.В. Матеріали 

 

Лютий 

1 Засідання ради з профілактики правопорушень --

Відвідування учнями школи – умова успішного 

засвоєння програмового матеріалу; 

- Заслуховування учнів, які пропускають навчання 

без поважних причин; 

-Профілактика та подолання булінгу в школі. 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В. Протокол 

 

2. Години спілкування «Контролюй свої вчинки» 

 
І тиждень Класні керівники Матеріали 

 

3. Проведення класних годин з правового виховання 

на тему: «Права і обов’язки школяра», «Конфлікт на 

уроці» 

      ІІ 

тиждень 
Класні керівники Матеріали 

 

4. День безпечного Інтернету. Бесіди 

 
10.02 Класні керівники  

 

5. Тиждень правил дорожнього руху. ІІ 

тиждень 
Микитей С.В. План 

 

6. 

 

 

Засідання клубу  «Закон і підліток» 

 

 

 

 

 

 

ІІІ  

 

 

тижденьи

тждень 

Шологон О.В. 

 

 

матеріали 

 

 

Березень 

1 Засідання Ради з профілактики правопорушень 

- Звіт класних керівників про роботу з учнями, 

схильними до правопорушень; 

-Стан індивідуальної роботи з учнями 9-11 класів. 

Кібербулінг; 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В. Протокол 

 

2. Проведення класних годин з правового виховання 

на тему «Що означає жити красиво» 
Протягом 

місяця 
Класні керівники Матеріали 
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3.  День українського добровольця 

 14.03 Вчитель ЗУ Матеріали 
 

4. 
Про роботу з учнями групи «ризику»  

Практичний 

психолог 
 

 

5. Звіти керівників гуртків та секцій  про зайнятість 

учнів   Керівники гуртків Звіт 
 

6. Інструктажі з техніки безпеки на весняних 

канікулах 
ІІІ 

тиждень 
класні керівники Матеріали 

 

7. 
Засідання клубу  «Закон і підліток» 

IІІ 

тиждень 
Шологон О.В. Матеріали 

 

Квітень 

1. Засідання Ради з профілактики правопорушень 

-Проведення круглого столу з учнями та 

працівниками ювенальної поліції; 

-Про роботу з учнями, схильними до 

правопорушень; 

-Заслуховування учнів. 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В. Протокол 

 

2 Проведення класних годин «Безвідповідальність та 

наслідки» 
І тиждень Класні керівники Матеріали 

 

3. Класні справи «Правила безпечної поведінки на 

вулицях і дорогах» 

ІІ 

тиждень 
  

 

4. Про результати перевірки стану відвідування 

учнями навчальних занять 

ІІІ 

тиждень 

Довгань Т.В. 

соціальний педагог 
Акт 

 

5. З/ш  батьківські збори «Про попередження дитячого 

травматизму під час літніх канікул» 

ІV 

тиждень 
Дирекція Протокол 

 

6. Тестування учнів, батьків на правову тематику Протягом 

місяця 

Практичний 

психолог 
Матеріали 

 



61 
 

 

7. 
Засідання клубу  «Закон і підліток» 

IІІ 

тиждень 
Шологон О.В. Матеріали 

 

Травень 

1 Засідання Ради з профілактики правопорушень 

-Звіт про роботу Ради за рік; 

- Про організацію літнього оздоровлення учнів та 

контролю за дітьми, схильними до правопорушень. 

IІІ 

тиждень 
Микитей С.В.  

 

 
    

 

2. Про профорієнтаційні наміри випускників з числа 

учнів, які знаходяться на обліку  
І тиждень 

Практичний 

психолог 
Довідка 

 

3. Проведення класних годин «Правопорушення і 

злочин» 

ІІ 

тиждень 
Класні керівники  Матеріали 

 

4. Бесіди з попередження травматизму під час 

літнього відпочинку. Зустріч з працівниками 

правоохоронних органів 

ІV 

тиждень 
Класні керівники  Матеріали 

 

5.  31.05 - Всесвiтнiй день боротьби з 

тютюнопалiнням. Бесіди. 

 

ІV 

тиждень 

Соц. пед., класні 

керівники  
Матеріали 

 

6.  Аналіз правовиховної роботи за ІІ семестр ІV 

тиждень 
Микитей С.В.  Наказ 

 

7. 
Засідання клубу  «Закон і підліток» 

ІІІ 

тиждень 
Шологон О.В. Матеріали 

 

8. Проведення класних батьківських зборів 

Інструктажі з техніки безпеки 

протягом 

місяця 
Класні керівники  Протоколи 

 

 

                       4.2.  Ціннісне ставлення особистості до себе 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 
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1. 
Провести   Олімпійський  урок: «У здоровому  тілі – 

здоровий дух» 

вересень, 

IІ 

тиждень 

вчителі фізичної 

культури,  класні 

керівники  

наказ, план, 

сайт 
 

2. Щосеместрово поновлювати банк даних 

«Соціальний паспорт школи» 

двічі на 

рік 

Соціальний педагог, 

класні керівники 
Списки 

 

3. Провести анкетування учнів середніх та старших 

класів з метою визначення стану профілактичної 

роботи з впровадження ідей здорового способу 

життя, вживання учнівською молоддю алкоголю 

наркотичних речовин. 

листопад 

Практичний 

психолог,  

 соціальний педагог 

аналіз, 

анкетування 

 

4. 
У Всесвітній день здоров’я провести уроки здоров’я 07.04 

Вч. фізичної 

культури, кл.кер. 
Аналіз, сайт 

 

5. Проводити бесіди про попередження шкідливих 

звичок:  

« Шкідливі звички:причини і наслідки»; 

«Нікотин і підліток»;  

« Шкідливі звички та їх наслідки»; 

«Вплив наркотичних речовин на молоду людину»; 

тощо 

протягом 

року 

Класні керівники 

соціальний педагог 
 

 

6. Проводити виховні години з проблем здорового 

способу життя: 

«Коронавірус СОVID-19 : як поширюється, які 

симптоми та як вберегтися від захворювання»; 

«Дієві поради для розмови з дітьми про корона 

вірус»; 

«Наше здоров’я у наших руках»; 

«У здоровому тілі – здоровий дух» 

«Ми обираємо  здоровий спосіб життя»; 

«Умій сказати Ні!»; 

Вересень  

протягом 

року 

 

 

 

 

протягом 

року 

Класні керівники 1-

4кл. 

