
СЕРПЕНЬ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

Забезпечити нормативність ведення «Журналів реєстрації нещасних
випадків, що сталися з вихованцями, учнями», а саме:

● Оформлення повідомлень про нещасні випадки;
● Оформлення актів розслідування нещасних випадків;
● Оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків.

За потреби Мазур І.М.

Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах,
приміщеннях, харчоблоці, на території закладу. Щоденно Чайка І.Я.

Забезпечити школу засобами протипожежної безпеки та дотримуватись
заходів протипожежної безпеки. Протягом місяця Чайка І.Я.

Поновити куточки: ОП, ЦЗ, пожежної безпеки, план евакуації учнів. До 31.08 Чайка І.Я.

Забезпечення школи, їдальні миючими засобами, деззасобами, предметами
гігієни та санітарії. До 31.08 Чайка І.Я.

Аналіз забезпечення учнів підручниками.
Бібліотекар

Крикуненко Л.В.,
класні  керівники

Сформувати оптимальну мережу закладу на 2021-2022 навчальний рік з
урахуванням освітніх потреб населення   та норм наповнюваності в класах. До 31.08 Верхівська О.М.

Мисько Н.І.

Забезпечити комплектування закладу освіти педагогічними кадрами. До 31.08 Верхівська О.М.



Розподілити, погодити з профспілковим комітетом та затвердити тижневе
навантаження педагогічних працівників на 2021-2022 навчальний рік. До 31.08 Верхівська О.М.

Скласти та затвердити розклад предметів варіативної складової робочого
навчального плану. До 31.08

Мисько Н.І.
Семчишин М.К.

Мандзик Т.Й.

Провести інструктивно-методичну нараду педагогічних працівників щодо
ведення ділової документації. До 31.08 Керівники ШМО

Провести шкільний огляд навчальних кабінетів щодо підготовки до нового
навчального року. 12.08

Верхівська О.М.
Мисько Н.І.

Семчишин М.К.
Мандзик Т.Й.

Мазур І.М.
Чайка І.Я.

Організувати роботу щодо вивчення педагогічними працівниками
рекомендацій інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки
України про особливості викладання базових навчальних дисциплін у
2021-2022 навчальному році.

До 31.08 Керівники ШМО

Забезпечити ознайомлення педагогічними працівниками вивчення
інструкцій та методичних рекомендацій щодо ведення та заповнення
класних електронних журналів у 2021-2022 навчальному році.

До 31.08
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.
Семчишин М.К.

Забезпечити проведення медичних оглядів працівників та учнів закладу до
початку навчального року. До 31.08 Сестра медична

Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників
закладу на 2021-2022 навчальний рік. До 31.08 Верхівська О.М.



2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації.

Підготувати до заповнення класними керівниками проекти соціальних
паспортів школи. До 01.09

Психолого-педагогічна
служба

Класні керівники

Скласти план співпраці з громадськими організаціями, установами, ЗМІ.
Мазур І.М.

Психолого-педагогічна
служба

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до
навчання освітнього простору.

Оновлення сайту школи та ФБ сторінки освітніми матеріалами для учнів. Постійно

Оновлення освітнього простору закладу мотивуючими постерами. Протягом місяця

Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.
Мазур І.М.



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти
системи оцінювання їх навчальних досягнень.

● Опрацювання нормативно-правових документів щодо оцінювання
навчальних досягнень учнів.

● Ознайомлення з критеріями оцінювання.
До 01.09 Вчителі

2. Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу
освіти.

Скласти план внутрішкільного контролю на 2021-2022 н.р. та ознайомити з
ним вчителів. До 31.08

Верхівська О.М.
Семчишин М.К.

Мисько Н.І.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів
освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до
самооцінювання.

Підготувати моніторинг з метою виявлення творчого потенціалу учнів. До 01.09 Психолого-педагогічна
служба



ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Ефективне планування педагогічними працівниками своєї
діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації
освітнього процесу з метою формування ключових
компетентностей здобувачів освіти.

Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів щодо
організації освітньої діяльності викладання предметів До 03.09 Вчителі

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної
майстерності педагогічних працівників.

Організувати роботу методичних об’єднань учителів, розподіливши
відповідно керівництво ними:
● українська мова і література, зарубіжна література – Строганова Н.О.
● іноземної мови – Трембач Л.І.
● математики, інформатики,   фізики – Крамар М.І.
● історії, географії – Марциновська О.В.
● хімії, біології – Дядюра С.Є.
● трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики – Кобильник І.В.
● фізичної культури, захисту України – Стецишин О.М.
● початкових класів та вихователів групи продовженого дня – Лема О.І.
● класних керівників 5-11 кл. – Мазур І.М.

До 05.09

Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.
Мазур І.М.

Робота над науково-методичним питанням школи: вивчення нормативних
документів, новинок літератури. До 30.09

Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.
Мазур І.М.



3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками
закладу освіти.

Участь батьків, громадськості у Святі першого дзвоника. 01.09 Класні керівники

Відкритий діалог з батьками. 01.09 Класні керівники

Засідання Ради школи. 06.09 Верхівська О.М.

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів
освіти на засадах академічної доброчесності.

Обговорення питання академічної доброчесності із здобувачами освіти. серпень
Вересень Вчителі



ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування
діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і
завдань.

Засідання педагогічної ради:
1. Про підсумки навчально-виховної роботи за 2020-2021н.р. та завдання

колективу на 2021-2022н.р. щодо створення умов рівного доступу до здобуття
якісної освіти.

2. Стан літнього оздоровлення учнів у 2021р.
3. Про підсумки ЗНО.
4. Особливості організації освітнього процесу в умовах поширення COVID -19.
5. Обговорення і затвердження плану роботи школи на 2021-2022н.р.
6. Про затвердження освітньої програми СЗШ № 29 м.Львова
7. Затвердження годин шкільного компоненту.
8. Про введення електронного документообігу.
9. Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2021-2022н.р.
10. Про організацію навчання учнів школи за сімейною(домашньою) формою та

екстернат.
11. Затвердження режиму роботи груп продовженого дня.
12. Про організацію харчування учнів у 2021-2022 н.р.
13. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів (НУШ)
14. Про затвердження свідоцтв досягнень учнів 1-4-их класів.
15. Про організацію виховного процесу в 2021-2022 н.р. щодо формування в

дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

Верхівська О.М.

Мисько Н.І.

Семчишин М.К.

Мазур І.М.

Семчишин М.К.



2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних
норм.

Інтерактивне заняття для педагогів «Етика вчителя сучасності»
(із новоприбулими вчителями).

Семчишин М.К.
Мисько Н.І.
Мазур І.М.
Голови МО

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей
для професійного розвитку педагогічних працівників.

Здійснити аналіз якісного складу працівників за критеріями:
● всього  педагогічних працівників;
● за освітою:  вища;  середня спеціальна;   навчаються;
● за категоріями:   вища;  перша; друга; спеціалісти;
● за віковим складом:  пенсіонери;   молоді спеціалісти.

(Накази статистичні дані, списки)

Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу відповідно до штатному розпису та законодавства.



4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму,
прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці
учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою
громадою.

Видати накази:
● Про затвердження номенклатури справ школи та призначення

відповідальних за веденням обліку шкільної документації.
● Про планування діяльності соціально-психологічної служби школи,

ведення нею документації та звітування про роботу.
● Про затвердження графіку чергування педагогічних працівників школи

на 2021-2022н.р.
● Про затвердження режиму роботи допоміжного та обслуговуючого

персоналу.
● Про медичне обстеження працівників школи.
● Про організацію роботи шкільної бібліотеки.
● Про призначення відповідального за організацію роботи з безпеки

життєдіяльності учнів.



● Про призначення відповідального за дотримання теплового режиму у
школі та електрогосподарство.

● Про створення комісії з трудових спорів.
● Про створення постійної комісії для перевірки знань працівників з

питань безпеки життєдіяльності.
● Про призначення відповідальних за проведення з працівниками школи

інструктажів з охорони праці.
● Про структуру 2021-2022н.р.
● Про підсумки літнього оздоровлення учнів.
● Про створення постійно-діючої технічної комісії з обстеження

приміщень і споруд.
● Про призначення відповідальної особи за протипожежну безпеку.
● Про використання у навчально-виховному процесі небезпечних

речовин та реактивів.
● Про відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників НВП

у школі.
● Про дотримання техніки безпеки при організації подорожей, екскурсій,

туристичних походів.
● Про організацію та проведення 1 вересня 2021 року. Першого уроку.
● Про організацію методичної роботи у 2021-2022 н.р.
● Про призначення відповідальної особи ОП та відповідальних за

охорону праці в школі.

