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Грицівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму 

 Грицівської селищної ради 

Шепетівського району 

Хмельницької області 

 
 

                                         ПОГОДЖЕНО І  ЗАТВЕРДЖЕНО 

     на спільному засіданні педагогічної ради 

                              та  Ради школи                                                                               

Протокол  №1                                                                              

від 30  серпня 2018   року 

       Глуховська Л.М. ________________ 

  Старий В.П____________________ 

 

 

Р І Ч Н И Й 

П Л А Н 

 

Грицівської  ЗОШ  І-ІІІ ст. 

на  2018 – 2019 н.р. 
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Дата  Організаційно-методична робота з 

педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                              1 

13-17 /08 Нарада при директорі 
     1. Організація початку нового 

навчального року.  

2. Аналіз мережі закладу. Облік руху учнів 

за літо.  

3. Організація роботи з техніки безпеки, 

пожежної безпеки, охорони праці.  

4.Про організацію харчування учнів 1-11 

класів,учнів пільгових категорій. 

 5. Підсумки проведення літньої 

оздоровчої кампанії.  

6.Про забезпечення підручниками учнів 1-

11 класів.  

7.Про організацію роботи з техніки безпеки 

учасників освітнього процесу. 

      Педрада №1  

   1. Вибори секретаря педагогічної ради 

школи. 

   2. Про робочий навчальний план школи 

на 2018/2019 н. р. 

   3. Про режим роботи школи на 2018/2019 

н. р. 

   4.  Про педагогічне навантаження членів 

педколективу у 2018/2019 н.р. 

   5.  Про вивчення другої іноземної мови. 

   6.  Про збільшення кількості годин на 

вивчення предметів варіативної складової 

робочого навчального плану. 

   7. Про оцінювання та облік відвідування 

курсів за вибором, факультативів, 

індивідуальних та групових занять. 

   8.  Про Затвердження модулів з фізичної 

культури. 
Підготовка статистичних звітів . 
                        (Секретар школи,  

                         Заст. директора з НВР роботи). 

Стратегічна сесія «Шляхи 

формування нової особистості 

вчителя, а також можливості для 

розвитку»  
(Адміністрація) 

Підготовка звіту про забезпечення 

підручниками, необхідних для 

навчання. 
(Бібліотекар) 

 

 

Підготовка наказів : 

- про розподіл функціональних 

обов’язків між членами 

адміністрації; 
                        (Директор  школи) 

- про розподіл педагогічного 

навантаження;  
                (Заст. директора з НВР ) 

- про призначення класних 

керівників, завідувачів 

кабінетів ; 

                              (Директор  школи) 

- про створення  оргкомітету  

    зі збереження та перевірки     

     підручників; 
                                  (Бібліотекар.) 

 

 

 

Накази: 

- про режим роботи закладу у 

2018-2019 н.р. 

 

 

       Контроль за програмним   

      забезпеченням : 

- навчальних предметів; 

- курсів за вибором ; 

- факультативів ; 

- профільних груп; 

- гуртків. 
                      (Заст. директора з НВР) 
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Дата  
Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка безпеки, 

фінансово-господарська 

діяльність  

Робота з учнями та їх батьками 

 

                                              1* 

13-17/08 Організація чергування по школі : 

- вчителів ; 

- учнів. 
                              (Заст. директора з ВР ) 

 

 

 

Накази: 

- про охорону праці, техніку  

безпеки, виробничу 

санітарію;   

- про призначення 

відповідального за економне 

використання енергоносіїв; 

- про запобігання нещасним 

випадкам; 

- про запобігання 

правопорушення 

злочинності, бездогляності 

серед неповнолітніх; 
          (Заступник директора з ВР, 

інспектор з охорони праці) 
  

 

 

Визначення і маркування: 

- швабр; 

- відер; 

- віників і т. д. відповідно до місць   

їх призначення.          (завгосп, 

                                                          медсестра,   

                                                          техн.   працівники ) 
 

 

 

 

 

 

 

Упорядкування квітників 
                             (Класні керівники) 

Засідання батьківського комітету: 

- Про план роботи батьківського 

комітету на новий навчальний 

рік. 

- Про зміцнення матеріально-

технічної бази школи. 
                            ( Директор) 

 

 

Підготовка до святкування 

XXVIІ річниці Незалежності 

України 
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Дата  
Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішній контоль і 

керівництво 

                                                       2 

20-24/08 
 

До 05.09.2018 року провести 

аналіз працевлаштування 

випускників 9-11 класів               

                  (Соціальний педагог) 

Координація планів роботи 

класних керівників. 

               (Заст. директора з ВР ) 

Складання розкладу уроків.  

                   (Заст. директора з НВР) 
Педрада №2 

1.Підсумки роботи школи за 2017/2018 

н.р. та завдання педколективу на 

2018/2019 навчальний рік. 

1.1. Аналіз результатів державної 

підсумкової атестації, зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2017/2018 

н.р. 

1.2. Основні напрями методичної 

роботи у школі в 2018/2019 н.р 

відповідно до реалізації Концепції 

Нової української школи.  Шляхи 

реалізації науково-методичної проблеми 

школи. 

1.3. Особливості організації виховної 

роботи у 2018/2019 н.р. 

1.4. Організація діяльності шкільної 

бібліотеки в 2018/2019 н.р., затвер-

дження плану роботи. 

1.5. Роль соціально-психологічної 

служби в оптимізації навчально-

виховного процесу школи, затверджен-

ня плану роботи. 

1.6. Спортивно-масова та оздоровча 

робота в школі в 2018/2019 н.р. 

2.Про особливості роботи за новими 

державними стандартами початкової 

освіти та базової і повної загальної 

середньої освіти: 

2.1 Готовність школи до впровадження 

нових Державних стандартів у 1-х та 10 

класах. 

3.Про вибір форми проведення нав-

чальної практики та навчальних 

екскурсій. 

4.Про погодження річного плану роботи 

школи на 2018/2019 н.р. 

5.Розгляд та обговорення плану 

правовиховної роботи на 2018/2019 н.р. 

Фронтальний контроль за 

роботою з патріотичного 

виховання (вчитель ЗВ): 

- догляд за могилами воїнів 

односельчан ; 

- покладання квітів до 

пам’ятників; 

- планування роботи на  

навчальний рік з допризивної 

підготовки юнаків. 
                             (Заст. директора з НВР) 

Поточний контроль за обліком 

дітей шкільного віку по 

мікрорайону.                  
                                 (Директор) 

Робота з  організації підготовки 

учнів  до предметних олімпіад. 
                         (Заст. директора з НВР) 

  Попередній контроль за роботою в 

МАН. 
      (Заст. директора з НВР) 

 

  Контроль за веденням особових 

справ. 
                                          (Секретар) 

   

Накази :  

- про організацію  навчання дітей 

з особливими освітніми потребами 

в класах з інклюзивним навчанням 

- про організацію  індивідуального 

навчання дітей в школі. 
                         (заст.директора з НВР) 

 - про затвердження структури 

методичної роботи на 2018-2019 н.р.                   

                       (Заст. директора з НВР) 

- про затвердження атестаційної 

комісії на 2018-2019н. р.;     
            
- про атестацію педагогічних 

працівників  у 2018-2019 н.р.;          
                              (Директор) 
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6.Рекомендації щодо проведення 

Першого уроку у 2018/2019 н.р. 

7. Про виконання Плану заходів щодо 

забезпечення права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами. 

8. Підсумки літнього оздоровлення 

учнів школи. 

9.  Про заходи щодо запобігання 

травмуванню і загибелі дітей в 

дорожньо-транспортних пригодах  

10. Про організаційно-методичне 

забезпечення інклюзивного простору у 

2018/2019 н.р. 

11. Затвердження планів індивідуального 

навчання та навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивних 

класах. 

 

 



 6 

 

 

Дата  

Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка безпеки, 

фінансово-господарська 

діяльність  

Робота з учнями та їх батьками 

 

                                              2* 

  20-24/08 
 

Перевірка стану  медогляду 

учасників освітнього процесу. 
                             (Медсестра) 

 

Створення спецмедгрупи  

учнів звільнених від занять з 

фізкультури і  трудового 

навчання за станом здоров’я. 
                    (Вчителі фізкультури ) 

                    
 

 

Накази: 

- про організацію роботи з 

фізичної культури в 

спецмедгрупах у 2018-2019н.р.  