 

 

 

 

 

 

 

класні керівники 5-

 

Аналіз,  

фото 
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 «Бережи здоров’я  змолоду»; «Сучасна цивілізація і 

здоров’я людини»;  

«Ми – за здоровий спосіб життя». 

11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 З метою фізичного загартування учнів, зміцнення 

їхнього здоров’я, проводити роз’яснювальну роботу 

щодо ролі фізичної культури та спорту в житті 

людини.  

1.1. Провести шкільну спартакіаду  

1.2. Провести бесіди:  

 «Твоє здоров’я в твоїх руках» 

 «Вплив фізичних вправ на ріст, розвиток і здоров’я 

людини», 

 «Гігієна – запорука здоров’я» 

1.3. Підвищувати якість уроків фізичного виховання 

контролювати відвідування їх учнями протягом 

року 

1.4 Тиждень фізкультури та спорту 

«Сміливі,спритні, здорові»  

1.5.»Олімпійськй тиждень» 

протягом 

року 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

протягом 

року 

 

вересень 

 

 

 

вчителі фізичного 

виховання 

 

класні керівники 

 

 

вчителі фізкультури 

 

 

 

 вчителі 

фізкультури 

 

 

 

 

 

 

наказ 

 

 

 

аналіз 

 уроків 

 

 

наказ 

 

8 Брати участь у районних змаганнях з різних видів 

спорту  
протягом 

року 
вчителі фізкультури Наказ  

9 Провести Тижні: 

Олімпійський; 

Молодь обирає здоров‘я; 

Знань з основ безпеки життєдіяльності. 

 

Вересень 

Грудень 

Листопад

квітень 

Вчителі 

фізкультури,  

вчителі основ 

здоров’я 

Наказ, 

аналіз, 

Сайт 
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10 Провести психологічне обстеження учнів, схильних 

до правопорушень 
протягом 

року 

практичний 

психолог 
  

11 Практикувати написання з учнями диктантів, зміст 

яких передбачає дотримання правил поведінки на 

воді, в зимовий період, на льоду, запобігання 

захворюванням та отруєння грибами, дотримання 

правил харчування та вживання води, з правил 

дорожнього руху 

протягом 

року 

вчителі української 

мови 
Аналіз  

12 Забезпечувати дотримання учнями правил 

особистої гігієни, підтримання порядку на своєму 

робочому місці, в класі 

протягом 

року 

класні керівники,   

медична сестра 

перевірка 

стану 

чистоти 
 

11 Організувати медичне обстеження дітей-сиріт та 

дітей, які залишились без батьківського піклування 
вересень-

квітень 
медична сестра Аналіз  

12 Провести змагання:  

«Джура»(7-8 кл)  

«Сокіл» 9-11 кл  

«Старти надій» 1-4 кл. 

 

жовтень, 

грудень 

квітень 

вчителі фізичного 

виховання,  

вчитель ЗУ 

Аналіз, фото, 

сайт 
 

13 Провести шкільні конкурси: 

1) з пропаганди здорового способу життя «Обери 

здоров’я»;  

2 ) малюнків «Молодь обирає здоров’я», «Я хочу 

жити в якісному світі»; 

3) «СНІДу – ні!». 

протягом 

року 

класні керівники, 

вчитель о/м, 

 соціальний педагог,  

практичний 

психолог 

Аналіз, фото  

14 Проводити засідання  клубу ерудитів «Що? Де? 

Коли?» 
2 рази на 

семестр 

ЗВР, вчителі-

предметники,  
Аналіз, сайт  
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 Проводити зустрічі з лікарями  

«Наскільки небезпечним COVID-19 є для дітей?» 

«Обережно, туберкульоз!», «Чистота і гігієна», 

«Щеплення» 

протягом 

року 
класні керівники Аналіз  

  

4.3.  Ціннісне ставлення особистості до праці 

 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

1 

Проводити Дні чистоти і порядку. Закріпити 

ділянки території школи за класами для постійного 

прибирання. Підтримувати її в належному порядку.  

Протягом 

року 

адміністрація, 

класні керівники 
Звіт  

2 18.09 – Всесвітній день прибирання 

(трудовий десант на території школи) 
вересень 

адміністрація, 

класні керівники 
Фото, сайт  

3 Організувати чергування учнів по класах  вересень класні керівники Графік  

4 Брати участь у районних конкурсах декоративно – 

прикладного мистецтва та технічної творчості 
протягом 

року 

ЗВР,вчителі 

трудового навчання, 

керівники гуртків 

Наказ 

 

5 Проводити профорієнтаційну роботу протягом 

року 
класні керівники Аналіз, сайт 

 

6 Провести зустріч із працівниками районного центру 

зайнятості з метою інформування випускників про 

стан ринку праці 

квітень 

2022р 

ЗВР 

класні керівники 
Звіт 

 

7 Проводити збори макулатури щоквар- 

тально 
класні керівники Звіт 

 

8 Організувати роботу «книжкової лікарні», 

проводити рейди – огляди стану збереження 

підручників 

 
бібліотекар, класні 

керівники 1-11 кл.  
Акт 

 



66 
 

 

9 Озеленення кабінетів. Конкурс на краще озеленення 

класних кімнат та прилеглих територій 

вересень 

- жовтень 

учнівське 

самоврядування 
Звіт 

 

10 Провести години спілкування: 

«Обов’язки чергових» 

«Якщо бажаєш стати заможним у праці будь 

непереможним» 

«Народні промисли та ремесла» 

протягом 

року 
 класні керівники  

 

11 Тиждень чистоти та благоустрою «За чисте 

довкілля»  

березень-

квітень 
адміністрація Наказ 

 

   

 4.4.Ціннісне ставлення  особистості до суспільства і держави 

 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

1 
Провести  Всеукраїнський урок до 30-ї річниці 

незалежності України 

01.09 

 

 

 класні керівники Аналіз, сайт  

2 Забезпечити дотримання Конвенції ООН  «Про 

права дитини»   та Декларації прав людини  
постійно адміністрація Аналіз 

 

3 Провести цикл бесід, спрямованих на формування в 

учнів поваги до законів української держави: «Жити 

за законами держави»,  «Кожен з нас   президент 

своєї держави», «Державні символи України»; 

«Конституція - Основний Закон», «Використання 

державної символіки в навчальному закладі 

України», «Історія української державності» тощо 

протягом 

року 

     класні керівники,  

вчитель ЗУ,  вчителі 

історії 

Звіт 

 