5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Обговорення завдань Положення про академічну доброчесність закладу
освіти. Протягом місяця Колектив



ВЕРЕСЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

Складання та затвердження розкладу уроків, факультативів, консультацій. До 01.09
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.
Семчишин М.К.

Перевірити та здати працевлаштування випускників 9-11 класів. До 10.09 Мисько Н.І.
Мандзик Т.Й.

Скласти і здати звіти ЗНЗ – 1 , 77-РВК. До 05.09 Мисько Н.І.

Контроль за відвідуванням учнями занять. Щоденно Класні керівники

Організувати гаряче харчування учнів. До 02.09 Семчишин М.К.
Мазур І.М. Наказ

Аналіз стану організації харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.
(Громадський контроль. Акт.).

Семчишин М.К.
Мазур І.М.

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій. До 02.09 Мазур І.М
Климко Я.М.

Аналіз відвідування учнями школи за вересень. До 01.10 Мазур І.М. Наказ

Оновлення документів ЦЗ. До 30.09 Штаб ЦЗ

Організувати чергування вчителів, адміністрації. До 02.09 Мазур І.М. Наказ



Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів школи. 01.09 Класні керівники

Проведення інструктажів з ОП, протипожежної безпеки для працівників. 01.09 Мисько Н.І.
Чайка І.Я.

Провести бесіди «Увага! Діти на дорозі», «Профілактика травматизму». 01.09-02.09 Класні керівники

Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками
школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі
респіраторні захворювання, COVID-19.

Постійно
Шкільна медична

сестра
Коробко Л.М.

Промоніторити групу здоров’я, стан здоров’я та розподілити школярів на
фізкультурні групи, дати рекомендації дітям  відхиленням стану здоров’я. До 05.09

Шкільна медична
сестра

Коробко Л.М.
Наказ

Заповнити у класних журналах листки здоров’я. До 15.09 Класні керівники

Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів на уроках фізичної
культури протягом місяця.

Протягом
місяця

Мисько Н.І.
Семчишин  М.К.

Психологічний супровід адаптації учнів 1-го класу до навчання у школі. До 30.09 Психолого-педагогіч
на служба

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації.

Громадський огляд умов проживання дітей соціальних категорій. До 30.09 Психолого-педагогіч
на служба

Складання соціального паспорту школи. До 30.09 Психолого-педагогіч
на служба

Анкетування учнів, батьків та вчителів з метою виявлення основних чинників що
негативно впливають на психологічних комфорт та безпеку у закладі.



Профілактичні заходи щодо запобігання правопорушень, пропусків, булінгу, насилля,
неетичної поведінки. До 30.09

Класні керівники,
психолого-педагогічн

а служба

Обговорення питання протидії булінгу на класних батьківських зборах. Вересень Класні керівники

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання
освітнього простору.

Оновлення сайту школи та ФБ сторінки освітніми матеріалами для учнів.

Наповнення освітнього середовища 1-го класу дидактичними матеріалами. Впродовж
місяця Вчителі 1 класів

Провести Свято першого дзвоника та тематичний перший урок. 01.09 Мазур І.М.

Оновлення складу учнівського самоврядування комісій. До 10.09
Мазур І.М.

Педагог – організатор
Учнівські колективи

Заходи: «21 вересня – Всесвітній день миру». 21.09 Класні керівники

Ціннісне ставлення до себе.
● Розподіл доручень, оформлення класних куточків.
● Бесіди: Правила та єдині вимоги, режим роботи школи.

04-08.09 Класні керівники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
● 30.09 – Всеукраїнський День бібліотек.
● Бібліотечний квест.
● Оновлення шкільного прес-центру

30.09

Шкільний
бібліотекар

Крикуненко Л.В.
Мазур І.М.

Педагог – організатор
Учнівське

самоврядування



Ціннісне ставлення до природи.
● Екологічна акція «Посади кущик».

Протягом
місяця

Класні керівники
1-2 класи

Ціннісне ставлення до праці.
● Заходи «10 вересня  - День фізичної культури» 10.09

Вчителі фізичної
культури

Свідзінський Т.М.
Шевякова Є.В.

Весна З.Р.
Стецишин О.М.

Шпаковський В.Я.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
Акція «Допоможемо тим, хто у складних життєвих ситуаціях» До 31.09 Класні керівники

Залучення учнів до гурткової роботи. Протягом
місяця Керівники гуртків



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти
системи оцінювання їх навчальних досягнень.

Бесіди з учнями:
● Ознайомлення з нормативно-правовими документами щодо оцінювання

навчальних досягнень учнів та публікація їх на сайті школи.
● Ознайомлення з критеріями оцінювання.

01-05.09 Вчителі

2. Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу
освіти.

Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення учнівських зошитів. 24-28.09 Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Оглядовий моніторинг. Ведення класних журналів, факультативів, гуртків,
журналів-інструктажів. 05.09 Адміністрація

Громадський моніторинг. Харчування учнів та роботи шкільної їдальні. До 05.09 Семчишин М.К.
Мазур І.М.

Тематичний моніторинг. Стан працевлаштування випускників школи. До 30.09 Мисько Н.І.

Моніторинг використання варіативної складової освітньої програми. До 05.09 Мисько Н.І.
Семчишин М.К.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів
освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до
самооцінювання.

Організація роботи з обдарованими учнями (створення банку «Обдаровані діти на
2021-2022н.р.»). Підготовка до участі у предметних олімпіадах, конкурсах,
турнірах, інтернет-заходах.

Впродовж
місяця Вчителі



ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Ефективне планування педагогічними працівниками своєї
діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації
освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей
здобувачів освіти.

Погодження календарних планів. До 05.09 Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Погодження виховних планів. До 05.09 Мазур І.М.

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної
майстерності педагогічних працівників.

Методичні консультації з питань ведення шкільної документації. До 05.09

Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.
Мазур І.М.

Воркшоп «Сучасні освітні інструменти». 16.09 Мандзик Т.Й.

Методичний діалог вчителів початкової школи «НУШ: особливості організації
освітнього процесу». 03.09

Голова МО вчителів
початкових класів,

вчителі

Самоосвітня діяльність вчителів.
Участь у міських методичних заходах, інтернет-заходах. Протягом місяця Вчителі

Засідання атестаційної комісії:
● Розподіл обов’язків
● Затвердження плану та графіку роботи

13.09 Верхівська О.М.



Засідання методичної ради:
● Про методичні рекомендації щодо викладання предметів у новому

навчальному році.
● Про затвердження плану роботи методичної ради та форм методичної

роботи.
● Про стан профорієнтаційної роботи на працевлаштування випускників.

03.09. Мисько Н.І.

Робота над науково-методичним питанням школи: вивчення нормативних
документів, новинок літератури. До 30.09

Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.
Мазур І.М.

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками
закладу освіти.

Участь батьків , громадськості у Святі першого дзвоника. 01.09 Класні керівники

Відкритий діалог з батьками. 01.09 Класні керівники

Засідання Ради школи. 06.09 Верхівська О.М.

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти
на засадах академічної доброчесності.

Обговорення питання академічної доброчесності із здобувачами освіти 06-10.09 Вчителі



ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності
закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Наради при директорові:
● Про організацію гарячого харчування та роботу шкільної їдальні.
● Про дотримання Статуту навчального закладу, Правил внутрішкільного

розпорядку.
● Про оформлення журналів інструктажів, класних журналів, факультативів
● Дотримання єдиних вимог до учнів.

Щопонеділка Верхівська О.М.

Підготувати та здати списки працівників, звіт 83-РВК. До 20.09 Мисько Н.І.

Скласти та здати тарифікаційні списки. До 05.09 Мисько Н.І.
Семчишин М.К.

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних
норм.

Надання допомоги молодим вчителям в проведенні уроків та веденні шкільної
документації (за потреби). Протягом місяця

Мисько Н.І.
Мандзик Т.Й.

Семчишин М.К.

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей
для професійного розвитку педагогічних працівників.

Співбесіда з учителями з питань чергової атестації. До 05.09 Мисько Н.І.
Семчишин М.К.

Співбесіди з новопризначеними вчителями (за потреби). До 05.09 Мисько Н.І.
Семчишин М.К.



4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму,
прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці
учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою
громадою.