- про результати проходження 

медогляду працівниками школи.                 
                                   (Медсестра) 

Підготовка до свята Першого 

дзвоника  та  Дня Знань 
                                   (Педагог-організатор , батьки, діти) 

 

Робота з класними керівниками: 

- оформлення класних кімнат;  

- консультації щодо планування 

виховної роботи з класом; 

- обговорення плану роботи 

методичного об’єднання 

класних керівників на новий 

навчальний рік. 
       (заст.директора з ВР, педагог- організатор) 

Тиждень: 

 «Впорядкування спортивних    

майданчиків »  

- ремонт спортивних снарядів ; 

- очищення від бур’янів 

спортивних майданчиків; 

- організація спортивних секцій. 
          (Вчителі фізкультури) 
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Дата  

Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво     

                                                    3 

  27 - 31/08 Організація індивідуальної 

форми навчання з учнями: 

- Пархомцем Володимиром (6 клас) 

- з Косіюком Василем (8 клас) 

- з Лисуном Миколою (11 клас) 
                                         Заст. директора з НВР 
  

Співбесіда з вчителями щодо 

планування. 
                             Заст.директора з НВР 

 

  Організація наставницької 

роботи.                 
                              Заступники 

 

Консультації з організації 

самоосвіти вчителів. 
                                               Заступники 

  
 

  Робота студії молодого вчителя   

«Наставник» 
                       Керівник-Глуховська Л.М. 

 Декада наставника: 

-індивідуальні консультації; 

-планування роботи на рік ; 

-відвідування уроків; 

-проведення відкритих уроків з 

молодими вчителями. 
 Заст.директора з НВР,  керівник студії 

«Наставник»  
Психолого-педагогічний 

консиліум  

«Адаптація учнів  до навчання в 

перших класах» 
 

 

 

Фасилітаційна сесія «Сильні, 

слабкі сторони нашої школи, а 

також можливості для розвитку»  
(Директор)р) 

 

  Консультації та попередній 

контроль: 

-за оформленням класних журналів; 

          (Заст.директора з НВР )  

-за підготовкою календарних планів; 
             (Заст.директора з НВР ) 

-за підготовкою виховних планів. 
             (Заст.директора з ВР) 

-попередній контроль за роботою 

над методичними посібниками 
                        (Заст.директора з НВР) 

 

Накази: 

- про зарахування учнів: 

 до 1-х класів; 

 до 10-х класів; 

  

- про оформлення алфавітної книги; 

- про організацію роботи  ГПД; 

- про організацію гурткової роботи. 
                                                              (Директор) 
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   Дата  

Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                3* 

27 - 31/08 

  

 Перевірка  за 

 дотриманням санітарно-

гігієнічного режиму, правил 

техніки безпеки, охорони життя і 

здоров’я в школі. 
           Директор 

Накази: 

- про організацію харчування 

учнів; 

- про організацію  спортивно-

масової роботи у 2018-2019 

н.р.   

Вчительські діалоги «Шляхи 

формування нової особистості 

сучасного випускника»  
           Директор 

Співпраця з ГО. Реалізація проекту 

«Фотогалерея добрих справ. Якщо 

не я, то хто? Якщо не зараз, то 

коли?» 
Вчитель історії Антонюк Т.Л.,  

вчитель англійської мови Дубина С.В. 
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Дата  

Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                4 

   

   03-07/09 

 

 

  День освіти дорослих 

1. Передплата фахових видань на 

2019 р. 
        (Бібліотекар) 

2. Організація вивчення ППД 

вчителів, які атестуються. 

                 (Заст. директора з НВР) 

 Робота  атестаційної комісії: 

 -організаційні питання ; 

 -розгляд заяв учителів; 
                 Директор 

Уточнення  графіка курсової 

перепідготовки вчителів школи 
              (Заст. директора з НВР) 

Нарада при директорі 
1. Підсумки роботи щодо 

працевлаштування (продовження 

навчання) випускників 9-х, 11-х 

класів 2018року  

2. Організація індивідуального 

навчання учнів та дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивних класах у 

2018/2019 н.р. 

 3. Стан організації роботи зі 

зверненнями громадян. 

 4.Ведення особових справ учнів.  

5. Про організацію роботи з 

атестації педагогічних 

працівників. 

6. Про опрацювання  методичних 

рекомендацій щодо вивчення 

предметів. 

7.Про організацію харчування 

учнів школи. 

8.Про організацію підвозу. 

   
 

 
 

 

Фронтальний контроль за 

викладанням : 

- курсів за вибором; 

- хімії в 7-11 класах. 

                                        (Дирекція) 

Накази:  

Про організацію та проведення 

допризивної підготовки юнаків у 

2018-2019 н.р. 
Вчитель ЗВ 
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Дата  

Охорона здоров’я працівників 

школи,дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

 

                                                     4* 

 

    03-07/09 

  

 

Накази: 

- про проведення місяника 

безпеки дорожнього руху; 

- про призначення 

громадського інспектора з 

охорони прав дитини.  

01/09-Свято Першого дзвоника. 

Перший урок 
  (Заст. дир. з ВР, педагог-організатор) 

Класні години, збори батьків. 
                                            (Кл. кер, класоводи) 

Бесіди класних керівників та 

класоводів з батьками: 

- про  забезпечення дітей 

підручниками,необхідним  

приладдям; 

- про поведінку учнів в 

позаурочний час; 

- про відвідування школи 

учнями; 

- про зовнішній вигляд учнів. 

 Олімпійський тиждень 

(відп. вчителі фізкультури та Захисту Вітчизни) 

 

Заходи до Дня фізичної культури та 

спорту. 
                      (Вчителі фізкультури) 

 Всеукраїнський Олімпійський урок: 

- 1-4 кл.- оздоровчі ігри; 

 - 5-9 кл. – спортивні змагання; 

 - 10-11 кл. – естафета з військово-

прикладних видів спорту. 

 

Оформлення класних куточків 
                        ( Педагог-організатор) 
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Дата 

Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               5 

 

  10-14/09   

  

 

Участь в еколого-природничих 

конкурсах.   
                                 (Вчитель біології) 

 

 
   
 

 Інформаційно-методичний 

супровід педпрацівників щодо 

організації роботи з 

обдарованими дітьми 

 

Тиждень п'ятикласника 
(Дирекція) 

 

   

Контроль за забезпеченням учнів 

підручниками. 

          (Заст.директора з НВР) 

   Поточний контроль за роботою  

МАН. 

          (Заст.директора з НВР) 

 

Накази: 
     

- про роботу з обдарованими дітьми 

на 2018-2019 н.р.  згідно програми 

“Обдаровані діти Грицівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів” 
 

          (Заст.директора з НВР) 
 

 

Класно-урочний контроль в 1-х; 

5-х; 10-х класах: 

-проведення діагностичних 

контрольних робіт з базових 

дисциплін у 5-х;  10-х класах. 
                           (Дирекція) 

 

 



 12 

 

Дата  
Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                  5* 

 

10-14/09   

  

 

   Контроль за  веденням листка 

здоров’я в класних журналах  та  

розподілом  учнів у медичних 

групах за станом здоров’я. 
                                ( Медсестра) 

 

   Робота по залученню 

спонсорських коштів  на 

харчування учнів. 
           (Директор, батьківський   комітет) 

 

 

Оновлення соціальних паспортів 

класів 

                  ( Соціальний педагог,класні керівники) 

 

 
 

 

Аналіз зайнятості учнів в 

позаурочний час  та охоплення їх 

гуртковою роботою.    
           (Заст.директора з ВР) 

Бесіди з батьками учнів 1,5,10 -

класів: 

-про адаптацію дітей в школі; 

-про внутрісімейну і внутрішкільну  

атмосферу і вплив її на розвиток і 

навчання дітей. 
                           (Практичний психолог) 

 

Зустріч з батьками стосовно 

впровадження здоров’язбережуваль-

ної технології «Навчання в русі» 
(Адміністрація, 

трансдисциплінарна команда) 

Співпраця з ГО. Підготовка 

чергового випуску учнівської газети. 
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Дата  

Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                6 

 

17-21/09   

     

Засідання методичної ради: 
1. Про пiдсумки роботи методичної 

ради, методичних об’єднань, творчих 

груп за 2017-2018 навчальний рiк.   

2. Обговорення й затвердження плану 

роботи методичної  ради на 2018-2019 

навчальний рiк. Аналiз навчальних 

програм, змін до програм, пiдручникiв.    

3. Організація методичної роботи в 

школі у 2018/2019 н.р. Шляхи 

реалізації науково-методичної 

проблеми «Розвиток та удосконалення  

життєвих компетентностей учасників 

навчально-виховного процесу в 

умовах системного запровадження 

інноваційних педагогічних 

технологій». 