4 Поновити куточки національної символіки у класах вересень-

жовтень 
   класні керівники Аналіз 
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5 З метою виховання в учнівської молоді 

патріотичних почуттів проводити:  

-Щоп‘ятниці підсумкові лінійки з внесенням 

Державного прапора, виконанням Державного 

Гімну України та Гімну школи; 

-Години спілкування: 

«15. 01 - 1992 р Верховна Рада України затвердила 

Державний гімн України «Ще не вмерла Україна»; 

«Герої не вмирають»4 

«Герої серед нас»; 

«Мій край – моя жива історія» «Україна за мир у 

всьому світі»; 

День пам‘яті жертв голодоморів на Україні; 

День гідності і свободи; 

«Від роду до роду слався, Україно»  «Українці за 

кордоном»; 

«Герої Небесної Сотні»; 

«22.01 – День Соборності України (102)»; 

«29.01 – День пам‘яті Героїв Крут (103 р.)»; 

«21.02   - Мiжнародний день рiдної мови»; 

«14.03 – День українського добровольця»; 

«20.05  - День української вишиванки»; 

-Зустрічі з учасниками АТО 

- День пам‘яті Героїв Крут; 

- День визволення Заставнівщини від фашистів; 

-Лінійка-реквієм до 36-ї річниці Чорнобильської 

трагедії ; 

-Місячник національного виховання; 

-Місячник військово-патріотичноговиховання; 

-Місячник патріотичного виховання; 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Л  

 

Жовтень 

Листопад 

Листопад   

 

Січень 

Лютий 

 

Січень  

Березень 

Квітень 

 

Вересень  

Жовтень 

Грудень 

Січень 

Травень 

ЗВР, педагог-

організатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВР, педагог-

організатор, вчитель 

ЗУ, вчителі 

фізичного 

виховання 

Аналіз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накази, 

плани 

проведення, 

сайт 

 



68 
 

 

-Місячник громадянського виховання; 

-Декада патріотичного виховання. 

6 З метою вивчення та дослідження рідного краю, 

його історії, природи й мистецтва проводити 

екскурсії та подорожі рідним краєм. 

протягом 

року 
класні керівники наказ, аналіз 

 

7 З метою виховання поваги до загальнолюдських, 

моральних цінностей, 

 - здійснювати вивчення індивідуальних 

особливостей учнів, їхніх інтересів та потреб, 

виходячи із результатів діагностики; 

- допомагати учням у боротьбі з негативними 

рисами, вихованні позитивних якостей; 

- проводити години спілкування на морально- 

правову тематику. 

 

практичний 

психолог, 

 класні керівники 

нарада при 

директору 

 

8 Організувати зустрічі школярів з працівниками 

прокуратури, ССД , ювенальної поліції 
постійно 

адміністрація, 

класні керівники 
звіт 

 

9 Взяти участь у шкільних та районних благодійних 

концертах та акціях:  

«Не залишатися осторонь» 

«Лист пораненому солдату» 

«Обереги для бійців» 

«Людям похилого віку» 

протягом 

року 

адміністрація,  

класні керівники 
аналіз 

 

10 Проводити інформаційні хвилинки, огляди преси 

«Час, події, праця»  

1 раз на 

тиждень 
класні керівники аналіз 

 

11 Відзначати видатні події з життя відомих людей: 

28.09  День народження  В.О.Сухомлинського ;  

22. 10 – 85 років від дня народження Бориса Ілліча 

Олійника; 

30.11 - день народження Назарія Яремчука(70); 

Прготя- 

гом року  

Вчителі мови і 

літератури, вчителі 

мистецтва, класні 

керівники 

Аналіз, сайт 
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27. 01-130 років від дня народження Павла Тичини;  

9. 03 - День народження Т. Г. Шевченка (208); 

19.03   - 91 рік від дня народження Ліни Василівни 

Костенко (1930); 

М.Івасюк – видатний художник України (157 р.); 

2.04 –Міжнародний день дитячої книги. День 

народження Г.-Х. Андерсена . 

12 Поновити стенди та куточки: 

 «Герої Небесної Сотні», 

«Наші земляки – учасники АТО» 

протягом 

року 

педагог-організатор 

класні керівники 
аналіз 

 

13 Шевченківський тиждень «Великий син великого 

народу 
березень Вчителі мови Наказ, сайт 

 

14 Конкурс патріотичної пісні «Хай пісня всіх єднає» травень вчитель музики аналіз  

 

            4.5. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

1 
Обрати батьківські комітети в класах, делегувати 

представника до ради школи 
вересень класні керівники звіти  

2 Змінювати зв’язки учителів -предметників з 

батьками, викликати для співбесіди батьків учнів, 

які мають труднощі у навчанні 

протягом 

року 

учителі, 

класні керівники 

нарада при 

директорові 

 

3 Проводити двічі на семестр батьківські збори, на які 

виносити питання навчання й виховання учнів, 

життя і діяльності класу і школи 

протягом 

року 
класні керівники протокол 

 

4 Тримати під постійним контролем неблагополучні 

сім'ї. Підтримувати зв'язок з родинами, де 

протягом 

року 
класні керівники акт 
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виховуються учні, схильні до правопорушень  

5 Загальношкільні батьківські збори: 

1.Співробітництво батьків і педагогічного колекти -

ву по створенню нового освітнього середовища у 

школі. 

Про стан відвідування учнями школи та робота з 

попередження правопорушень серед неповнолітніх. 

Про дотримання протиепідемічних заходів. 

Про адміністративну відповідальність батьків за 

виховання дітей. 

2. Педагог, учень і батьки в системі національного 

виховання.  

Аналіз показників успішності та відвідування учнів 

у 2021/2022 н.р 

Про попередження дитячого травматизму під час 

літніх канікул. 

Про  оздоровлення дітей влітку 2022 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

квітень 

Адміністрація, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

 

 

 

 

 

 

протокол 

 

6. Залучати батьків до позакласної роботи.  
Протягом 

року  

Класні керівники 

 

 

 

 

 

7.  Провести бесіди: 

01.10 – Міжнародний день людей похилого віку;  

18.10 – Європейський День боротьби з торгівлею 

людьми; 

10.11 –Всесвітній день молоді; 

13.11 - Всесвітній день доброти; 

16.11. – Міжнародний день толерантності; 

18.11 - Європейський день захисту дітей від 

сексуальної експлуатації та  насильства; 

 

Жовтень 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

 

Класні керівники 

Аналіз 

сайт 
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20.11 -Всесвітній день дитини; 

3.12 – Міжнародний день інвалідів; 

10 грудня – Міжнародний день прав людини; 

12 грудня  – День благодійництва;  

 

05.12 – День волонтерів 

17. 02 – Всесвітній День доброти; 

14.03 – День українського добровольця; 

9. 05 (друга неділя місяця) – День матері; 

15. 05 - Мiжнародний день родини (сiм'ї). 