Видати накази:
● Про організацію методичної роботи.
● Про затвердження мережі класів.
● Про затвердження заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації то
жорстокого поводження.
● Про організацію правоосвітньої та правовиховної роботи.
● Про затвердження заходів з питань організаціїї правоосвітньої та
правовиховної роботи, профілактики правопорушень та злочинності серед
неповнолітніх на 2021-2022н.р.
● Про призначення відповідального за облік військовозобовֹ’язаних.
● Про організацію викладання предмета Захист України та проведення
військово-патріотичного виховання учнів 2021-2022н.р..
● Про розподіл функціональних обов’язків між адміністративними
працівниками школи та допоміжним персоналом.
● Про попередження травматизму дітей.
● Про призначення атестаційної комісії школи.
● Про створення дружини юних пожежників з числа учнів.
● Про призначення добровільної пожежної дружини з числа учителів.
● Про єдиний порядок державної статистиної звітності, розслідування та
ведення обліку нещасних випадків.
● Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів
школи.
● Про забезпечення безпечного перебування дітей на території школи.
● Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного
режиму у школі.
● Про організацію профільних класів.
● Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів.
● Про організацію навчання, виховання та соціального захисту учнів з числа
соціально-незахищених категорій.
● Про режим роботи школи на 2021-2022н.р.



● Про підсумки медичного огляду учнів та розподіл учнів за різними
групами здоров’я. (медична сестра).
● Про розподіл педагогічного навантаження.
● Про організацію харчування учнів у 2021-2022н.р.
● Про комплектування груп продовженого дня.
● Про організацію громадського контролю за станом харчування учнів.
● Про створення бракеражної комісії.
● Про стан організації харчування у ІІІ кварталі.
● Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.
● Про участь у загально-міській профілактичній компанії «Увага! Діти – на
дорозі».
● Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху.

Додати накази по виховній

5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Освітня кампанія «Так академічній доброчесності». Ознайомлення з
нормативними документами.

Впродовж
місяця Колектив

ЖОВТЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ



Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусків. Щоденно Мазур І.М.
Класні керівники

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій. Протягом місяця Мазур І.М.
Соціальний педагог

Аналіз відвідування учнями школи за вересень. До 01.11 Мазур І.М.

Аналіз стану організації харчування та якості готової продукції в шкільній
їдальні. (Громадський контроль. Акт.)

Семчишин М.К.
Мазур І.М.

Співбесіда з учнями  11 класу щодо питань ЗНО та участі пробному ЗНО. до 15.10 Мисько Н.І.

Проведення первинного  інструктажу з БЖД для учнів школи на канікули. 21-22.10 Класні керівники

Провести бесіди з БЖД «Поводження з електро- та газообладнанням, вибуховими
речовинами  тощо». Протягом місяця Класні керівники

Призначення та співбесіда з уповноваженим спеціалістом для проведення заходів
реагування на виявлення фактів насильства. До 05.10 Мазур І.М.

Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм у шкільних приміщеннях
(освітлення, маркування інвентаря та меблів тощо). До 15.10 Чайка І.Я.

Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах,
приміщеннях, харчоблокові на території закладу. Щоденно Чайка І.Я.

Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки,
комунікацій, території закладу тощо. Щоденно Чайка І.Я.



Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками
школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип,
гострі респіраторні захворювання, COVID-19

Постійно Шкільна медична
сестра

Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки
фізкультури і заняття спортивних секцій Постійно

Шкільна медична
сестра

Семчишин М.К.
Мисько Н.І.

Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворювань Постійно Шкільна медична
сестра

Психологічний супровід адаптації учнів 5 класу до навчання у базовій школі До 30.10
Психолого-

педагогічна служба,
вчителі

Прибирання шкільної території До 15.10 Чайка І.Я.

Рейд-перевірка щодо збереження шкільного майна 18-22.10

Педагог –
організатор,
Учнівське

самоврядування

Інвентаризація шкільного майна Протягом місяця Комісія

Проведення навчання по ЦЗ Протягом місяця Штаб ЦЗ

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації.

Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу,
насилля, неетичної поведінки До 30.10 Класні керівники

Виготовлення пам’яток «Маркери булінгу» Протягом місяця
Психолого-

педагогічна служба,
вчителі



Анкетування учнів 5-8 класів «Як часто тебе ображали?» 11-15.10
Психолого-

педагогічна служба,
вчителі

Заходи в рамках Тижня  правової освіти До 10.10
Психолого-

педагогічна служба,
вчителі

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до
навчання освітнього простору.

Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнів Протягом місяця Вчителі

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Заходи до Дня захисника України, День українського  козацтва 11.10-15.10

Мазур І.М.
Педагог –

організатор
Класні керівники

Ціннісне ставлення до себе
Онлайн -опитування « Моє відношення до шкідливих звичок» 01-06.10

Психолого-педагогі
чна служба

Класні керівники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
Конкурс фотоколажів до Дня українського козацтва.

12-14.10

Педагог –
організатор
Учнівське

самоврядування
Класні керівники



Ціннісне ставлення до природи
Екологічний челендж  «Зелений клас».

До 31.10

Педагог –
організатор
Учнівське

самоврядування
Класні керівники
Класні керівники

Ціннісне ставлення до праці

День  шкільного самоврядування.

Свято до Дня працівника освіти.
01.10 Учні 11 класу

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
Привітання вчителів – пенсіонерів з Святом працівника освіти. 01.10

Педагог –
організатор
Учнівське

самоврядування

Провести Тиждень цікавої інформації. 25-29.10
Семчишин М.К.

Вчителі початкових
класів



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти
системи оцінювання їх навчальних досягнень.

Бесіди щодо підвищення результативності у навчанні  з учнями з початковим
рівнем знань.

04-05.10 Вчителі

Офлайн-інтенсив «Кодекс честі у навчанні» 11-15.10 Класні керівники

2. Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

Фронтальний моніторинг. Стан викладання природознавства та біології (педрада) До 31.10 Мисько Н.І.

Класно – узагальнюючий  моніторинг. Адаптація учнів 5 класу До 10.10
Мисько Н.І.

Психолого-педагогі
чна служба

Наказ

Класно – узагальнюючий  моніторинг. Адаптація учнів 1 класу До 10.10
Семчишин М.К.

Психолого-педагогі
чна служба

Наказ

Поточний моніторинг. Стан позакласної  та спортивно – масової роботи у закладі До 31.10 Мазур І.М. Наказ

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів
освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до
самооцінювання.



Робота консультативних пунктів щодо підготовки до Всеукраїнських предметних
олімпіад, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів, Інтернет-олімпіад, МАН

Протягом місяця Вчителі

Участь здобувачів у І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад 11-22.10 Вчителі

Участь здобувачів  у Інтернет-олімпіадах Впродовж місяця Вчителі

Провести шкільний етап олімпіади з математики та української мови серед учнів
3-4 класів

Жовтень Семчишин М.К.
Лема О.І.

Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗ. Протягом місяця Класні керівники

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Ефективне планування педагогічними працівниками своєї
діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації
освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей
здобувачів освіти.

Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів  щодо  проведення
І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад До 03.10 Вчителі

Затвердження графіку та матеріалів проведення І етапу предметних олімпіад,
конкурсу ім.П.Яцика, Т.Шевченка До 15.10

Мисько Н.І.
Голови МО

Проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 11-22.10 Мисько Н.І.
Голови МО



Оформлення заявки на участь у ІІ етапі предметних олімпіад, конкурсів 22.10
Мисько Н.І.
Голови МО

Складання та затвердження плану роботи на канікули. До 22.10 Заступники

Вивчити систему  роботи вчителя початкових класів Баран О.Г. з питання
«Розвиток навичок читання на уроках української мови в початковій школі»

Протягом місяця
Семчишин М.К.

Вивчити систему роботи вчителя початкових класів Дзьордзь Н.І. з питання
«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики»

Протягом місяця
Семчишин М.К.

Відвідування та аналіз  уроків вчителів які атестуються Впродовж місяця
Адміністрація

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності
педагогічних працівників

Самоосвітня діяльності вчителів Протягом місяця Вчителі

Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходах Протягом місяця Вчителі

Робота над науково-методичним питанням школи.
Майстерка «Ефективні рішення Google» До 30.09

Вчителі
інформатики

Методичні консультації для вчителів з питань проведення предметних олімпіад До 11.10
Семчишин М.К.

Мисько Н.І.



Виготовлення інфографіки з питань проведення атестації Протягом місяця Мандзик Т.Й.

Засідання атестаційної комісії

- Розгляд заяв педпрацівників на  позачергову чи перенесення атестації
- Затвердження списку та графіку атестації.

11.10
Верхівська О.М.

Мисько Н.І.

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу
освіти.

Відкритий діалог з батьками 5 класу «Адаптація учнів до навчання у базовій школі» 22.10 Класні керівники

Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ. Впродовж місяця Вчителі

Зустріч з батьками учнів  11 класу щодо питань ЗНО 08.10 Класні керівники

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на
засадах академічної доброчесності.