4. Обговорення i затвердження планiв 

роботи шкiльних методичних 

об’єднань, творчих груп  на 2018-2019 

авчальний рiк. 

5. Затвердження  плану   роботи  щодо 

пiдготовки  учнiв  до проведення I та 

II турiв олiмпiад з базових дисциплiн. 

6. Затвердження плану проведення 

предметних тижнів, декад у 2018-2019 

навчальному poцi. 

7. Обговорення нових навчальних 

програм з базових дисциплін (5-9кл.), 

змін до програм (історія України, 

українська література, інформатика), 

рекомендацiй Мiнiстерства освiти й 

науки України щодо організації 

навчально-виховного процесу у 2017-

2018 н.р.,  особливостей вивчення 

базових дисциплін у знз у 2017-

2018н.р, нових орієнтирів виховання в 

контексті сьогодення.  

8. Органiзацiя роботи школи 

молодого вчителя. 

9. Про організацію індивідуального 

навчання та навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в 

інклюзивних класах. 

11. Реалізація Концепції Нової 

української школи.  

   

   

 

Класно-урочний контроль в 9-х та 

11-х класах (відвідування уроків). 

 

Контроль за вивченням предметів 

естетичного циклу. 

 

 Контроль за впровадженням 

інноваційних технологій 

національно-патріотичного 

виховання учнів в освітньому 

процесі 

  
               (Дирекція) 
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Дата  
Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                 6* 

 

17-21/09 

Організація соціально-

психологічного супроводу 

життєдіяльності учнів пільгових 

категорій. 
                  ( Соціальний педагог, практичний 

психолог) 

 

     Контроль за проведенням та 

реєстрацією інструктажів з 

техніки безпеки і охорони праці. 
               (Директор) 

Накази 

- про підготовку навчального 

закладу до осінньо-

зимового періоду; 

- про організацію 

протипожежної безпеки в 

поточному навчальному 

році; 

- про медико-педагогічний 

контроль за фізичним 

вихованням учнів.  

21 вересня Міжнародний День 

миру 

 

 - конкурс малюнка на асфальті 
                                         (1-4 кл.) 

 - конкурс плакатів “Ми малюємо   

    мир” 
                                           (5-8 кл.) 

                                     ( відп. Фещук Є.І.) 

       

 22 вересня – День партизанської 

слави. 

- проведення тематичних 

бесід по класах. 

- покладання квітів до могил 

М.І. Гарєвського та 

партизанів- підпільників. 

                  ( Педагог-організатор,класні керівники) 

 

Виставка в бібліотеці  

“Партизанська слава Поділля” 
                                ( Бібліотекар)  

 

         

Диспут «Сучасний патріотизм: 

мода чи життєва необхідність?) 
( 10клас, вчитель історії Антонюк Т.Л.) 
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Дата  
Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                7 

  

 24-28/09 
Психолого-педагогічний 

консиліум «Забезпечення 

наступності у навчанні учнів 

початкової та середньої  ланки»: 

 1. Психолого-педагогічна    

   адаптація учнів у класах. 

2. Визначення системи 

педагогічного впливу з метою 

забезпечення диференціації і 

індивідуалізації в процесі 

навчання у 5 класах». 
          (Заст. Директора з НВР,практичний  

психолог, вчителі- предметники,класні керівники) 

 

 

Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек  
                                                              

(Бібліотекар) 
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Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

                                                     7* 

 

24-28/09 

 

 

Систематизація даних про стан 

здоров’я учнів, які знаходяться 

на диспансерному обліку. 
                                                     (Медсестра) 

 

Перевірка записів на сторінці 

здоров’я в класних журналах.  
                                                    (Медсестра). 

 

 

30 вересня День працівників 

бібліотек 

  

 

   1 жовтня – День  людей похилого 

віку, операція «Турбота»: 

-надання допомоги вчителям-

пенсіонерам, ветеранам 
            (Педагог-організатор) 

 

 Тематичні години спілкування 

«Роки людині до лиця» 
                                        (1-11 кл.) 

Зустріч в родинному колі «Діалог 

поколінь» 
                                        ( 9а кл.) 

 

Робота батьківського університету: 

- труднощі та помилки у 

сімейному вихованні: їх 

причини та наслідки; 

- оновлення змісту форм і 

методів роботи з батьками. 

  
 

 
 

  
 



 17 

Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                              8 

 

01-05/10 

 

   

 
   
 

Декада десятикласника  

«Реалізація Державних 

стандартів освіти  у 10 класі». 
           (Дирекція, вчителі-предметники.) 

 
 

 
 

 

 

Накази: 

-   про проведення шкільних 

предметних олімпіад; 
       (Заст.директора  з НВР) 

  

Фронтальний контроль за: 

-  роботою вчителів з підготовки  

   учнів до предметних олімпіад; 

-  роботою вчителів, які навчають 

дітей за індивідуальною формою; 

-  заняттями  в спецмедгрупі з  

   фізкультури. 
 (Заступник директора  з НВР)  
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                       8* 

 

01-05/10 

 

   

 

 

Прибирання територій 

закріплених за школою, класами 
       ( Педагог-організатор)   

 

Участь у конкурсах:                      

- екологічному 

«До чистих джерел», 

 - туристично-краєзнавчому «Мій 

рідний край»  
(Шатайло К.О.) 

 

Тиждень естетичного виховання: 
               (відп. Фещук Є.І., Сампір  Б.В.) 

 

-конкурс малюнків «Природа очима 

дітей» 
                         (Фещук Є.І.) 

 

1 жовтня День музики 

Караоке на майдані школи.  
(5-8 кл. Сампір Б.В.) 

 
 

Екскурсія в музей декоративно- 

прикладного мистецтва в ВХПУ-19 
                                                              (6-ті кл.) 

 

Свято урожаю.  
                                                                (4а кл.) 

 

Конкурс квіткових композицій 

«Парад квітів біля школи», конкурс 

на краще оформлення квітника. 
            (Педагог-організатор) 

1 жовтня День працівників освіти 

 Святковий концерт 
            (11 кл.Літвінчук Н.Б.) 

 

 

До річниці Революції на граніті 2-17 

жовтня. 

Урок-презентація «Революція на 

граніті. Перший Майдан» 
(Бойко О.Г.,9бкл.) 
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      Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                 9 

 

8-12/10 

 

 

Організація туристично-

краєзнавчої  роботи в школі. 
        (Заст.директ. з ВР ) 

 

  

Круглий стіл «Педагогіка 

патнерства»  
(Вихователі ДНЗ, вчителі початкової школи)        

 

 

Накази 

- про призначення 

відповідальних за 

туристсько-краєзнавчу 

роботу  
                    (Заст.директ.з НВР) 

 
 

 

Контроль за виконанням планів: 

- позакласна робота з  фізичної 

культури; 

- патріотичне виховання та ЗВ; 

- гурткова робота 
(заст.директора з ВР) 

- курси за вибором; 

- факультативи; 

- заняття  спецмедгруп з 

фізичної  культури; 

- індивідуальне  навчання  
  (заст.директ. з НВР)               

                                               

 

 

Контроль за станом реалізації 

Концепції Нової української 

школи у 1-х класах. 
 (Заст. директора  з НВР) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                     9* 

 

8- 12/10 

   

Обстеження матеріально-

побутових умов проживання 

дітей пільгових категорій 
   (Соціальний педагог, класні керівники)   

 

Юридичний всеобуч  батьків. 
             (Заст.директора з НВР  ) 

 

 

 

Вивчення фізіологічних 

особливостей дітей за 

методиками, визначеними у 

Щоденнику розвитку. 
 

Проведення шкільних 

предметних олімпіад. 

      (Згідно наказу) 
 

 

14 жовтня - Покрова, День 

українського козацтва , День 

захисника Вітчизни. 

 

Виставка в бібліотеці “У всі часи, у 

всі віки славу Україні приносять 

козаки»  
                       (Бібліотекар) 

 

Учнівська конференція «Почесна 

місія - захист  Вітчизни. Минуле і 

сьогодення» 
                                     (вчитель ЗВ, бібліотекар) 

 

Урок мужності «Герої нашого часу» 
                          (9б кл.) 

 

Козацькі розваги (конкурсно-ігрова  

програма) 
                (5-6 кл., вчителі фізкультури) 

 

«Козацькі забави»  
(конкурсна програма для 2-х кл.) 