 

Грудень  

 

 

 

 

Лютий 

Березень

Травень 

8. Провести звітній концерт  учнів для батьків; 

15 травня – День сім‘ї. 
травень 

ЗВР, 

вчитель музики 
аналіз 

 

9 Щорічно проводити вечір зустрічі випускників лютий ЗВР сценарій  

10 Проводити родинні свята до Дня Святого Миколая, 

Андріївські вечорниці, новорічні та різдвяні свята 

Грудень 

 
Класні керівники Графік, наказ 

 

 

4.6. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона-

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

1 
Створити постійно діючу виставку дитячих 

малюнків «Світ очима юних художників» 

Протягом 

року 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

аналіз  

2 Продовжити роботу гуртків художньо-естетичного 

циклу 
постійно Керівники гуртка Наказ 

 

3 Співпрацювати з школою мистецтв  протягом 

року 
адміністрація звіт, аналіз 

 

4 Провести свята: 

-«День Знань» 

 

вересень 

  ЗВР, класні 

керівники,  

Аналіз,  

сайт 
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-«Вклоніться, люди, вчителю своєму» 

 -«Ми нащадки козацького роду» 

-Святий Миколай, іди до нас» 

-«Андріївські вечорниці» 

-«Новий рік крокує на планеті» 

-«Вечір шкільних друзів» 

-«У вінок Кобзарю» 

-«Останній дзвоник» 

-«Випускний бал» 

 

жовтень 

 

грудень 

 

лютий 

березень 

травень 

червень 

вчитель ЗУ, 

педагог-організатор 

5 Взяти участь у районних конкурсах 

-  «Галерея мистецтв» 

- «Космічні фантазії» 

- «Мирний космос» 

- «Осінні барви Буковини» 

- «Чисті роси» 

- «Буковинська зіронька» 

- «Рідна пісня» 

- «В ритмах ХХІ століття» 

- «Народні танці» 

- Експедиція «Моя Батьківщина – Україна» 

- «Наша творчість тобі, Україно!» 

протягом 

року 

ЗВР, педагог-

організатор, 

керівники гуртків, 

вчителі-

предметники 

Наказ, 

аналіз 

 

6. Проведення фестивалю «Шукаємо таланти» 
протягом 

року 

 ЗВР, педагог-

організатор, класні 

керівники 

аналіз 

 

7. Відзначати знаменні дати видатних діячів 

мистецтва України і Заставнівщини: 

30.11 - день народження Назарія Яремчука(70); 

9. 03 - День народження Т. Г. Шевченка (208); 

14.04 – день народження М.Івасюка –земляка,  

Протягом 

року 

ЗВР, педагог-

організатор, класні 

керівники, вчителі 

мистецтва 

Плани, 

аналіз, сайт 
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видатного художника України (157 р.). 

04.03-73 р. від дня народж. В.Івасюка – 

композитора, співака. 

8 Проводити фестиваль- виставку «Розквітай, 

писанко!» 
квітень 

ЗВР, класні 

керівники 
аналіз, сайт 

 

9 Проводити виставки малюнків: 

-Виставка газет,плакатів до Дня ЗСУ; 

-Конкурс-виставка малюнків «Різдвяне надвечір‘я»; 

-Виставка новорічно-різдвяних композицій та газет 

«Новорічна композиція»; 

-Всеукраїнський фотоконкурс «Моя країна – 

Україна»; 

 -Виставка малюнків до творів Т.Шевченка; 

-Районна виставка-конкурс  декор-прикладної 

творчості учн. молоді "Наш пошук і творчість  

тобі,Україно»; 

-Виставка екологічних плакатів «Збережемо рідну 

планету»; 

-Конкурс малюнків «Молоде покоління за безпеку 

дорожнього руху». 

Протягом 

року 

ЗВР, вчителі 

мистецтва, класні 

керівники 

наказ,  

аналіз, 

сайт школи 

 

10 Провести бесіди, переглянути відео, презентації: 

16.10 – День художника України; 

27.03 - Мiжнародний день театру; 

6.04 – Всесвітній день мультфільмів; 

18.04 - Мiжнародний день пам'яток i визначних  

місць; 

18.05 - Мiжнародний день музеїв. 

Протягом 

року 
Вчителі мистецтва аналіз 

 

          

           4.7.  Ціннісне ставлення до природи 
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№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

1 Операція «Затишок» вересень Класні керівн.1-11 аналіз  

2 Упорядкування шкільної території протягом 

року 
Дирекція сайт 

 

3 Районний фотоконкурс «Осінні барви Буковини» жовтень Вчитель о/м довідка  

4 Районний конкурс «Галерея кімнатних рослин» 
листопад 

Вчителі біології і 

природознавства 
матеріали 

 

5 Конкурс «Мій рідний край» січень вчителі біології наказ  

6 Всеукраїнська акція «Діти за гуманне ставлення до 

тварин» 
лютий 

вчителі біології і 

природознавства 
матеріали 

 

7 Всеукраїнська акція «Годівничка»       

березень 

Класні керівники 1-

4 кл. 

матеріали, 

сайт 

 

9 Свято зустрічі птахів березень Класні керів. 1-4 кл. сценарій  

10 17.04 -«День довкілля»  

Місячник екологічного виховання 
квітень 

ЗВР, вчителі 

біології 

наказ, план, 

сайт 

 

 

11 

22.04 - Всесвiтнiй день Землi. Лекторій «Молодої 

Просвіти. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«День Землі» 

квітень 
ЗВР, вчителі 

біології 
аналіз, сайт 

 

12 Класні справи «Зроби світ навколо себе 

красивішим» 
квітень Класні керівники сайт 

 

13 Оформлення виставки екологічних плакатів до Дня 

Землі 
квітень 

Вчитель о/м, класні 

керівники 4-10 кл. 
фото 

 

14 Лінійка-реквієм до 36-ї річниці Чорнобильської 

трагедії 
квітень               ЗВР 

сценарій, 

сайт 

 

15      Бесіди, години спілкування про екологічну протягом Класні керівники 1- плани  
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культуру школярів року 11 кл. 