Kahoot «Що таке академічна доброчесність» 07-08.10 Мандзик Т.Й.



ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу,
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

Наради при директорові:
1.      Про підсумки участі учнів у І етапі предметних олімпіад
2.      Про підсумки перевірки класних журналів
3.      Про стан харчування учнів
4.      Про участь у конкурсі «Учитель року»

Щопонеділка Верхівська О.М.

Перевірка ведення класних журналів До 30.10
Семчишин М.К.

Мисько Н.І.

Моніторинг участі та результативності І етапу предметних олімпіад 22.10
Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомоги Протягом місяця
Семчишин М.К.

Мисько Н.І.
Мандзик Т.Й.

Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуються Впродовж місяця Адміністрація

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних працівників

Google-опитування «Підвищення професійного рівня педагога» Протягом місяця Мандзик Т.Й.



4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників
освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Видати накази:
● Щодо заходів відзначення Дня захисника України
● Про проведення І і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних

предметів у 2021-2022 н.р.
● Про дотримання протиепідемічних заходів щодо захворюваності на грип , ГРВІ

та СOVID-19
● Про проведення Тижня цікавої інформації у початковій школі .
● Про підготовку школи до роботи в осінньо - зимовий період.
● Про проведення шкільного етапу олімпіади з української мови та математики

серед учнів 3-4 класів у 2021-2022 н.р.
● Про стан роботи з профілактики злочинності
● Про підсумки класно-узагальнюючого контролю за адаптацією учнів 5 класу
● Про адаптацію до навчального процесу учнів 1 класів.
● Про відзначення …..річниці Західно-Української республіки.
● Про проведення конкурсу імені П.Яцика, мовного конкурсу імені Т.Шевченка
● Про підсумки І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, МАН
● Про участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек для

КРИКУНЕНКО
● Про призначення уповноваженого спеціаліста для проведення заходів

реагування на виявлення фактів насильства
● Про підсумки проведення Тижня цікавої інформації у початковій школі

01-30 Адміністрація

5. Реалізації політики академічної доброчесності

Google-опитування вчителів, батьків, учнів «Дотримання академічної
доброчесності» Протягом місяця Колектив



ЛИСТОПАД

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків Щоденно Класні керівники

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом місяця Соціальний педагог

Аналіз стану організації харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні
(Громадський контроль.Акт) Комісія

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчишин М.К.
Мазур І.М.

Проводити виховні заходи, спрямовані на вироблення навичок здорового
харчування Протягом місяця Класні керівники

Формувати в учасників освітнього процесу розуміння необхідності дотримуватися
певних правил поведінки в Інтернеті Постійно Класні керівники,

вчителі інформатики

Семінар-практикум “Компоненти виховання” 11.11. Мазур І.М.

Контроль за дотриманням протиепідемічного санітарно-гігієнічного режиму у
класних кімнатах 1-11 класів та приміщеннях загального користування у школі Постійно Адміністрація

Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу, інших захворювань Постійно Медична сестра

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації

Провести повторно обстеження матеріально-побутових умов учнів з
малозабезпечених сімей та охопити їх гарячим харчуванням.

До 13.11 Мазур І.М.



Провести заняття з елементами тренінгу для учнів 5-6-х класів «Толерантне
спілкування» з питань подолання конфліктів, жорстокої поведінки та насильства в
учнівському середовищі

Листопад Психолого-педагогіч
на служба

Провести рольові заняття з учнями 7 кл. на тему: «Я-жертва», «Я-булер»,
«Я-спостерігач» 04.11-05.11 Психолого-педагогіч

на служба

Провести інформативну акцію «Конвенція ООН про права дитини очима дітей» 20.11 Психолого-педагогіч
на служба

Провести акцію 16 днів проти насильства.
(Акція «Синя стрічка», виставка малюнків «Ми проти насильства») 25.11. Психолого-педагогіч

на служба

Виступ на батьківських зборах 6-х кл. на тему: «Кібербезпека дітей в соцмережах» Листопад Психолого-педагогіч
на служба

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до
навчання освітнього простору.

Ціннісне ставлення до себе
Акція “ 16 днів проти насильства” до Європейського дня захисту дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

10.11 Класні керівники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
Квест “Наша мова калинова” до Дня української писемності та мови

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Заходи до Дня Гідності та Свободи
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів

19.11
25-26.11

Мазур І.М.,
класні керівники

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
Заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності 16.11





ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи
оцінювання їх навчальних досягнень.

Методичний діалог.
Особливості формувального оцінювання результатів навчальної діяльності в Новій
українській школі.

Семчишин М.К.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-х класів. Мисько Н.І.

Тематичний моніторинг забезпечення вчителями що атестуються компетентнісного
підходу при оцінюванні навчальних досягнень учнів. Адміністрація

Ознайомлення здобувачів освіти з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів
5-11 класів з навчальних предметів. Постійно Вчителі-

предметники

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

Фронтальний контроль. Виконання єдиного орфографічного і мовного режиму.
Діагностичний контроль. Перевірити відвідування шкільної бібліотеки учнями
початкової школи.

Листопад Верхівська О.М.
Мисько Н.І.

Семчишин М.К.

Поточний контроль. Перевірка роботи ГПД з питань організації дотримання режиму
роботи групи. Семчишин М.К.

Фронтальний контроль. Стан і перевірка зошитів з математики та української мови у
1-4 класів

Протягом
місяця Семчишин М.К.



3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти
відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Практичне заняття з учителями “Самооцінювання та взаємооцінювання - один з
основних елементів ефективності сучасного уроку” 03.11

Мисько Н.І.
Семчишин М.К.

Сприяння формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів
навчання шляхом використання прийому самооцінювання та взаємооцінювання під час
перевірки знань учнів.

Постійно
Вчителі-

предметники

Провести І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка. До 06.11. Мисько Н.І.



ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з
метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Івченко О.М. з питання
«Використання інтерактивних методів навчання як засіб розвитку пізнавальної
активності учнів»

Протягом
місяця Семчишин М.К.

Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Зіник Н.І. з питання «Формування
ключових життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом використання
інноваційних технологій»

Протягом
місяця Семчишин М.К.

Обмін досвідом “Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні
предметів інваріантної та варіативної складових” 29.11 Вчителі-

предметники

Активізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми Постійно Вчителі-
предметники

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності
педагогічних працівників

Освітній Workshop «Використання проектних технологій у навчально-виховному
процесі: методика, пошук, результат» 17.11 Семчишин М.К.

Лема О.І.

Щось провести по виховній класні керівники Мазур І.М.
Класні керівники

Методична нарада “Психологічні  основи уроку, схеми аналізу та самоаналізу уроку” 23.11 Мисько Н.І.
Семчишин М.К.

Організувати роботу творчих груп вчителів з проблеми “Педагогічна підтримка
розвитку самоосвітньої компетентності учнів”

Протягом
місяця

Мисько Н.І.
Семчишин М.К.



3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу
освіти.

Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків.

Освітній Workshop. “Електронні освітні платформи для організації здійснення
контролю рівня оволодіння ключовими предметними компетентностями здобувачів
освіти”

Мандзик Т.Й.

Інформувати батьків про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Постійно Класні керівники

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на
засадах академічної доброчесності.

Провести нараду при директорові з питань вивчення документів про академічну добро-
чесність Адміністрація



ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу,
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Наради при директорові
- Про підготовку до роботи закладу в зимовий період
- Про зміст і обсяги домашніх завдань на уроках
- Про стан ведення ділової документації закладу, класні журнали
- Про дотримання учасниками освітнього процесу встановлених

протиепідемічних заходів

Щопонеділка

Мисько Н.І.
Мандзик Т.Й.

Семчишин М.К.
Мазур І.М.
Чайка І.Я.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних керівників. До 20.11 Мазур І.М.
Семчишин М.К.

Мисько Н.І.

Засідання педагогічної ради:
● Використання міжпредметних зав’язків як важливого фактора підвищення

ефективності навчання у НУШ
● Додати питання по виховній
● 3.Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти, що
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за
акредитованою освітньою програмою

26.11 Семчишин М.К.

Вивчення потреб учасників освітнього процесу щодо поліпшення
матеріально-технічного стану навчальних приміщень. (Анкетування)

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Персональний контроль за роботою новоприбулих вчителів



Вивчення звернень громадян на сайті школи, у соціальних мережах про діяльність
закладу Постійно Адміністрація

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних працівників.

«Сертифікація педагогічних кадрів як дієвий інструмент підвищення кваліфікації
педагогів» (Круглий стіл.)