Тренінгове заняття для лідерів 

учнівського самоврядування 

«Ефективне спілкування – ключ до 

створення дружнього мікроклвмату 

в команді» 
(Педагог-організатор) 
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                10 

 

 15-19/10 

 

Педрада № 3  
 

1. Про  виконання  рішень   

педради № 1,2 за серпень 2018 р. 
                                            Директор    

           

2. Ефективність уроку як 

результат активної діяльності 

учнів. 
                               Заст. директора з НВ  

 

3.Про виконання Плану заходів 

щодо упровадження Нової 

української школи в початковій 

ланці та впровадження 

Державного стандарту 

початкової загальної освіти. 
                               Директор   

            
 

 

 

Поточний контроль за викладанням   

предметів початкової школи  
                  (Дирекція) 

 

Перевірка ведення учнями зошитів у 

1-11 класах. 
              (Заст. директ. з НВР) 

 

 

Накази:  

 - про  організацію роботи органів 

учнівського самоврядування; 
       (Педагог-організатор) 

- про збір документів на оформлення 

свідоцтв та атестатів 
               (Секретар)                             

            
 

 

Контроль за проведенням місячника 

шкільних бібліотек.  
         (Дирекція) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
            

         

                                                           10* 

 

15-19/10 

 

Підготовка класних кімнат до 

зимового періоду: 

- утеплення вікон; 

- ущільнення дверей; 

- перевірка готовності 

опалювальної системи. 
      (Завгосп, класні керівники,класоводи) 

 

Ремонт класного інвентаря. 
                       (Завгосп) 

Тиждень шкільного підручника 
            (відп.бібліотекар Кохановська В.В.) 

 

-екскурсії  до бібліотек     (1-4 кл.); 
                (Класоводи) 

-робота оргкомітету із  збереження 

навчальної книги. 
                 (Координаційна рада) 

Літературний конкурс-подорож 

«Сторінками української народної 

казки» 
(2а кл) 

г.с. «Книги – морська глибина» 
                                  (6а кл.) 

 Літературна година «Творчість 

сучасних письменників для  дітей» 
(бібліотекар,3-і кл.) 

 

Шкільний ярмарок «Урожай 2018» 
                                                        (Педагог-організатор) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                              11 

 

22-26/10 

 

Індивідуальні бесіди з учнями: 

- за результатами моніторингу 

щодо  дотримання вимог Статуту 

школи; 

- за результатами тематичних 

атестацій. 
          (заст.директ.з НВР,  вчителі-  

                             предметники,класні керівники) 

 

 
      

 

 

 

 

 
 

 

Контроль за веденням шкільної 

документації вчителями-

предметниками та класними 

керівниками. 
               (Дирекція) 

 

 

Контроль за підготовкою  педагогів 

до участі в конкурсі «Вчитель року». 

     (заст.директора з НВР) 
 

 

 

Накази: 

   - про перевірку  класних журналів; 
                  

- про стан відвідування учнями 

навчальних занять. 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                     11* 

22-26/10  

Профілактика респіраторних 

захворювань. 
                (Медсестра) 

Тиждень патріотичного виховання 
                              (відп. вчитель ЗВ) 

 

Вітання ветеранів з 74-річницею  

визволення України  (28 жовтня). 
                          (Педагог-організатор) 

 

Урочиста лінійка, покладання квітів 

до могил та пам’ятників. 
                            (вчитель ЗВ, 8-мі кл.) 

  

Конкурс пісень  військово-

патріотичної  тематики в 5-9 класах. 
                 (вчитель музики, кл.кер.) 

 

Змагання з військово- прикладних 

видів спорту 
           (Вчителі фізкультури та ЗВ) 

 

Виставка в бібліотеці «Завжди у 

пам'яті народній» 
                                 (Бібліотекар) 

Поповнення матеріалами куточка 

про людей, які захищають 

незалежність та територіальну 

цілісність держави 
(Педагог-організатор, бібліотекар) 
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                12 

 

29/10-02/11     

 

Формування учнівських команд 

для участі у  районних 

предметних  олімпіадах.          
          (Заст. директ. з НВР) 

 

Вивчення нормативно-правових 

документів щодо проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 
          (Заст. директ. з НВР) 

 

  - Всеукраїнський конкурс з 

української мови імені Петра 

Яцика; 

 - День української писемності 

-  Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості, 

присвячений Т.Г. Шевченку; 
(Вчителі української словесності) 

- Районний конкурс на кращий 

навчально-методичний матеріал 

з туристсько-краєзнавчої 

тематики. 
  (Шатайло К,О.,  Ковальчук О.М.) 

 

 

 

    
 

 

 Організація системної підготовки 

учнів до проходження ДПА у формі 

ЗНО 
 (Заступник з НВР, Літвінчук Н.Б., вчителі-

предметники)  
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                     12* 

 

29/10-02/11  

Рейд-перевірка  щодо 

дотримання санітарно-

гігієнічних умов учнями. 
                          (Члени координаційної ради) 

 

Лекторій правових знань: норми 

сучасного законодавства з 

охорони дитинства (батькам і 

дітям пільгових категорій) 
(Соціальний педагог) 

Моніторинг якості виконання 

домашніх завдань учнями школи. 
                         (Дирекція) 

 

Круглий стіл для лідерів учнівського 

самоврядування «Роль народних 

звичаїв і традицій у формуванні 

національної свідомості та 

патріотизму» 
(Педагог-організатор) 

Екскурсії в музей М. Островського 

 м.Шепетівка     (7-і кл.) 

 

Екскурсії в краєзнавчий  музей  

 м.Шепетівка     (6-ті кл.) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               13 

 

05-09/11  

 

Участь у І етапі конкурсу 

«Вчитель року - 2019», надання 

методичної допомоги вчителям-

учасникам  конкурсу. 
                      (Дирекція) 

  

Нарада при директорі: 

1. Стан роботи щодо соціального 

захисту учасників освітнього 

процесу.  

2.Організація роботи щодо участі 

учнів школи у І-ІІІ етапах 

Всеукраїнських олімпіад  

3.Стан ведення шкільної 

документації. 

4.Про економію енергоресурсів у 

зв`язку з початком 

опалювального сезону  
 

                       
 

Консультації для  вчителів, які 

атестуються. 
        

                                     (Дирекція) 

 

 

 

 

Поточний контроль: 

-  за відвідуванням  школи учнями з  

групи  “ризику”; 

                       (Заст. директора з  ВР) 

- за роботою  з обдарованими 

дітьми, щодо участі в предметних 

олімпіадах   (7-11 класи) 
                             (Дирекція) 

- фронтальний контроль за  

викладанням суспільно-

гуманітарних  дисциплін. 
                                                 (Дирекція)    
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                     13* 

 

05-09/11  

 

Контроль за роботою водо-

проводу і котельнями: 

 

-перевірка водопровідних 

засувок, кранів, вентилів; 

 

-дезинфекція хлорним розчином 

водопровідних труб; 

 

-очистка і побілка водопровідних 

колодців. 
                                                (Завгосп) 

 

Конкурс «Вчитель року – 2019 » 

 
 

Тиждень української  писемності 
                      ( відп.Козійчук Н.М.)      

                    

                     

Виставка в бібліотеці до Дня 

писемності 
                                                   (Бібліотекар) 

Вікторина  «Знавці рідної мови»                                                    
                                  (3а кл) 

                                

Конкурсна програма до Дня 

писемності та мови 
                                 (5-6 кл.) 

 

Засідання літературної студії 

«Первоцвіт»  

(Москалюк О. М.) 

Літературна година. «Творчість 

поетів-земляків» 
                  (Бібліотекар,9-і кл.)          
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               14 

 

12-16/11 

 

Тиждень ініціативи вчителів, які 

працюють у 5,10 класах. 
                   (Дирекція) 

 

Семінар класних керівників 

«Роль вчителя у формуванні 

особистості-патріота» 
                               (Заступник директора з ВР) 

 

 

Підготовка до декади 

педагогічної майстерності 

вчителів школи, які атестуються. 
                               (Атестаційна комісія) 

 

Засідання атестаційної комісії. 
                                     (Директор)      

 
 

                                               

 Контроль за роботою вчителів, які 

атестуються: 

- відвідування та аналіз уроків; 

- моніторинг виховної діяльності; 

- професійна компетентність та 

самоосвіта. 
                                    (Дирекція) 

 

Контроль за взаємовідвідуванням 

уроків вчителями. 
                                                           (Дирекція) 

 

 

Про хід  виконання рішень  наказу  

№ 70-од,  від 22.06.2018 року « Про 

підсумки методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2017-2018 

н.р.»  
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Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                    14* 

 

12-16/11 

 

Диктанти по класах «Грип – 

небезпечне захворювання». 
                                        (Медсестра, класоводи) 

 

 

Випуск санбюлетня “Обережно -

грип” 
                                     (Медсестра) 

 

16 листопада  - день толерантності 

Конкурс малюнків, присвячених 

формуванню толерантності, 

попередженню проявів ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації 

«Ми - разом!» 
(5-9 класи, психолог) 

Тренінг «Толерантність – дорога до 

миру та співпраці». 
                         (9б кл., соціальний педагог)                           

Розвивальне заняття «Створи квітку 

толерантності» 
(3-і кл., психолог) 

 

Г.с. «Що ти знаєш про 

толерантність?» 
(6б) 

20 листопада - Всесвітній день   

                   дітей 
 

Конвенція ООН про права дитини                                                       

        (конкурсно-ігрова програма)                                           
                                      (7-і класи, Антонюк 

Т.Л..) 