16 Трудовий десант на території школи та міста з 

озеленення та благоустрою «Зелена толока 
  сайт 

 

 

Розділ  V      Навчально-методична робота, підвищення кваліфікації вчителів 

5.1. Атестація педпрацівників 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Вересень 

1 Створення атестаційної комісії, узгодження її 

складу з профспілковим комітетом школи 

ІІІ 

тиждень 
Матейчук М.Г. наказ 

 

2 Ознайомлення педагогічного колективу зі списком 

педагогічних працівників, що включені адміні -

страцією до атестації наступного навчального року 

ІV 

тиждень 
Матейчук М.Г. список 

 

Жовтень 

1 Проведення засідань шкільної атестаційної комісії: 

1)затвердження списку педагогічних працівників, 

що атестуються та плану атестації на навч. рік 

ІІ 

тиждень 
Бачинська Н.А. протокол 

 

2 Розгляд  заяв на проходження позачергової атестації 

та присвоєння педагогічних звань, затвердження 

графіка проведення атестації, доведення його до 

відома тих, що атестуються під розпис  

ІІ 

тиждень 
Бачинська Н.А. заяви 

 

Листопад 

1 Оновлення матеріалів у шкільному куточку 

атестації педагогічних працівників школи 

ІІ 

тиждень 
Матейчук М.Г. матеріали 

 

2 Планування виступів учителів, які атестуються з 

творчими звітами на педрадах, засіданнях 

методради та методоб’єднань 

ІІІ 

тиждень 
Матейчук М.Г. матеріали 
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Лютий 

1 Проведення засідань шкільної атестаційної комісії: 

1)аналіз ходу атестації педагогічних працівників та 

підсумків проведення звітів 

ІІІ 

тиждень  
Бачинська Н.А. протокол 

 

Березень 

1 Проведення засідань шкільної атестаційної комісії: 

1)складання характеристик та оформлення 

атестаційних листів на встановлення 

кваліфікаційних категорій; 

2)ознайомлення тих, хто атестується з характерис- 

тиками в атестаційному листі та результатами 

атестації; 

ІІ 

тиждень 

Бачинська Н.А. 

 

Матейчук М.Г. 

характеристи

ки 

 

 

протокол 

 

 Видання наказу про атестацію вчителів за 

підсумками рішення атестаційної комісії I рівня 

ІІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г. 
 

 

2 Видання наказу по школі «Про встановлення 

(підтвердження ) кваліфікаційних категорій 

педагогічних працівників» 

ІІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г. 

наказ 

 

3 Подання атестаційних матеріалів на розгляд  вищих 

атестаційних комісій 

ІІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г. 
подання 

 

4 Видання наказу «Про результати атестації у 2021-

2022 н.р.  

ІІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г. 
наказ 

 

 

5.2 Робота з учнями щодо розвитку творчих та інтелектуальних здібностей 

 

№ Зміст роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Вересень 

1 Запровадити проведення в школі фестивалю ІІІ Дирекція закладу інформація  
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«Шукаємо таланти» тиждень 

2  Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»  раз у 

квартал  

Пед-організатор,  

вч-предметники 
інформація 

 

Жовтень 

1 Підготовка учнів до участі у І-ІІІ етапах 

Всеукраїнських олімпіад 
І тиждень 

Матейчук М.Г. 

заступник з НВР 
 

 

2 Складання графіку проведення олімпіад І тиждень Заступник  з НВР Графік  

Листопад 

1 Підсумки участі учнів у І етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 
 Заступник  з НВР Наказ 

 

Січень 

1 Підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

ІІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г. 

заступник  з НВР 

 нарада, 

наказ 

 

Березень 

1 Огляд-конкурс навчальних кабінетів 
І тиждень Комісія Протокол 

 

 

Квітень 

1 Заняття «Толерантне спілкування» ІІ 

тиждень  

Практичний 

психолог 
Звіт 

 

Травень 

1 Аналіз роботи педагогічного колективу щодо участі 

учнів в олімпіадах та конкурсах впродовж  

навчального року 

ІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г. 

заступник 

директора з НВР 

звіт, наказ 

 

              

 5.3 Методичні заходи 
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№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Вересень 

1 Організація роботи щодо виявлення, вивчення та 

узагальнення досвіду роботи учителів 

протягом 

року 

Матейчук М.Г. 

заступник  з НВР 
Матеріали 

 

Жовтень 

1 Участь педпрацівників у  конкурсі «Учитель року» протягом 

року 

Матейчук М.Г. 

заступник  з НВР 
Матеріали 

 

2 Організація та проведення місячника 

військово-патріотичного виховання 
Впродовж 

місяця 
 Матеріали 

 

3 Проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін 
Впродовж 

місяця 

Заступник 

директора 
Матеріали 

 

4 Засідання психолого-педагогічного семінару з теми 

«Творча  реалізація психолого – педагогічних 

механізмів створення на уроці ситуації успіху»  

ІV тиждень 

Заступник 

директора, 

психолог 

Матеріали 

 

Листопад 

1 Проведення Декади історії та права 

ІІ тиждень 

       Голова ШМО 

вч. суспільно-

гуманіт. напряму 

План 

 

2 Проведення Дня української писемності та мови. 

 Конкурс імені П.Яцика 09.11. 

Голова ШМО 

вчителів-

словесників 

Матеріали 

 

3 Методично-просвітницька робота «Науково-

методична допомога вчителям, асистентам вчителя 

та заступникам директора школи з питань корекції 

мовленнєвих недоліків в учнів». 

Протягом 

місяця 

     Логопед 

 
Інформація 

 

4 Організація та проведення  Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності 
ІІІ тиждень  Матеріали 
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Грудень 

1 Організація та проведення тижня інклюзивної 

освіти. 
ІІ тиждень 

 

Практ.психолог, 

логопед, 

асистенти вчит. 

 

Матеріали 

 

2 Психолого-педагогічний семінар з теми:«Вектори 

розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників» 

І тиждень 

Заступник 

директора, 

психолог 

Матеріали 

 

Січень 

1 Організація та проведення тижня фізики і географії 

ІІІ тиждень 

Голова ШМО 

вч.природничих 

дисциплін 

Наказ 

 

2 Організація та проведення Тижня дитячої книги 

 
ІV тиждень Бібліотекар  

 

Лютий 

1 Місячник основ безпеки життєдіяльності, 

фізкультури та спорту 

Протягом 

місяця 
  

 

2 Тиждень іноземної філології та зарубіжної 

літератури ІІтиждень 

Голова ШМО 

вчителів-

словесників 

Наказ 

 

Березень 

1 Проведення Декади української мови та літератури.  