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників
освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

Видати накази:
● Про результати перевірки зошитів з української мови та математики у 1-4 класах
● Про адаптацію до навчального процесу учнів 1 класів
● Про відзначення Дня Гідності та Свободи
● Про відзначення Дня Збройних Сил України

Протягом
місяця Адміністрація

5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Академічна доброчесність учасників освітнього процесу: принципи, задачі, умови.
(нарада при заступнику директора)

Протягом
місяця

Мандзик Т.Й.
Колектив

ГРУДЕНЬ



Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків щоденно Класні керівники

Проводити співбесіди з класними керівниками з питання контролю за
дуванням занять

учнями

постійно Мазур І.М.

Мисько Н.І.

Семчишин М.К.

Аналіз відвідування учнями закладу за грудень до 02.01. Мазур І М.

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом
ця

Соціальний педагог

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчишин М.К.

Мазур І.М.

Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній
ьні. (Громадський контроль. Акт.)

Здійснити контроль за харчуванням дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з
забезпечених сімей

Протягом
ця

Семчишин М.К.

Мазур І.М.



Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під
имових ка-

нікул

20-24.12 класні керівники

Провести бесіди.Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята, ялинка,
нди.

13-17.12 класні керівники

Провести бесіди “Бути помітним на дорозі- бути в безпеці” 06.-10.12 класні керівники

Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу, інших
орювань

постійно медична сестра

Коробко Л.М.

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
льства та дискримінації

Учнівська конференція «Механізми захисту прав людини в Україні» Педагог-організатор

Відео-лекторій «Поняття, види насильства та його сучасні прояви» Соціальний педагог

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах 13-17.12

Проводити індивідуальні бесіди з метою виявлення позитивних рис і якос- постійно класні керівники



тей учнів, схильних до правопорушень

Участь у Всеукраїнському тижні “Стоп булінг” 10-14.12 Мазур І.М.,

педагог-організатор,

соціальний педагог

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до
ання освітнього простору.

Ціннісне ставлення до себе

Заходи до Міжнародного дня прав людини

10.12 Мазур І.М.,

класні керівники



Ціннісне  ставлення до сім’ї. родини, людей

Благодійна акція до Міжнародного Дня людей з особливими потребами
ри добро, бо

ти - людина”

03.12 класні керівники

Ціннісне ставлення до природи

Акція “Годівничка”.  Конкурс “Найкраща новорічна гірлянда”

20.12 класні керівники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Участь у конкурсі “Вифлеємська зірка”

згідно графіку Мазур І.М.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Місячник національно-патріотичного виховання

протягом
ця

Мазур І.М.



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти
еми оцінювання їх навчальних досягнень.

Довести до відома батьків методичні рекомендації оцінювання навчальних
осягнень учнів

у Новій українській школі

постійно Семчишин М.К, вчителі

Провести моніторинг інформованості про критерії, правила і процедури
цінювання навчальних досягнень учнів

13.-17.12 Мандзик Т.Й.

Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських
лімпіад з навчальних предметів та МАН.

Про об’єктивність тематичного та семестрового оцінювання навчальних
осягнень учнів з  навчальних предметів і підсумки проведення семестрових
онтрольних робіт.

Про підсумки роботи з обдарованими учнями за І семестр 2020-2021 н.р..



2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу
ти.

Моніторинг стану  ведення класних журналів Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

Семчишин М.К.

Моніторинг роботи шкільних гуртків Протягом
ця

Мазур І.М.

Фронтальний моніторинг. Стан викладання української мови в початковій
лі

Протягом
ця

Семчишин М.К.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів
ти відповідальності за результати свого навчання, здатності до
оцінювання.

Про інформування випускників  щодо особливостей ЗНО у 2022 році. Мисько Н.І.



Організувати зустріч з представниками центру зайнятості та випускниками
ли,

які є студентами ВУЗів

07.12 Мазур І.М.

Аналіз плану роботи з учнями, що потребують корекції знань.

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї
ьності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього

цесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Гаврилюк В.А.з питання

«Розвиток пам’яті і образного мислення на уроках і в позаурочний час»

Протягом місяця Семчишин М.К.

Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Леми О.І. з питання

«Розвиток критичного мислення учнів на уроках інтегрованого курсу «Я
іджую світ»»

Протягом місяця Семчишин М.К.

Систематично і послідовно працювати над підготовкою учнів до олімпад,

турнірів, конкурсів різного рівня

постійно вчителі-
метники



Складання та затвердження плану роботи на канікули Мисько Н.І.

Семчишин М.К.

Мазур І.М.

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної
стерності педагогічних працівників

Групова консультація для педагогів «Стилі педагогічної діяльності» Мандзик Т.Й.

Створювати належні умови для якісної самоосвіти вчителів, для
ищення кваліфікації

педагогічних працівників у 2021-2022н.р.

постійно адміністрація

Майстер-клас “Майстерність педагога, його творча ініціатива,
коналення методів та

форм роботи з вихованцями”

30.12 учителі, що

атестуються

ся



3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу
ти.

Провести методоб’єднання про співпрацю класних керівників та батьків
о попередження травматизму

Мазур І.М.

Збори:

Індивідуальні консультації для батьків з питань  способів подолання
нощів навчання, стилів виховання дитини, батьківсько – дитячих стосунків

16.12 Мазур І.М.

Класні керівники

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на
дах академічної доброчесності.

Проблемний педагогічний діалог: «Академічна доброчесність: вимоги
іння чи законодавства?»

Психолого-педагогіч
на служба, вчителі

Учнівська конференція “Чесність починається з тебе” 22.12 учнівське

самоврядування

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ



1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності
аду, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Наради при директорові

Про навчальні досягнення учнів за І семестр 2021-2022н.р.

Про стан виховної роботи за І семестр 2021-2022н.р.

Про підсумки методичної роботи за І семестр 2021-2022н.р.

Про аналіз організації ведення діловодства закладу у  2021р.

Про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі

щопонеділка Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

Мазур І.М.

Семчишин М.К.

Чайка І.Я.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних
ників.

Мазур І.М.

Семчишин М.К.

Мисько Н.І.

Тематичний контроль. Виконання навчальних планів і програм за І семестр До 28.12 Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

Семчишин М.К.



2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Індивідуальні консультації  для учнів з питань взаємопорозуміння з
літками, батьками, вчителями

Психолого-педагог
на служба, вчителі

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
фесійного розвитку педагогічних працівників.

Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом використання
ологій дистанційного навчання»

Майстер – клас учителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні
ня .

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму,
йняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці
ників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.



Видати накази:

Про виконання навчальних програм у першому семестрі

Про підсумки навчально-виховної роботи у І семестрі

Про ведення класних журналів та журналів ГПД у І семестрі

Про підсумки роботи груп продовженого дня

Про підсумки гурткової роботи у І семестрі

Про проведень Тижня правових знань

Про підсумки проведення тижня правових знань.

Про стан організації харчування учнів у ІV кварталі

Про виконання заходів щодо поліпшення становища дітей
оціально-незахищених категорій

Про стан правовиховної та правоосвітньої роботи у І семестрі

Про стан виховної роботи у І семестрі

Підсумки директорських контрольних робот у 2-11 класах за І семестр.

5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Проведення антикорупційних уроків 09.12 класні керівники



СІЧЕНЬ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків щоденно Класні
керівники

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом місяця Соціальний
педагог

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчишин М.К.

Мазур І.М.

Внести зміни /в міру потреби/ у правила внутрішнього розпорядку, режим
роботи школи, харчоблоку, тощо.

до 18.01. Верхівська О.М.

Скласти графік відпусток працівників школи Верхівська О.М.

Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній
їдальні. (Громадський контроль. Акт.)



Внести зміни /в міру потреби/ у педагогічне навантаження вчителів та
розподіл годин шкільного компоненту.

до 15.01. Верхівська О.М.

Скласти розклад уроків на ІІ семестр. до 15.01. Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

Семчишин М.К.

Скласти графік проведення контрольних, лабораторних та практичних робіт
на ІІ семестр.

до 15.01. Мисько Н.І.

Семчишин М.К.

Скласти план проведення загальношкільних виховних заходів на ІІ семестр. до 22.01. Мазур І.М.

Індивідуальні консультації для батьків з питань виховання, навчання сімей-

них стосунків

постійно класні керівники

Аналіз роботи вчителів- предметників і класних керівників з учнями, які
мають низький рівень навчальних досягнень.

протягом

місяця

адміністрація



2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації

Тренінгові заняття з профілактики насильства та жорстокості і учнівському
середовищі «Толерантне спілкування », «Ми різні  - ми рівні»

Психолого-педаг
огічна служба

Провести повторно обстеження житлово-побутових умов дітей позбавлених
батьківського піклування

до 24.01.