 Тематичні бесіди:  

- «Щасливе дитинство»  
(1-7кл.) 

-«Молодь  у правовому полі» 
(8-11кл.) 

 

 

Засідання Ради  профілактики 

правопорушень. 

 
 

   Тематична виставка в бібліотеці , 

присвячена діяльності Української 

Громадської Групи сприяння 

виконанню Гельсінських угод. 
(Бібліотекар)                 



 31 

     Дата  
 

 

Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               15 

 

 19-23/11 

 

 

Декада педагогічної майстер-

ності учителів, які 

атестуються. 
            (Заст. директ. з НВР.) 

 

 

Тренінг-практикум «Робота 

педагогічного колективу в 

умовах інклюзивної освіти». 
(Практичний психолог) 

 

 

 Засідання методичної ради: 
1.Про роботу з обдарованими дітьми. 

Звіт учителів про науково-

дослідницьку роботу учнів.   

 2. Обговорення й затвердження 

списків учнів для участі в районних 

олімпіадах з базових дисциплін.  

3. Про участь учителів школи в 

шкільному та районному конкурсі 

«Учитель року 2019» 

4. Затвердження плану підготовки та 

проведення атестації педагогічних 

працівників школи. 

5. Про організацію взаємовідвідування 

уроків з метою забезпечення 

наступності в навчанні початкової й 

середньої ланки. Аналіз особливостей 

сучасного уроку. 

6. Про адаптацію учнів до навчання в 

умовах нового Державного стандарту 

загальної середньої оствіти (10 клас). 

 

 

 

Накази: 

-про стан навчання дітей з 

особливими освітніми потребами, 

які навчаються в  інклюзивних 

класах; 
 (Заст. директ. з НВР) 

 

Координація роботи методичних 

обєднань вчителів.                                     
                        (Заст. директ. з НВР, ВР.) 
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      Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                      15* 

 

 19-23/11  

Проведення рейду-перевірки з 

дотримання санітарно-

гігієнічних вимог у школі. 
                                                   (Медсестра) 

 

Контроль за температурним  

режимом в класах. 
                                              (Медсестра) 

 

Тиждень громадянського              

               виховання 
                (відп. педагог-організатор Матвійчук В.В.) 

 

 Виставка в бібліотеці «Моє рідне 

селище» 
                                 (Бібліотекар) 

Презентація проекту «Моє рідне 

селище» 
(8а) 

Гра-подорож  «Моя Батьківщина – 

рідна Україна»                                              

                                                       (2б кл.) 

 

Г.с. «Ми – творці нової України» 
(10кл.) 

 

 

21 листопада День революції 

Гідності 

Перегляд відео та презентацій про 

події на Майдані. 
(8-11кл.) 

Засідання круглого столу 

«Революція Гідності: причини та 

наслідки» 
                                    (Антонюк Т.Л.10-11кл.) 

24 листопада – День пам’яті жертв 

голодомору і політичних репресій. 

 

Виставка в бібліотеці до Дня пам’яті 
                                               (Бібліотекар)     

                            

  Вечір пам’яті     

 «Україна пам’ятає…» 
                  (10-11 кл., педагог-організатор, 

бібліотекар) 
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             16 

 

26\11-30/11 

 

Моніторинг результативності 

роботи учасників освітнього 

процесу з упровадження нового 

Державного стандарту загальної 

середньої освіти в 10 класі 

                          (Дирекція) 

 

   

 

Шкільні наукові конференції 

МАН. 

 

Семінар-тренінг «Ділюсь 

досвідом з особливостей 

впровадження 

здоров’язбережувальної 

технології «Навчання в русі». 
(Порядко А.М., Демчик Л.О.) 

 

Оновлення інформаційного 

стенду щодо організації та 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

 

   Контроль за підготовкою  учнів до 

обласних предметних олімпіад. 
                            (Заступник директора з НВР) 

 

   Контроль за  впровадженням 

проблемного питання школи на 

уроках вчителів, які атестуються.                                  

 

(Заступник  директора з НВР) 

 

  Накази:  

- про  умови харчування учнів 

школи; 
 (Заступник  директора з ВР) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                   16* 

 

26\-30/11  

  

 

Зустріч з лікарями: 

- лекція – бесіда   лікаря з учнями 

9-11 класів; 

 

- профілактика захворювань на 

ГРЗ. 
                        (Медсестра) 

 

 
 

Тиждень  здорового способу     

                 життя. 
        ( Відп. вчит.основ здоров'я, медсестра) 

1 грудня – Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом. 

 

Бесіди по класах «Знати, щоб жити» 
                                                            (1-11 кл.) 

Волонтерська група  «Ми -здорова 

нація, ми-проти СНІДу» 
                                                             (Медсестра) 

Конкурс  малюнків «Майбутнє без  

СНІДу” 
                                                                         (Фещук Є.І.) 

Урок-тренінг «Твоє майбутнє у твоїх 

руках» 
                                           (9а кл., Пахар Ю.В.) 
 

Перегляд  відеофільмів та 

презентацій 
                         (Вч.основ здоров’я) 

3 грудня – Міжнародний день 

людей з особливими потребами.  

Г.с. «Неси добро в людські  серця»                                                                                              

                                                            (8б кл.) 
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  Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                            17 

 

03- 07/12 

 

Робота бібліотеки: 

- з вироблення навичок 

свідомого  читання; 

- із  забезпечення  учнів   

  підручниками; 

- щодо  проведення виставок та  

  організації куточків у   

   бібліотеці. 
                               (Бібліотекар) 

 

 

Методичний  діалог вчителів 

початкових класів з 

вихователями дитсадка: щоб 

перехід до школи був 

безболісним. 

 

Захист  учнівських  наукових  

робіт   МАН  у школі. 
                           (Заст.з НВР)  

Нарада при директорі 
 1. Стан роботи з попередження всіх 

видів дитячого травматизму, 

профілактики наркоманії та шкідливих 

звичок  

2. Нормативність ведення шкільної 

документаці.ї  

4.Про підготовку до проведення 

новорічних свят та зимових канікул. 

5. Про внесення змін та доповнень 

щодо проведення ЗНО. 
 

 

 

Контроль за виконанням 

комплексного плану заходів щодо 

поліпшення організації харчування 

дітей в школі. 
                                      (Дирекція, батьківський комітет) 
 

 

 

Вибірковий контроль читацьких 

учнівських формулярів. 
                                            (Заступники директора) 
 

 

 

Накази: 

- про порядок організованого 

закінчення І семестру . 

- про організацію та проведення 

новорічних свят та зимових 

канікул 
(Заступники директора) 

 

- про облік учнів  шкільного віку 

в мікрорайоні школи. 
 

(Директор) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
     

 

                                                    17* 
 

 

03-07/12   

  

 

Диктанти по класах 

  «Правила поведінки на льоду» 
                    (Медсестра, класні  керівники)    
                      

Випуск газети-бюлетеня: “Не 

спали ялинкою домівку” 
                    (Педагог - організатор)    

 

Практичні заняття з безпеки 

життєдіяльності учнів 
(Медсестра, класні  керівники) 

 

         6 грудня – День Збройних 

Сил України 

 

Круглий стіл «Збройні Сили 

України: історія,сьогодення» 
                                                    ( 10-11 кл., вчиель ЗВ) 

Поповнення інформацією куточка 

про учасників АТО. Зустріч з 

грицівчанами - учасниками АТО. 
                                                    (Вчитель ЗВ, педагог-

організатор, бібліотекар) 
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             18 

 

10-14/12 

 

Підсумки  роботи студії 

«Наставник»  за І-й семестр  
                            (Дирекція) 

 

Моніторинг якості навчальних 

досягнень учнів за І-й семестр. 
                          (Заступники) 

 

 

 

 

Участь у І етапі конкурсу-

захисту  МАН. 