Шевченківські дні 
01-10.03. 

Голова ШМО 

вчителів-

словесників 

План 

 

2 Місячник художньо-естетичного виховання. 

Проведення тижня  предметів художньо-

естетичного циклу 
Впродовж 

місяця 

Вчителі 

мистецтва,труд. 

навчання 

Наказ 
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3 Організація та  проведення тижня математики і 

іінформатики 
21-25.03. 

Голова ШМО 

вч.природничо-

матем.напряму 

Матеріали 

 

Квітень 

1 Проведення місячника екологічного виховання Впродовж 

місяця 
 Наказ 

 

2 Організація та проведення Тижня  хімії і біології 

 

Голова ШМО 

вч.природничо-

матем.напряму 

Матеріали 

 

3 Проблемний семінар « Як подолати професійне 

вигорання педагога» ІІ тиждень 

Заступник 

директора, 

психолог 

Матеріали 

 

                                                                                    Травень 

1 Організація та проведення Тижня початкової школи  Голова ШМО 

вч.поч.ласів 

Матеріали  

 

 

 

Розділ VI  Організація контрольно-аналітичної діяльності 

6.1 Контроль документації 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

1 Аналіз календарно-тематичного  планування 
Вересень,

січень 

Бачинська Н.А.,  

Матейчук М.Г. 
Довідка  

2 Аналіз виховних планів класних керівників Вересень,

січень 
Микитей С.В. Довідка 
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3 Перевірка ведення щоденників учнів 2-10кл. листопад, 

лютий  

Матейчук М.Г., 

Микитей С.В. 
 довідка  

 

4 Перевірка ведення учнівськихзошитів 

у  5-7кл 

у 8-9кл 

у 10-11кл.  

у початкових класах 

листопад 

грудень 

лютий 

березень 

Матейчук М.Г. 

 

 

Наказ 

 

5 Перевірка особових справ учнів вересень 

червень 
Матейчук М.Г. Довідка 

 

6 Перевірка класних журналів жовтень, 

січень, 

березень, 

червень 

Матейчук М.Г. Наказ 

 

 

6.2.Контрольно-аналітична діяльність 

№ Зміст роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Серпень 

1 Аналіз забезпеченості учнів підручниками  3 

тиждень 
бібліотекар Інформація 

 

2 Контроль за підготовкою до свята Першого 

дзвоника  

3-4 

тиждень 

 

Микитей С.В. 
Сценарій 

 

3 Контроль стану готовності навчального закладу до 

початку нового навчального року в умовах 

адаптивного карантину. 

4 

тиждень 

Бачинська Н.А.  

 
Акт 

 

Вересень 

1 Аналіз розкладу уроків факультативів та гуртків на 

І семестр 
І тиждень Матейчук М.Г. Нарада 
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2 Організація індивідуального та інклюзивного 

навчання  
І тиждень Матейчук М.Г. Наказ 

 

3 Контроль календарно-тематичного планування на І 

семестр 
І тиждень  Матейчук М.Г. Довідка 

 

4 Контроль за харчуванням учнів пільгової категорії ІІ 

тиждень 
Бачинська Н.А. Наказ 

 

5 Контроль за проходженням вчителями курсів 

підвищення кваліфікації 

ІV 

тиждень  
Матейчук М.Г. Наказ 

 

6 Організація методичної роботи у школі ІІ 

тиждень 
Матейчук М.Г. Довідка 

 

7 Розподіл обов’язків серед адміністрації щодо 

внутрішньо шкільного контролю 
І тиждень Бачинська Н.А. Наказ 

 

8 Контроль проведення тарифікації педпрацівників І тиждень Бачинська Н.А. Протокол  

9 Контроль за розподілом гурткової роботи І тиждень Бачинська Н.А. Наказ  

10. Вхідний моніторинг якості освіти  у 5-11-их класах ІІ-ІV 

тиждень  
Матейчук М..Г. Наказ 

 

Жовтень 

1 Контроль за станом викладання та рівнем 

навчальних досягнень учнів з основ здоров’я та 

фізичної культури 

впродовж 

місяця 

Адміністрація, 

керівник м/о 

рішення 

педради 

 

2 Контроль виховної  роботи на канікулах ІV 

тиждень 
Микитей С.В. План 

 

3 Контроль за роботою вчителів, що атестуються впродовж 

місяця 
Матейчук М.Г. Матеріали 

 

4 Контроль за проведенням шкільних олімпіад впродовж 

місяця 
Матейчук М.Г. Наказ 

 

Листопад 
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1 Контроль за станом викладання та рівнем навчаль- 

них досягнень учнів з географії 

впродовж 

місяця 
Адміністрація 

рішення 

педради 

 

2 Контроль за проведення виховних заходів учителів, 

що атестуються 

впродовж 

місяця 
Матейчук М.Г. Довідка 

 

Грудень 

1 Контроль за станом викладання та рівнем 

навчальних досягнень учнів з історії і права 

впродовж 

місяця 
Адміністрація Протокол 

 

2 Контроль за станом викладання та рівнем навчаль- 

них досягнень учнів з англійської мови в 1-4 класах 

впродовж 

місяця 
Адміністрація 

Рвшення 

педради 

 

3 Моніторинг якості освіти за І семестр 2021/2022 н.р.  4 

тиждень 
Адміністрація  Протокол 

 

4 Контроль ведення класних журналів з питання 

виконання навчальних планів та програм  

ІІ – ІІІ 

тиждень 
Матейчук М.Г. Наказ 

 

5 Аналіз  виховної роботи в І семестрі 4 

тиждень 
Микитей С.В. Наказ 

 

6 Аналіз  правиховної роботи в І семестрі 4 

тиждень 
Микитей С.В. Наказ 

 

7 Аналіз дитячого травматизму за І півріччя 4 

тиждень 
медсестра        Звіт 

 

8. Проміжний моніторинг якості освіти  у 5-11-их 

класах впродовж місяця    

впродовж 

місяця 
Матейчук М.Г. Наказ 

 

Січень 

1 Аналіз стану відвідування учнями навчальних 

занять за І семестр 2021/2022 н.р. 
І тиждень Довгань Т.В. Наказ 

 

2 Аналіз підсумків  ведення журналів за І семестр 
І тиждень Матейчук М.Г.  Наказ 

 

3 Контроль планів виховної роботи на ІІ семестр ІІ 

тиждень 
Микитей С.В. Довідка 
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4 Контроль календарно-тематичного планування на ІІ 

семестр 2021/2022 н.р. 
І тиждень 

Бачинська Н.А. 