Оновити банк даних із числа соціально-незахищених січень

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до
навчання освітнього простору.



Ціннісне ставлення до природи

Конкурс на кращий сценарій екологічних агітбригад “Земля- наш спільний дім”

25.01 класні
ники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Фольклорне свято “Різдвяний вертеп”

згідно графіку класні
ники

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Години спілкування та виховні заходи до Дня Соборності України

Заходи “Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного”

20-21.01

27-28.01

класні
ники



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти
системи оцінювання їх навчальних досягнень.

Створити папки “Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів” до 10.01 вчителі

-предметники

Науково-педагогічний семінар з теми компетентнісного підходу в системі
оцінювання

12,01 Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

Фронтальний контроль. Стан ведення контрольних зошитів з української
мови та математики у 2-4 класах

протягом
ця

Семчишин М.К.

Розробити план індивідуальної роботи з учнями, які показали низький
рівень успішності

за потреби вчителі

-предметники



(за потреби)

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів
освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до
самооцінювання.

.«А я роблю так!» Майстер-класи вчителів, які успішно впроваджують
компетентнісний підхід у процесі викладання.

Лема О.І.,

Зіник Н.І., Шпа-
ківська Х.О.

Фестиваль педагогічних ідей «Від творчості педагога до творчості  учня».
Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження   в освітній
процес».



ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з
метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Вивчити систему роботи вчителя початкових класів Свідзінського Т.М.  з
питання

«Застосування рухливих ігор на уроках фізичної культури і їх вплив на
організм школярів»

Січень-лютий Семчишин М.К.

Вивчити систему роботи вчителя початкових класів Ключковської О.В.  з
питання

«Формування техніки читання учнів початкових класів як основа успішного
навчання»

Січень-лютий Семчишин М.К.

Вивчити систему роботи вчителя початкових класів Шпаківської Х.О.  з
питання

«ТРВЗ – засіб нестандартного мислення школярів у початковій школі»

Січень-лютий Семчишин М.К.

Погодження календарних планів Мисько Н.І.

Семчишин М.К.

Погодження виховних планів Мазур І.М.



2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності
педагогічних працівників

Індивідуальний контроль . Результативність взаємовідвідування уроків Січень-лютий Семчишин М.К.

Мисько Н.І.

Стимулювати роботу вчителів з проведення відкритих уроків, участь у семінарах,
еренціях

постійно Мисько Н.І.

Семчишин М.К.

Мандзик Т.Й.

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.



Поновити інформацію для батьків на шкільному сайті стосовно толерантного
дження із дітьми, поваги до їх особистості, гідності та інтересів

Соціально-псих
логічна служба

Проведення анкетування серед учнів і батьків з метою виявлення громадської
и за ан-

кетою “Учитель очима дітей”

24-28.01 класні-керівник
и

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах
емічної доброчесності.

Розглянути на засіданнях шкільних методичних об’єднань питання дотримання
емічної добро-

чесності

03.-06.01 Голови ш/м

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності
закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних
керівників.

до 20.01 Мазур І.М.

Семчишин
М.К.



Мисько Н.І.

Наради при директорові

Про виконання річного плану закладу у І семестрі 2021-2022н.р.

Про складання відпусток працівників закладу на 2022р.

Про організацію з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу

у ІІ семестрі 2021-2022н.р. Проведення інструктажів.

Про дотримання законодавства з питань карантину та посилення
протиепідемічних заходів та вжиття заходів із протидії розповсюдженню
СОVID-19

Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

Мазур І.М.

Семчишин
М.К.

Чайка І.Я.

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

«Професійна етика та культура спілкування у системі «вчитель-учень» Соціальн
о-психологічна
служба



3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних працівників.

Підготовка матеріалів до творчого портфоліо вчителів, які атестуються протягом місяця вчителі-

предметники

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму,
прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці
учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

Видати накази:

Про підсумки цивільного захисту в школі у 2021 році та основні завдання
на 2022 рік

Про надання відпуски працівникам школи

5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Ознайомлення з посібником “Світлофор освітньої доброчесності” 27.01 Мисько Н.І.

ЛЮТИЙ



Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків щоденно Класні
керівники

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом місяця Соціальний
педагог

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчишин
М.К.

Мазур І.М.

Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній
їдальні. (Громадський контроль. Акт.)

Зібрати попередні дані про працевлаштування випускників 9-11 класів 08.02 Мандзик Т.Й.

Мисько Н.І.

Класні
керівники

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками здобувачів освіти щодо їх
відповідальності за відвідуванням учнями занять

постійно Мазур
І.М.,



класні
керівники

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації

Залучати педагогічних працівників школи до підвищення кваліфікації з
питань профілактики булінгу (цькування) у школі

постійно Мисько Н.І.

Мазур І.М.

Круглий стіл для батьків “Поговоримо про булінг та кібербулінг” 18.02. Верхівська О.М.

Мазур І.М.



3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до
навчання освітнього простору.

Ціннісне ставлення досебе

Заходи до Дня безпечного Інтернету

07-09.02. вчителі

інформатики

Провести Тиждень здоров’я у початковій школі Семчишин
М.К.

Лема О.І.

Ціннісне ставлення  особистості до суспільства і держави

Патріотичні заходи “Небесна сотня у наших серцях” до Дня вшанування
подвигів учасників

Революції Гідності

21 Лютого Міжнародної мови

Ціннісне ставлення особистості до здоров’я

Конкурс стіннівок та малюнків «___________»до тижня здоров’я



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти
системи оцінювання їх навчальних досягнень.

Допомога учням у підвищення рівня навчальних досягнень на
факультативних заняттях з основних навчальних дисциплін

Провести опитування та анкетування здобувачів освіти про об’єктивність
оцінюва-

ння у закладі

07-11.02 адміністрація



2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

Тематичний моніторинг здоров’язберігаючої технології  в
навчального-виховному процесі у початковій школі.

протягом

місяця

Семчишин
М.К.

Провести психологічні тренінги з питань мотивації до навчання 09-11.02 практичн
ий

психолог

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів
освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до
самооцінювання.

Взяти участь у проведенні міських та обласних олімпіад Протягом
місяця

Мисько
Н.І.

Учителі



Організувати реєстрацію учасників ЗНО у 2022 році До 01.03 Мисько
Н.І.

Мандзик
Т.Й.

Класні
керівники

класів

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з
метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Івченко О.М. з питання

«Використання інтерактивних методів навчання як засіб розвитку пізнавальної
активності учнів»

Протягом місяця Семчишин
М.К.



Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Зіник Н.І.  з питання

«Формування ключових життєвих компетентностей учнів початкових класів
шляхом використання інноваційних технологій»

Протягом місяця Семчишин
М.К.

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності
педагогічних працівників

Провести творчі звіти вчителів, які атестуються Протягом місяця ВерхівськаО.
М.

Мисько Н.І.

Семчишин
М.К.

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу
освіти.

Провести батьківські збори з питань набору майбутніх десятикласників у
профільні класи.

Верхівська
О.М.



4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на
засадах академічної доброчесності.

Тренінгове заняття «Приклади порушення академічної доброчесності» Соціаль
но-психологіч

на служба

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу,
торинг виконання поставлених цілей і завдань.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних керівників. до 20.11 Мазур І.М.

Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.

Наради при директорові

Підготовка учнів 11класу до ЗНО, стан реєстрації на ЗНО-2022

Про хід атестації педагогічних працівників

щопонеділка Мисько Н.І.

Семчишин
М.К.



Про роботу органів учнівського самоврядування здобувачів освіти з організації
іл-

ля

Мазур І.М.

Засідання педагогічної ради:

1. Про  стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів зукраїнської мови
та читання в по-

чатковій школі

2.      Про підсумки участі учнів школи у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських предметних
лімпіад.

3.      Про визначення претендентів на нагородження.  (9-11 класи)

4.      Про стан харчування у І семестрі у 2021-2022 н.р.

5.      Про стан відвідування учнями школи за І семестр.

6.      Про роботу з дітьми соціальних категорій у 2021 році

Семчишин

Мисько Н.І.

Семчишин

Мазур І.М.

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Психолого – педагогічний семінар «Майбутнє школи – індивідуальні освітні
траєкторії школярів»

Соціально-псих
логічна служба



3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних працівників.

Індивідуальні консультаціїї з учителями, які потребують методичної допомоги. Семчишин

Мисько Н.І.

Вчителі-настав
и

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього
процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

Видати накази:

·        Про проведення Тижня здоров’я у початковій школі

·        Про організацію відзначення Міжнародного дня рідної мови.

·        Про підсумки проведення тижня здоров’я у початковій школі



5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Діалог «Що потрібно робити для забезпечення академічної доброчесності?»