 

 

Тренінг «Технологія змішаного 

навчання» 
 (Духович Г.П.) 

 

Накази: 

- про заходи щодо забезпечення 

безпеки учнів та працівників школи 

під час проведення Новорячних свят 

та зимових канікул 
                                            (Заст.директора з ВР) 
 

 

-про виконання навчальних планів 

та програм за І-й семестр 2018-2019 

н.р. 
                                                                 

(Заст.директора з НВР) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                    18* 

 

10-14/12   

  

 

Медико-педагогічний консиліум: 

стан здоров’я, фізичний і 

фізіологічний розвиток дітей 

підліткового віку 
  (Медсестра, класні керівники) 

 

Бесіди по класах з учнями: 

-про техніку безпеки під час 

новорічних святкувань; 

 

-про відпочинок на зимових 

канікулах. 
                      (Кл. керівники 1-11кл.) 
 

 

Тиждень морально-правових       

                      знань 
                              (  Антонюк Т.Л..) 

-  зустріч з працівниками право-

охоронних органів; 
 

- круглий стіл «Правова 

вихованість: проблеми, шляхи 

їх вирішення» 
                                   (Антонюк Т.Л, 10 кл.) 

 

 

10 грудня – День прав людини 

 

Г.с. «Мої права та обов’язки» 
                                                                ( 7а кл.) 
  

- Акція  «Ялинка»,  «Синичка». 

- Конкурс  «Новорічний 

подарунок»    
 

                        

 

 

Тиждень народного календаря. 
           ( Відп. педагог- організатор Матвійчук В.В.) 

Години спілкування з 

українознавства, присвячені циклу 

зимових свят, 
                                                         ( 1-11 кл.) 

 Вечорниці на Андрія. 
(7б, 4б кл.) 

Виставка в бібліотеці «За народним 

календарем» 
                                                           (Бібліотекар)    

Художня галерея  «Зимонька-зима» 
                                    (1-8 кл., Фещук Є.І.) 

Г.с. «Ой хто, хто Миколая 

любить…».  
(5бкл.) 

Операція «Допоможи птахам 

взимку» 
                     (1-6 кл.) 
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      Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                              19 

 

17-21/12   

 

Система підготовки до ЗНО. 

Інтеграція завдань ЗНО в теми 

уроків 
                  (Заступник директора з НВР ) 

  

Комплексний аналіз результатів 

корекційної роботи з учнями з ООП за 

І семестр. 
 

 

Накази: 

- про відвідування учнями школи в І 

семестрі; 

- про стан роботи з профілактики 

правопорушень, злочинності та 

бездоглядності серед учнів школи. 
                  (Заступник директора з ВР ) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                    19* 

 

17-12/12   

 

Організація чергування батьків, 

вчителів та учнів на новорічних 

ранках. 
                        (Заст. директ. з ВР.) 

Бесіди по класах з охорони життя 

та здоров’я учнів під час 

проведення  новорічних свят. 
                         (Кл.керівники) 

 

Тиждень родинного виховання 
             (Відп. педагог- організатор Матвійчук В.В.) 

 

Бесіди по класах 

-     «Мій родовід» 
                                                          (6-11 кл.) 

-     «Твої успіхи – найбільше щастя 

для батьків» 
                                                    (1-5 кл.) 

Г.с. «Людей на світі є багато, та 

найрідніші мама й тато» 
                        (3б кл.) 

 Г.с «Сім’я – найбільша цінність на 

землі»                        (5а кл.) 

    Робота батьківського 

університету «Спілкування»: 

- про відповідальність батьків за 

своїх дітей; 

- про виконання батьківських 

обов'язків; 

- відпочинок та дозвілля дітей 

під час зимових канікул; 

- сюжетно-рольова гра з 

батьками «Все починається з 

родини»  

 
 (Заст. дир. з ВР) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             20 

 24-28/12    

Нарада при директорі: 

- про дотримання теплового  

 режиму  в школі; 
          (Завгосп, медсестра) 

-про організацію вивчення 

документів «Про державну 

підсумкову   атестацію учнів»; 
         (Заст.директ.з НВР) 

-про стан гурткової та  поза-

класної роботи з патріотичного 

виховання. 
      (Заст директ. з ВР) 

 

 

 

 Контроль: 

 

-за виконанням заходів з підготовки 

до державної підсумкової атестації 

учнів та зовнішнього незалежного 

оцінювання.  
                        (Заступник  директора з НВР) 

  

 -  за підготовкою учнів-переможців 

до участі в обласних предметних 

олімпіадах. 
                                (Заступники) 

Накази: 

- про впорядкування ділової 

документації; 

- про затвердження номенклатури 

справ. 
              (Секретар) 
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     Дата Охорона здоровя працівників 

школи,дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                    20* 

 

24-28/12          

Контроль за енергозабез-

печенням: 

-проведення  візуального  огляду 

електромереж; 

-проведення ревізії 

електрообладнання ввідних шаф; 

-перевірка  видимого  контуру 

заземлення та його надійності; 

-заміна  відкритих розеток та 

вимикачів; 
            (Завгосп ) 

 

 

- проведення позапланових 

інструктажів з охорони праці та 

бепеки життєдіяльності; 
(Інспектор з охорони праці) 

Новорічні ранки та вечори згідно 

графіка 
                          (Заступник директора з ВР) 

 

Контроль за проведенням гуртків 
 

                          (Заступник директора  з ВР) 

 

Інструктажі з техніки безпеки під 

час зимових канікул 
(Класні керівники) 

 

Про хід  виконання рішень  наказу  

№ 78-од, від 20.08.2018р. «Про 

організацію харчування в школі»                                                 
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             21 

 

02-04/01 

 

Консультації з попереднього 

планування на ІІ-й семестр 
       (Керівники  МО) 

 

Корекція графіка чергувань 

вчителів по школі. 
          (Заст. директ. з ВР) 

Корекція розкладу  навчальних 

занять. 
        (Заст. директ.з НВР ) 

 

    Участь у методичних  діалогаг 

вчителів Грицівської ОТГ: 

-співдоповіді; 

-конкурс “Вчитель -2019 року ”. 

-підготовка  учнів до захисту  

наукових робіт. 

Контроль: 

- за плануванням повторення 

навчального  матеріалу; 

 

Накази: 

- про організацію курсового 

підвищення кваліфікації 

педпрацівників у 2019 році 
              (Заст. директ. з  НВР) 

 

 - про підсумки участі учнів школи в 

районних предметних олімпіадах; 
      (Заст. директ. з  НВР ) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                 21* 

 

02-04/01 

 

Списання матеріальних 

цінностей, які стали 

непридатними для користування. 
                   (Завгосп) 

 

 
 

 

Конкурс малюнків «Ой весела в нас 

зима» 
                                     (1-9 кл.) (Педагог-організатор, Фещук Є.І.)                    

  

Похід до зимового лісу. 
              (Класоводи 1-4 класів) 

 

Екскурсійні поїздки  
(Класні керівники) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                              22 

 

 08-11/01 

 

Педрада № 4  

1.Інформація про виконання 

рішень  педради №3. 
                     Директор школи 

  2.Інноваційна діяльність 

учителів. 
                                                                  Заст. директ.з НВР 
3.Діяльність  соціально-

психологічної служби та її 

взаємодія з педагогічним 

колективом і батьками.                                                             

                                               Пркт. психолог, соц..працівник 
4. Про затвердження графіка 

курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у 2019 році. 
                                                                Заст. директ.з НВР 
5..Про стан відвідування учнями 

школи у І семестрі 2018/2019н.р. 
                                      Заст. директ.з НВР 
 
 

 

Накази: 

-про збереження учнями навчальних 

підручників; 
                   (Бібліотекар) 

 

Збір паспортних даних для замов-

лення документів випускникам 9-х і 

11-х класів. 
               (Секретар) 

 

Перевірка календарних планів на  

ІІ-й семестр 2018-2019 н.р. 
              (Заст. директ. з  НВР) 

 
 

 

Перевірка планів виховної роботи   

на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 
                          (Заст. директ. з  ВР) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                     22* 
 

 

08-11/01 

 

Дотримання теплового режиму в 

класах та майстернях школи. 
                (Завгосп, медсестра) 

 

Підготовка графіка літніх 

відпусток. 
          (Голова профкому) 

 

 

Конкурс акторської майстерності, 

присвячений циклу зимових свят.                                                                   
           (5-8-ті кл. педагог-організатор, вчит. музики) 

 

 

«Зимові розваги» ігри на свіжому 

повітрі 
                                                              (1-6  кл.) 