Матейчук М.Г. 
інформацція 

 

5.  Контроль за станом викладання та рівнем навчаль- 

них досягнень учнів предмета «Захист України» 

ІІІ-ІV 

тиждень 
Адміністрація Наказ 

 

Лютий  

1 Оглядовий контроль «Матеріально-технічне та 

навчально- методичне забезпечення викладання 

обслуговуючої та технічної праці» 

ІІІ 

тиждень 
Матейчук М.Г. Довідка 

 

2 Аналіз попереднього влаштування учнів 9 кл. 
І тиждень Матейчук М.Г. Списки 

 

3 Контроль за станом викладання та рівнем навчаль- 

них досягнень учнів з біології та екології 

впродовж 

місяця 
Адміністрація 

Рішення 

педради 

 

4. Контроль за станом викладання та рівнем навчаль- 

них досягнень учнів 1-4 класів з навчальних 

дисциплін. 

впродовж 

місяця 
Адміністрація 

Рішення 

педради 

 

Березень 

1 Контроль за станом викладання та рівнем 

навчальних досягнень учнів з образотворчого, 

музичного мистецтва та трудового навчання 

впродовж 

місяця 
Адміністрація 

Рішення 

педради 

 

2 Контроль за підготовкою випускників 11 класу до 

ЗНО 
впродовж 

місяця 
Адміністрація Довідка 

 

Квітень 

1 Стан проведення  факультативів та гуртків       ІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г., 

Микитей С.В. 
Довідка 

 

2 Контроль за станом викладання та рівнем 

навчальних досягнень учнів з хімії 
впродовж 

місяця 
Адміністрація Наказ 
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3 Вихідний моніторинг якості освіти  у 5-11-их класах впродовж 

місяця 
Адміністрація Наказ 

 

Травень 

1 Контроль за підготовкою заходів до Дня пам’яті та 

примирення 
І тиждень Микитей  С.В. Наказ 

 

2 Проведення ДПА в 4, 11кл. ІІІ 

тиждень 
Матейчук М.Г. Наказ 

 

3 Моніторинг якості освіти за 2021/2022н.р. 
І тиждень Матейчук М.Г. Наказ 

 

Червень 

1 Аналіз стану відвідування учнями навчальних 

занять за 2021/2022 н.р. 
1 

тиждень 
Довгань Т.В. Наказ 

 

2 Контроль за проведенням ДПА в 9 кл. І-ІІ 

тиждень 
Адміністрація 

нарада при 

директорові 

 

3 Підсумковий контроль за веденням класних 

журналів 
ІІІ 

тиждень 
Заступник з НВР Наказ 

 

4 Контроль за виконанням навчальних планів і 

програм у 2021/2022 н.р. 
ІІІ 

тиждень 
Заступник з НВР Наказ 

 

               

Розділ VII   Охорона здоров’я та життя дітей. Освітнє середовище. 

7.1. Охорона здоров’я 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Серпень 

1 
Створення безпечного середовища для учасників 

освітнього процесу 

впродовж 

місяця 
Адміністрація   
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Вересень 

1 Місячник «Увага! Діти на дорозі!» 

Тиждень правил дорожнього руху. 
І тиждень Заступник з ВР Наказ 

 

2 Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в умовах 

адаптивного карантину 

Перед 

канікула

ми 

Класні керівники Інструктажі 

 

3 Складання розкладу уроків відповідно  до 

санітарно-гігієнічних вимог в умовах адаптивного 

карантину 

І тиждень Матейчук М.Г. Планування 

 

4 Організація харчування дітей  
І тиждень педагог-організатор Наказ 

 

5 Проведення Олімпійського тижня ІІ 

тиждень 

Вчителі 

фізкультури 
Наказ 

 

6 Всеукраїнський  Тиждень з протидії булінгу 

 
ІІІ 

тиждень 
психолог Наказ 

 

Жовтень 

1 Місячник військово-патріотичного виховання.   

Військово-спортивна гра «Джура», козацькі забави 

ІІ 

тиждень 
Вчитель ЗУ 

план, 

сценарій 

 

2 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності ІІІ 

тиждень 
Чіботар Л.В. Наказ 

 

3 Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в умовах 

адаптивного карантину на осінніх канікулах.  

Попередження дитячого травматизму під час 

осінніх канікул 

ІІІ 

тиждень 

Микитей С.В., 

класні керівники 

 

Наказ 

 

Листопад 

1 Місячник превентивного виховання. 16 днів проти 

насильства.   

впродовж 

місяця 
Заступник з ВР План 
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2 Проведення  бесід на тему профілактики СНІДУ, 

наркоманії та шкідливих звичок  

впродовж 

місяця 

класні керівники, 

соціальний педагог 
Довідка 

 

3 Організація роботи з профілактики  інфекційних 

захворювань учнів 

ІІ 

тиждень 
медсестра довідка, план 

 

4 Бесіди про попередження шкідливих звичок та 

проти насильства  

впродовж 

місяця 
класні керівники Матеріали 

 

Грудень 

1 Місячник патріотичного виховання. Тиждень права. 

Ціннісне ставлення до себе. Військово-спортивна 

гра «Сокіл», «Нумо, хлопці!» 

впродовж 

місяця 
Заступник з ВР Наказ 

 

2 Забезпечення температурного  режиму школи впродовж 

місяця 
завгосп 

аналіз 

замірів 

 

3 Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в умовах 

адаптивного карантину на зимових канікулах.  

Попередження дитячого травматизму під час 

зимових канікул. 

4 

тиждень 

Микитей С.В., 

класні керівники 

 

Наказ 

 

4 Проведення заходів з попередження дитячого 

травматизму 

4 

тиждень 
медсестра звіт, довідка 

 

Січень 

1 Забезпечення температурного  режиму школи впродовж 

місяця 
завгосп 

аналіз 

замірів 

 

2 Бесіди з правил поведінки на дорозі взимку 
 Класні керівники Довідка 

 

3 Бесіди про безпечну поведінку в інтернеті 
 Класні керівники Довідка 

 

Лютий  

1  Місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкуль -

тури та спорту. Тиждень правил дорожнього руху.  