БЕРЕЗЕНЬ

Зміст Дата Відповідальні Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків щоденно Класні
керівники

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом місяця Соціальний
педагог

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчишин
М.К.

Мазур І.М.

Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.
мадський контроль. Акт.)



Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під час
яних канікул

21-25.03 класні
ники

Формувати навички користування правилами безпечної поведінки в Інтернеті постійно класні
ники,

вчителі-
рматики

Евакуаційні шляхи утривувати у вільному стані постійно Чайка І.Я.

Відпрацювати з відповідними комісіями питання порядку проведення Дня цивільного
сту

29.03 Верхівська
,

Мисько Н.І.

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та
римінації

Провести шкільну виставку малюнків «Шевченко. Я бачу твоїми очима» 09.03 Мазур І.М.

Тиждень творчості «Творимо, чи витворяємо?» Виставка таановитих учнів школи(за
мим планом)

15.03-19.03 Мазур І.М.



Провести семінар з учнями 10-х класів з питань професійного самовизначення «Обери
фесію або задача з багатьма невідомими».

10.03 Соціальний
педагог

Провести профілактичне заняття з учнями 4-х класів на тему: «Безпечний інтернет» 16.03-18.03 Соціальний
педагог

Виготовити та поширити буклети: «Цигарки і здоровий спосіб життя – не сумісні». березень Соціальний
педагог

Перегляд документального фільму «Торгівля людьми» для учнів 9-10-х класів. 23.03 Соціальний
педагог

Проводити консультативну підтримку дівчат-старшокласниць з питань «Ранні статеві
унки. Гендерна психологія. ВІЛ/СНІД. Аборти».

березень Соціальний
педагог

Практичний
психолог

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання
тнього простору.



Ціннісне ставлення до сім’ї,родини, людей

Декада пам’яті Т.г.Шевченка “Ти син України, ти дух її вічно живий”

Тиждень профорієнтаційної роботи

07-11.03 Мазур І.М.,

учителі
їнсь-

кої мови і
ату

ри

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Заходи до Всесвітнього дня поезії

21.03

Провести зустріч для учнів 10-х класів м.Винник із відомими винниківчанами у
ах проекту «Школа успішних людей».

Березень Мазур І.М.

Ціннісне ставлення до природи Взяти участь у міській екологічній акції присвяченій
народному Дню зустрічі птахів «Свято птахів у Львові»

Березень Педагог-
організатор

Шкільна ліга



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи
ювання їх навчальних досягнень.

.   Допомога учням у підвищення рівня навчальних досягнень на факультативних
аняттях з основних навчальних дисциплін

Залучити учнів школи до участі у пробному тестуванні. протягом місяця Мисько Н.І.



2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

Моніторинг стану ведення та перевірки учнівських зошитів з математики, фізики 14-18.03 Мисько Н.І.,

Мандзик Т.Й.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти
овідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Взяти участь у міському конкурсі «Правознайко» для учнів 4-х класів. березень Семчишин
М.К.

.



ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
ористання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою
мування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Івченко О.М. з питання

«Використання інтерактивних методів навчання як засіб розвитку пізнавальної
вності учнів»

Протягом місяця Семчишин

Вивчити досвід роботи вчителя початкових класів Зіник Н.І.  з питання

«Формування ключових життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом
ристання інноваційних технологій»

Протягом місяця Семчишин

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності
гогічних працівників



Провести атестацію учителів. березень Верхівська
О.М.

Мисько Н.І.

Семчишин
М.К.

Мандзик Т.Й.

Проведення майстер-класу «Використання Google-технологій у роботі вчителя» березень Мисько Н.І.

Мандзик Т.Й.

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.



Провести класні батьківські збори.”Агресивна поведінка підлітків. Що таке
ківський

авторитет”

22.03. Верхівська
О.М.,

психолого-

педагогічна

служба

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах
емічної доброчесності.

Анкетування “Самооцінювання та рефлексія” 18.03 Мандзик Т.Й.

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу,
торинг виконання поставлених цілей і завдань.

Наради при директорові

Про стан організації харчування

щопонеділка Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.



Про дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі

Вивчення особистого поступу здобувачів освіти
Чайка І.Я.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних керівників. Мазур І.М.

Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.

Провести засідання педагогічної ради:

-        Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 7-11 класів з історії.
-        ДПА у 4-их та 9-их класах (вибір третього предмету).

29.03. Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.

Семчишин
М.К.

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Воркшоп “Партнерство та комунікація з батьками” 29.03 Мисько Н.І.



3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного
итку педагогічних працівників.

Моніторинг застосування педагогічними працівниками “ Google- інструментів” 28.-31.03 адміністрація

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
влінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього

цесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

Видати накази:

·        Про участь у загальношкільній акції «Свято птахів у Львові»

·        Про стан організації харчування учнів у І кварталі 2022 року

·        Про результати атестації педагогічних працівників школи в 2021-2022 н.р.

·        Про заходи щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного
роцесу на весняних канікул. додати в жовтень і грудень

5. Реалізації політики академічної доброчесності.



Онлайн та офлайн-опитування педагогів, адміністрації, батьків, учнівства щодо стану
рспектив

партнерських взаємин і практик доброчесності у школі

28.-31.03 Мандзик Т.Й.,

вчителі-інформ

ки

КВІТЕНЬ

Зміст Дата Відпов
ідальні

Примітк
а

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків щоденно Класні
керівники

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом
місяця

Соціал
ьний педагог

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчи
шин М.К.



Мазур
І.М.

Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній
їдальні. (Громадський контроль. Акт.)

Провести бесіди “Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі” 04.-08.04 класні

керівники

Провести бесіди “Безпека руху велосипедиста” 11.-15.04 класні

керівники

Відпрацювати дії учнівського колективу та постійного складу навчального
закладу у різноманітних надзвичайних ситуаціях

згідно

графіку

Верхівська
О.М.

Мисько Н.І.,

Чайка І.Я.

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства
та дискримінації

Провести виховні бесіди на тему: «Профілактика дитячої злочинності та
бездоглядності у шкільному середовищі» (6-7 класи)

06.04.-9.04 Соціал
ьний педагог



Практичний
психолог

Провести семінар з залученням медичної сестри для дівчат 9-10 класів «Жіночі
секрети» з метою пропагування здорового способу життя, сексуальної стриманості та
профілактики абортів

13.04-14.04 Практи
чний
психолог
Соціальний
педагог

Медич
на сестра

Провести тематичний урок «Гендерна роль у засобах масової інформації»,
«Небезпечні гендерні стереотипи» (10 класи)

28.04.-30.0
4

Соціал
ьний педагог

Підготувати методичні рекомендації для учнів 11 кл. задля ефективної їх
підготовки до ЗНО

квітень Соціал
ьний педагог



3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання
освітнього простору.

Ціннісне ставлення до себе

Тиждень безпеки життєдіяльності. заходи до Дня охорони праці. День ЦЗ

26.-29.04 Мисько Н.І.

Провести День Землі, День довкілля Екологічна акція «Збережемо природу –
збережемо світ»  (Висадка дерев та квітів на пришкільній території)

16.04 Мазур І.М.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини,людей

Звіт про проведену роботу в класі “Обличчя класу”

протягом місяця Педагог-

організатор

Ціннісне ставлення до природи

« Ми – за чисту Україну» Облаштувати на території школи смітники для
сортування сміття. до Дня довкілля

16.04 Мазур І.М.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Провести виставку фотоколажів  «Чорнобиль, з болем в серці»

25-29..04 Педагог-

організатор



Перегляд та обговорення відеофільму

Виховний захід “Чорнобиль-горе України, її незагоєна рана”

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Тиждень «В наших писанках Великдень дзвоном трепетним луна» (майстер клас
«Малюємо писанки»)

29.04 педагог-

організатор



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи
оцінювання їх навчальних досягнень.

Допомога учням у підвищення рівня навчальних досягнень на факультативних
заняттях з основних навчальних дисциплін

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

Теоретичний моніторинг. Стан харчування учнів у закладі. Робота шкільної

їдальні

18.-22.04 Семчишин

Мазур І.М.



3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти
відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Узагальнити результативність роботи обдарованої учнівської молоді за  навчальний рік протягом місяця Мисько Н.І.,

Мазур І.М.,

Семчишин М

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою
формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Семінар- пракикум “Інноваційні підходи до організацііі освітнього процесу” 15.04 .



2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерност
педагогічних працівників

Джерела “скарбнички” досвіду (шляхи зниження навчального навантаження
учнів)

26.04

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу
освіти.



Провести збори батьків учнів 9-х класів з питань набору у класи з поглибленим
вивченням окремих предметів.