     Конкурс колядок, щедрівок. 
                    (5-8 кл.)    (Вчитель музики)  

 

Урок демократії з лідерами 

учнівського самоврядування 
(Педагог-організатор)   
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               23 

14- 18/01 Засідання методичної ради: 

1. Аналіз участі учнів у І та ІІ 

турах олімпіад з базових 

дисциплін, конкурсах, 

роботі МАН. 

2. Про підготовку 

узагальнених матеріалів з 

досвіду роботи вчителів-

предметників на районну 

педагогічну виставку 

«Освіта Хмельниччини  на 

шляхах реформування». 

3. Про реалізацію Концепції 

Нової української школи. 

4. Про психолого-педагогічні 

аспекти 2018-2019 

навчального року. 

5. Про стан гурткової та 

позакласної роботи в 

школі. 

 

Тренінгове засідання 

«Емоційна компетенція як умова 

ефективної професійної 

діяльності педагога»  
(Практичний психолог) 

 

 
  

  

 
   

 

Поточний контроль: 

-за повторенням навчального 

матеріалу; 
                      (Дирекція) 

 

Контроль: 

- За підготовкою учнів до 

обласних олімпіад. 
(Дирекція) 

 
  

 Накази: 

- про стан травматизму в 

минулому році та заходи щодо 

його попередження. 
                      (Фахівець з охорони праці) 

- про стан реалізації Концепції 

Нової української школи. 

(Заступник директора з НВР) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                            23* 

 

 14-18/01 

 

Очищення дахів, горищ, подвір’я, 

підвіконників від снігу. 
                           (Завгосп) 

 

   

 

Засідання батьківського 

університету «Спілкування».  

Тренінгове заняття для батьків  

«Батьки та діти: відповідальне 

батьківське виховання».  
(Класні керівники) 

Індивідуальні зустрічі директора 

школи  та його заступників з 

батьками учнів  1, 5, 10-х класів: 

 - про адаптацію дітей в середній і 

старшій школі; 

 - про використання ІКТ під час 

освітньго процесу. 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                              24 

 

21-25/01 
Методичний тиждень: 

- Засідання шкільних  

предметних МО та МО класних 

керівників, циклічних груп . 
                                                (Керівники )  

- робота учительських студій: 

 «Наставник»; 

 «Методист» 
                                          (Заст.директ.з НВР) 

  

 
 

 

 
 

 

 

Накази: 
 

-  про стан  гурткової роботи. 
                        (Заст.директ.з  ВР) 

 
 

Контроль за підготовкою до участі у 

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту МАН 
   (Заст.директ.з НВР.) 

 

 Вибірковий контроль: 

- за перевіркою зошитів. 
                                      (Дирекція) 

 

- за веденням учнівських 

щоденників у 3-11 класах; 
                      (Дирекція) 
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      Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                                24* 

 

21-25/01 

 

Контроль за наявністю засобів 

пожежогасіння. 
                         (Завгосп) 

 

Проведення комплексного 

семестрового моніторингу 

оцінки змін психофізичного 

рухового розвитку. 
 

Робота волонтерської групи 

“Дотримання особистої гігієни-

запорука здоров’я”. 
               (Медсестра) 

 

 

Робота по корекції зору: 

-пересаджування учнів у класах; 

-бесіди з батьками. 
              (Медсестра, кл.керівники) 

 

 

 

Тиждень національного 

виховання 

 

22 січня День Соборності України 
 

Виставка в бібліотеці «Моя Україна-

у серці єдина» 
                                                             (Бібліотекар) 

Конкурс малюнків  

 «Україна –рідний край» 
                                                (5-8 кл. Фещук Є.І.) 

Г.с «Україно моя, рідна країно…» 
(7а кл.) 

Усний журнал «Моя Україна» 
(Сиротюк Л.В.,5-і кл.) 

 

27 січня День пам'яті жертв 

голокосту 
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             25 

 

28/01-01/02 

 

Робота творчих груп: 

 

- творча група вчителів  з   

 проблемного питання «Розвиток 

ключових компетентностей учнів  

класно-урочній системі 

освітнього процесу» 
         (Бойко Г.С.) 

- «Особливості змісту та 

методики викладання 

природничих дисциплін за 

новими Державними 

стандартами у 10 кл.» .                     
             (,Літвінчук  Н.Б, Гуменюк Н.Л.) 

 

   

 

 

Контроль: 

- за  відвідуванням учнями 

школи; 

                                    (Заст. директ. з ВР) 

-  за  підготовкою до 

зовнішнього незалежного 

оцінювання; 
                                                        (Дирекція) 

- за викладання предметів в 

інклюзивних класах. 

 
                                                        (Дирекція) 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                              25* 

 

28/01-01/02 

 

Рейд-перевірка збереження 

меблів по класах. 
      (Завгосп, учні - члени   координаційної   ради) 

 

Генеральне прибирання  класних 

приміщень. 
            (Класоводи, кл.керівники) 

 

 

 

29 січня День пам’яті героїв Крут 

 

Тематичні години спілкування по 

класах. 
                                 (1- 11 кл.) 

Г.с. Вечір пам'яті  «От де, люди, 

наша слава, слава України». 
                                                      (9б кл.) 

Моделювання ситуацій «Правила 

поведінки під час пожежі». 
                                    ( 4-і кл.) 

 

Екскурсія до пожежної частини. 
(5-і кл.) 

 

Тиждень англійської мови 
(відвовід. Духович Г.П.) 

 

За окремим планом вчителів 

циклічної групи іноземних мов. 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               26 

 

04-08/02 

 

Нарада при директорі: 

1. Про стан профорієн-

таційної роботи в умовах 

допрофільної підготовки. 

2. Попередження дитячого 

травматизму та профі-

лактика правопорушень. 

3. Про стан роботи з конт-

ролю за відвідуванням 

учнями школи. 

4. Про стан роботи щодо 

реалізації принципу нас-

тупності між дошкільним 

підрозділом і початкової 

школи. 

5. Про підготовку до дер-

жавної підсумкової атес-

тації у формі зовнішного 

незалежного оціювання. 
                            

 

 

 

Накази:  

- про організацію обліку дітей     

  шкільного віку й охоплення їх    

  навчанням. 
                                                           (Секретар) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                   26* 

 

04-08/02 

 

 Профілактика інфекційних 

захворювань. 

 Випуск санбюлетня. 
                       (Медсестра) 

Тиждень санітарії та гігієни 
                (відп. медсестра) 

 

Конкурс на краще робоче місце 
              (Координаційна рада, педагог- організатор)  

 

Робота волонтерської  групи  

«Правила особистої гігієни» 

 

Конкурс плакатів  «Здоров’я – 

мудрих гонорар» 
                                                         ( 1-8 кл. Фещук Є.І.) 

Конкурсна програма «Завжди 

здорові» 
                                     (7-і кл., медсестра) 

Спортивні змагання в початковій 

школі. 
                  (Класоводи, вчит. фізкультури) 

 

Підготовка до районного конкурсу- 

огляду художньої самодіяльності. 
          (Педагог - організатор) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                            27 

 

11-15/02 

 

 

Навчальний тренінг 

«Методика змішаного 

навчання – ключ до змін».  
(Заст.директ.з НВР, практичний психолог) 

 

 

Класно-узагальнюючий контроль у 

9-х класах. 
                              (Дирекція) 

 

Наказ: 

- про  роботу гпд у школі; 
               (Заст.директ.з НВР) 

- про стан  медико-педагогічного 

контролю на уроках фізичного 

виховання 
(Заст.директ.з НВР) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                     27* 

 

 11-15/02 

 

 

Контроль за дотриманням 

теплового режиму в  школі .               
           (медсестра, завгосп) 

 

  

Моніторинг «Захворювання ГРЗ» 

 
           (медсестра) 

 

 

 

 

14 лютого-День закоханих 

 

-конкурс пісні про любов; 
                                                    (5-11кл.)  

-конкурс «Валентинки»                  

                        (6-8 класи, педагог-організатор) 

Ігрова програма «Благослови, мати, 

весну зустрічати»                                         

               (3б клас) 

 

 

15 лютого – День вшанування 

воїнів-інтернаціоналістів 

 

Зустріч з воїнами-афганцями 
                      (Вчитель ЗВ, 10- 11 кл.) 