впродовж 

місяця 

ЗВР, вчителі основ 

здоров’я, 
Наказ 
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 фізкультури 

2 Забезпечення температурного  режиму школи впродовж 

місяця 
завгосп 

аналіз 

замірів 

 

3 Проведення заходів з профілактики нещасних 

випадків на шкільному подвір’ї  завгосп  
 

4 Класні справи «Про шкідливий вплив тютюнопа- 

ління, вживання алкоголю та наркотиків» Зустрічі з 

лікарями. 

ІІІ 

тиждень 
Класні керівники Довідка 

 

5 Тиждень протидії торгівлі людьми 

 

4 

тиждень 
Соціальний педагог План 

 

Березень 

1 Проведення класних годин з правового виховання впродовж 

місяця 
Класні керівники Довідка 

 

2 Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в умовах 

адаптивного карантину на весняних канікулах.  

Попередження дитячого травматизму під час 

весняних канікул. 

ІІІ 

тиждень 
ЗВР, кл. керівники Наказ 

 

Квітень 

1 Місячник екологічного виховання. Тиждень 

охоронця і захисника природи, Тиждень безпеки 

життєдіяльності.      

впродовж 

місяця 
Заступник з ВР 

План 

Наказ 

 

2 Проведення з правил  безпечної поведінки на 

вулицях і дорогах 
 Класні керівники Матеріали 

 

3 Проведення Дня ЦЗ  Заступнгик з НВР Наказ, звіт  

Травень 
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1 Тиждень правил дорожнього руху 3 

тиждень 
ЗВР, кл. керівники Наказ 

 

2 Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в умовах 

адаптивного карантину на літніх канікулах.  

Попередження дитячого травматизму під час літніх 

канікул. 

4тиждень ЗВР, кл. керівники Наказ 

 

 

7.2. Охорона праці 

 

№ Зміст роботи 

Термін 

викона- 

ння 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмітки 

про 

виконання 

Серпень 

1 Підписання акту прийняття закладу  до нового 

навчального року 

 

4тиждень 
Бачинська Н.А. Акт 

 

2 Контроль наявності інструкцій з охорони праці в 

навчальних кабінетах школи, майстернях, спортзалі 
4тиждень Матейчук М.Г. Інструктаж 

 

3 Видання наказу про організацію роботи з охорони 

праці 
4тиждень Матейчук М.Г. Наказ 

 

Вересень 

1 Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів 

з ОП в усіх кабінетах 
І тиждень Матейчук М.Г. Нарада 

 

Жовтень 

1 Контроль підготовкизакладу до роботи в  осінньо-

зимовий період (дотримання норм ТБ) 
 завгосп 

нарада при 

директорові 

 

Листопад 

1 Перевірка стану охорони праці  в кабінетах, 

майстернях, спортзалі 
 завгосп акт 
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Грудень 

1 Перевірка дотримання норм ТБ на уроках 

фізкультури 

ІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г. 
довідка 

 

2 Контроль за журналом реєстрації нещасних 

випадків з учнями  

ІІ 

тиждень 

медсестра 
журнал 

 

3 Видання наказу про попередження дитячого 

травматизму 
4тиждень 

Матейчук М.Г. 
наказ 

 

Січень 

1 Контроль стану шкільного двору, усунення  криги    

зі сходів та доріжок 
 завгосп  

 

Лютий  

1 Проведення заходів з профілактики нещасних 

випадків на шкільному подвір’ї  
Завгосп, класні 

керівники 

перевірка 

стану 

 

Квітень 

1 Огляд виконання правил ТБ та санітарного режиму 

в шкільних кабінетах 
ІІІ 

тиждень 

Матейчук М.Г., 

завгосп 
наказ 

 

Травень 

1 Видання наказу  «Про охорону життя та здоров’я 

дітей під час літнього відпочинку» 

ІІІ 

тиждень 
Микитей С.В. наказ 

 

2 Інструктаж з робітниками школи з ТБ при 

виконанні ремонтних робіт 
4тиждень завгосп інструктаж 

 

Червень - Липень 

1 Контроль за виконанням вимог охорони праці  при 

проведенні ремонту 
 

завгосп,  

Бачинська Н.А. 
 

 

 

Розділ VIII    Фінансово-господарська діяльність 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Форма Відмітки 
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викона- 

ння 

контролю про 

виконання 

Серпень 

1 Аналіз витрат коштів на ремонт школи ІІІ 

тиждень 
Бачинська Н.А. аналіз 

 

2 Підготовка навчальних кабінетів 4тиждень Бачинська Н.А. наказ  

Вересень 

1 Тарифікація вчителів І тиждень Матейчук М.Г. наказ  

2 Затвердження штатного розпису техперсоналу ІІ 

тиждень 
завгосп 

штатний 

розпис 

 

3. Збір паперової сировини ІІІ 

тиждень 
завгосп  

 

Жовтень 

1 Підготовка комплексу заходів по підготовці школи 

до осінньо-зимового періоду 
4тиждень Завгосп наказ 

 

2 Огляд-конкурс навчальних кабінетів 4тиждень Дирекція наказ  

Листопад 

1 Аналіз використання енергоносіїв ІІІ 

тиждень 
завгосп аналіз 

 

2 Рейд з метою перевірки збереження підручників 
4тиждень 

Бібліотекар, учнів. 

самоврядування 
наказ 

 

Грудень 

1 Збір паперової сировини І-ІІ 

тиждень 
класні керівники накладна 

 

2 Придбання ялинок та ялинкових прикрас ІІІ 

тиждень 
завгосп  

 

Січень 
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1 Аналіз використання енергоносіїв за 2020р 
I тиждень завгосп аналіз 

 

Лютий  

1 Огляд кабінетів, класних кімнат щодо оновлення 

матеріально-технічної бази.  

II- IV 

тиждень 
завгосп звіт 

 

Березень 

1 Рейд з метою перевірки збереження підручників IV 

тиждень 

Бібліотекар учнів. 

самоврядування  
звіт 

 

Квітень 

1 Організація роботи по благоустрою території школи IV 

тиждень 
двірник  

 

Травень 

1 Прибирання  шкільного подвір’я та газонів ІІ –ІІІ 

тиждень 

завгосп,  

двірник 
 

 

Червень-Липень 

1 Ремонт школи  завгосп звіт  

2 Прибирання шкільного подвір’я та газонів 
 двірник 

перевірка 

стану 

 

3 Підготовка систем опалення, водопостачання та 

енергосистеми  

завгосп, працівник з 

комплесного обслу- 

говування  будівлі 

акт 

 

 