05.04. Верхівс
ька О.М.

Провести батьківські збори «Про організацію дозвілля та літнього оздоровлення
школярів».

19.04. Верхівс
ька О.М.

Мазур
І.М.

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на
засадах академічної доброчесності.

Інтерактивний семінар “Академічна доброчесність в дії” 21.04

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу,
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних
керівників.

Мазур І.М.

Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.



Наради при директорові

Про підготовку закладу до закінчення 2021-2022 н.р.

Про стан ведення ділової документації закладу, класних журналів

Про виконання графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічними
працівниками школи у 2021-2022н.р.

Про організоване закінчення 2021-2022н.р. та проведення ДПА для учнів 4,9,

11-их класів

щопонеділка

Провести засідання педагогічної ради:

-        про організацію та проведення ДПА в початковій школі та звільнення від
ДПА.

-        про організацію ДПА в 9 класах.
-        про організацію літнього оздоровлення.
-        погодження завдань проведення ДПА.

19.04. Семчишин

Мисько Н.І.

Мазур І.М.

Мисько Н.І.

Семчишин

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.



Психолого-педагогічний семінар “ Створення позитивної атмосфери як чинник
підвищення

якості освітнього процесу”

20.04

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних працівників.

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього
процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.



Видати накази:

·        Про затвердження предмета за вибором навчального закладу для складання
державної-підсумкової атестації учнями 9-х класів у 2021-2022 н.р.

·        Про підготовку і проведення дня цивільного захисту в школі

·        Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. за
результатами атестації у районному відділі освіти

·        Про організацію та проведення державної підсумкової атестації у 4 та 9
класах.

·        Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 11 – х класів

·        Про склад шкільних апеляційних комісій.

·

5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Поширення власного досвіду роботи вчителів з організації дотримання принципів
емічної доброчес

ності

постійно вчителі-

предметник

ТРАВЕНЬ



Зміст Дата Відповідаль Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків щоденно Класні
керівники

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом
ця

Соціальний
педагог

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчишин
М.К.

Мазур І.М.

Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.
мадський контроль. Акт.)

Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під час літніх
кул

23-27.05 класні

керівники

Провести тематичні класні години на тему безпеки дорожнього руху 16-20.05 класні

керівники



2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та
римінації

Розвивальне заняття “Як приборкати власних драконів” 16.05 психолого-

педагогічна

служба



3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання
тнього простору.

Ціннісне ставлення до себе

Двотижневик “Увага. діти на дорозі!”

16-27.05 класні

керівники

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Заходи до Дня Пам’яті та примирення

06.05 класні

керівники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Свято останнього дзвоника

День вишиванки

Заходи до Дня матері та Всесвітнього дня родини

протягом

місяця

класні

керівники

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Тиждень національно-патріотичного виховання до Дня пам’яті та примирення.

заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій

02.-06.05 класні

керівники



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи
оцінювання їх навчальних досягнень.

.   Допомога учням у підвищення рівня навчальних досягнень на факультативних
заняттях з основних навчальних дисциплін

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.



Здійснення моніторингу результатів досягнень учнів у відповідності річний бал /

жавна підсумкова атестація

згідно
іку

адміністрація

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти
відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Підготувати звіти про роботу з обдарованими учнями до 25.05 Мисько Н.І.,

Мазур І.М..

Семчишин
М.



Оприлюднити інформацію про результати участі здобувачів освіти у конкурсах,
-

піадах, турнірах різних видів

до 25.05 Мандзик Т.Й.

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з
метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Провести нараду при заступнику “Про роль класного керівника у формуванні
ключових компетентностей особистості”

30.05 Мазур І.М.

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності
педагогічних працівників

Скласти план роботи щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності на різних
ях



3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного
оклімату та толе-

рантної міжособистісної взаємодії

постійно класні

керівники

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах
емічної доброчесності.



Засідання предметних кафедр “Виховуємо академічну доброчесність в школі” 23-27.05 керівники

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу,
торинг виконання поставлених цілей і завдань.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних керівників. Мазур І.М.

Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.

Наради при директорові

Про підсумки роботи закладу з питань попередження дитячого травматизму, охорони

життя і зоров’я дітей у ІІ семестрі

Про підсумки виконання річного плану у 2021-2022н.р.

Про оздоровлення учнів

Про попереднє тижневе навантаження педпрацівників у 2022-2023 н.р.



Провести засідання педагогічної ради:

-        Про організацію закінчення навчального року.
-        Про допуск учнів 9-11 класів до ДПА та звільнення учнів 9-11 класів від ДПА..

-     Про організацію літнього оздоровлення учнів

соціальних категорій  у 2021 році.

- Про перевід учнів на наступний рік навчання та випуск учнів закладу

-     Про нагородження учнів 5-8, 10 класів

Похвальним листом «За високі досягнення у

навчанні».

-        Про підсумки ДПА на свідоцтво про повну загальну середню освіту

04.05.

Мисько Н.І.

Верхівська
О.М.

Мисько Н.І.

Верхівська
О.М.

Мазур І.М.

Семчишин
М.К.

Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.



Мисько Н.І.

Мисько Н.І.

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Створення безпечного емоційно-психологічного середовища 6 розвиток в учасників
тнього процесу

соціально-емоційної грамотності, толерантності, прийняття різноманітності

постійно
ністрація.

класн

керівники

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
фесійного розвитку педагогічних працівників.



Нарада “Про підсумки участі педагогів в професійних конкурсах.проєктах” 27.05 Мисько Н.І.,

Мандзик

Семчишин

Мазур І.М.

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
влінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього

цесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.



Видати накази:

·        Про склад шкільних апеляційних комісій.

·        Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 4 – х класів.

·        Про проведення заходів щодо запобігання дитячого травматизму під час
роведення екскурсій, літніх канікул.

·        Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 9-х класів.

·        Про випуск зі школи учнів учнів 11-х класів.

·        Про зарахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання як державної
ідсумкової атестації учнів 11-х класів.

·        Про результати підсумкових контрольних робіт учнів 2-4 класів за 2022 рік

·        Про стан організації харчування учнів СЗШ 29м.Львова у ІІ кварталі 2016 року.

·        Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 11-х класах за
021-2022 н.р.

·        Про охорону життя та здоров’я дітей під час літнього відпочинку.

·        Про безпеку  життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час
ітніх канікул.

·        Про підсумки  навчально-виховної роботи за ІІ семестр.

·        Про роботу гуртків та факультативів у 2021-2022 н.р.

·        Про виконання навчальних планів та програм у 2021-2022 н.р.



·        Про організоване завершення навчального року

·        Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2022 року

·

5. Реалізації політики академічної доброчесності.

Інформування на веб-сайті закладу та в соціальних мережах про заходи щодо
зпечення принципів

та правил академічної доброчесності

до 27.05 Мандзик

ЧЕРВЕНЬ

Зміст Дата Відповідаль Примітка

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Контроль за відвідуванням учнями занять , попередження пропусків щоденно Класні
керівники



Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій Протягом
ця

Соціальний
педагог

Аналіз організації харчування згідно вимог HAССP. Семчишин
М.К.

Мазур І.М.

Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.
мадський контроль. Акт.)

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та
римінації



3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання
тнього простору.

Ціннісне ставлення до



ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи
ювання їх навчальних досягнень.

31.   Допомога учням у підвищення рівня навчальних досягнень на факультативних
аняттях з основних навчальних дисциплін

32.

33.

34.



2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти
овідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.



ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
ористання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою
мування ключових компетентностей здобувачів освіти.

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності
гогічних працівників



3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах
емічної доброчесності.

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу,
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Здійснити контроль за відвідуванням. Проаналізувати на нараді класних
керівників.

Мазур І.М.

Семчишин
М.К.

Мисько Н.І.



2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних працівників.

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього
процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.



Видати накази:

·        Про підсумки  навчально-виховної роботи за ІІ семестр.

·        Про роботу гуртків та факультативів у 2021-2022 н.р.

·        Про виконання навчальних планів та програм у 2021-2022 н.р.

·        Про результати перевірки класних журналів та журналів ГПД

·        Про виконання заходів щодо поліпшення становища дітей соціально-незахищених
атегорій.

·        Про стан правовиховної та правоосвітньої роботи у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

·        Про стан відвідування учнями навчальних занять у  ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

·        Про стан ведення особових справ учнів .

·        Про результати методичної роботи.

·        Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах

·        Про випуск учнів 9-х класів

·        Про підсумки виховної роботи у ІІ  семестрі

·        Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11 класів за ІІ семестр.

·        Про переведення учнів на наступний рік навчання



5. Реалізації політики академічної доброчесності.