 «Вечір пісні і поезії про 

Афганістан» 
                        (Вчитель ЗВ, вчитель музики 

Сампір Б.В.7-8 кл.) 

 

Г.с «Афганістан болить моїй душі» 
                                                        (9а кл.) 

 

Зустріч з батьками щодо їх участі в 

реалізації технології «Навчання в 

русі» (своєчасної корекції стану 

здоров’я дітей, формування постави, 

профілактики частих гострих 

інфекційних захворювань засобами 

виконання комплексів фізичних 

вправ). 

 

Реалізація спільного проекту 

«Афганістан болить моїй душі: 

воїни-грицівчани». 
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 Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                            28 

 

18-22/02 

 

Участь у ІІ (обласному ) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту МАН. 

 

Засідання атестаційної комісії 

про діяльність педпрацівників у 

міжатестаційний період 
(Дирекція) 

 

 

Вивчення роботи класних керівників 

із питань контролю відвідування 

занять учнів 8-9 класів 
                                        (Дирекція) 

   

Взаємовідвідування уроків з метою 

вивчення ППД. 
                      (Вчителі-предметники) 

 

Рейд-перевірка відвідування учнями 

школи. 
                                    ( Педагог-організатор, координаційна рада) 

Накази: 

- про хід виконання  наказу «Про 

організацію інклюзивного 

навчання» 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                    28* 

18-22/02 

 

 

День профілактики правопору-

шень. 
      (Заст. директ. з ВР) 

Контроль за вчасною явкою на 

своє робоче місце всіх 

працівників школи. 
                        (Дирекція) 

 

Рейд-перевірка чергування по 

школі вчителів і учнів. 
                        (Дирекція) 

 

 

20 лютого День пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

 

Реалізація спільного проекту «Герої 

Майдану – приклад громадянської 

активності сучасного українця» 
 

Урок мужності «Небесна Сотня – 

Воїни Світла». 

 
(10 кл.) 

Перегляд відео та презентацій про 

Героїв Небесної Сотні. 
                                 (5-11 кл. класні керівники) 

    Тиждень рідної мови 
             ( відп. Москалюк О.М.) 

 

21 лютого–День рідної мови; 

 

Свято рідної мови «Бринить, співає 

наша мова»                                              (5б кл.) 

 

Усний журнал «Мої знання з рідної 

мови»  
                                                  (6-і кл.) 

 

Виставка в бібліотеці до Дня рідної 

мови 
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    Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             29 

 

25\02-01/03 

 

Декада передового педагогічного 

досвіду. 
                (За окремим планом,  розробленим  

                                        заст. директ.з НВР) 
 

 

 

Робота студії «Наставник» 
 (Глуховська Л.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Конкурси: 

-Міжнародний інтерактивний 

конкурс «Кенгуру», «Колосок» 
(Волощук Н.А., Гуменюк Н.Л.) 

 

Виставка дитячої технічної 

творчості. 

Накази: 

- про стан роботи з 

обдарованими учнями. 
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    Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                      29* 

25\02-01/03 

 

 

Рейд- перевірка зовнішнього 

вигляду. 
  (Медсестра, члени координаційної ради) 

 

 Майстер-клас соціально-

психологічної служби 

«Індивідуальність та особистість 

людини: особиста і людська 

гідність» (9-11 класи). 
                        (Практичний психолог) 

Тиждень етики 
(відп.Бойко Г.С.) 

 
 

Перегляд  дитячих кінострічок. 
                                 (1-4 кл.) 

ГС «Неси добро у світ»  
(7б кл.) 

Дискусія: «Що важливіше: краса 

внутрішня  чи зовнішня?» 
(8-і кл.) 

  

Практикум «Етичні норми поведінки 

у повсякденному житті» 
(3а кл.) 

 

 

Тиждень німецької мови  
(відвовід. Сиротюк Л.В..) 

 

За окремим планом вчителів 

циклічної групи іноземних мов. 

Робота батьківського університету 

«Спілкування». Зустріч за круглим 

столом. «Взаємодія родини і школи 

для формування моральних якостей 

школярів»  
(Класні керівники) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             30 

 

04-09/03 

                        

Робота атестаційної комісії: 

-ознайомлення з атестаційними 

характеристиками; 

-організація взаємовідвідування 

уроків; 

-затвердження роботи з  

оформлення передового 

педагогічного досвіду вчителів. 
         (Заст. директ. з НВР) 

Засідання круглого столу  

«Розвиток в учнів життєвих 

компетентностей на підставі 

системи цінностей і якостей 

особистості» 
(МО класних керівників) 

 

Поточний  контроль: 

- за  вивченням  стану повторення 

матеріалу  з метою підготовки до 

ДПА 
         (Заст.дир.з НВР) 

- за  веденням класних журналів  
          (Заступники  директора з НВР та ВР ) 

- за  перевіркою  учнівських  зоши-

тів учителями. 
       (Заст. дир. з навч. роботи) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                   30* 

 

04-09/03 

 

Наказ: 

- Про дотримання санітарно-

гігієнічних вимог 

учасниками освітнього 

процесу. 
                   (Педагог-організатор,  медсестра) 

         

6 березня – День визволення 

Грицева  

Вітання ветеранів з Днем визволення 
                                                 ( Педагог- організатор) 

Тематичні бесіди по класах 
                                                (Класні керівники) 

 

Урочиста лінійка до Дня визволення 

Грицева. 
             (ПолєваО.І.,Матвійчук В.В., вчитель ЗВ) 

 

Тематична виставка в бібліотеці 
(Бібліотекар) 

  

Вітання жінок зі святом 8 Березня 

«Жінко, ти завжди велична!» 

 

 

Шевченківські дні 
                   ( відп.Москалюк О.М.) 

Виставка в бібліотеці  «Невмируще 

слово Кобзареве» 
                                                                  (Бібліотекар) 

Тематичні бесіди по класах 
                                                                        (1-11 кл.) 

Конкурс на кращого читця творів 

Т.Г.Шевченка «Струни Кобзаревого 

серця» 
                              (педагог-організатор, бібліотекар) 

Літературно- музична композиція «І 

знову линуть до нас думи Кобзаря!» 
                                                                           (8б кл.) 

 
 

 



 63 

     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               31 

 

11-15/03 

 

Підсумкове засідання 

атестаційної комісії. 
                                    

(Дирекція)       

 
 

  

 

Контроль за взаємовідвідуванням 

уроків. 
          (Заст.директ. з НВР) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                      31*   

 

11-15/03 

 

Робота волонтерської групи 

«Шкідливим звичкам – ні!» 
             (Медсестра) 

Планування  дозвілля учнів під 

час  перерв  у  квітні-травні. 

 
             (Педагог – організатор) 

 
 

Випуск санбюлетня «Твій режим 

дня» 
(медсестра) 

 

Тиждень правового виховання 
                             (відп.Бойко О.Г.) 

 

Зустріч з працівниками поліції 

(дільничим інспектором) 
                                (9-10 кл.) 

Зустріч з працівниками  служб у 

справах сім’ї та молоді. 
                                 (6-8 кл.) 

Засідання круглого столу  «Я 

відповідаю за свою поведінку та 

вчинки» 

                                                   (9-і кл ) 

Виставка правової літератури в 

бібліотеці «Права та обовязки 

громадян України»  

(Бібліотекар) 

 

Правова вікторина «Мої права та 

обов'язки»                                      
                                                        (1-4 кл.) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             32 

 

18 -22/03 

 

Організація роботи на шкільних 

навчально-дослідних ділянках. 
                       (Вчитель біології) 

 

 
 

Педрада № 5. 
  

1.Інформація про виконання 

   постанови     педради № 4  
                              Директор школи 

 

2. Формування самонавчальних 

умінь та навичок школярів крізь 

призму Концепції Нової 

української школи                                   

                          Заст. дир. з навч. роботи 

3.Про закінчення 2018/2019 

навчального року. 
                           Директор школи 

4.Про організацію та проведення 

в школі державної підсумкової 

атестації. 
                    Заст. дир. з навч. роботи 

5.Про визначення переліку 

предметів для державної 

підсумкової атестації учнів 9,11 

класів в 2018/2019 навчальному 

році 
                                       Заст. дир. з навч. роботи 

 

 

Контроль: 

- за веденням шкільної 

документації; 

- за удосконаленням  системи 

роботи з обдарованими та здібними 

учнями. 
        (Дирекція) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                            32* 

 

18 - 22/03 

 

Туристичні походи   учнів 

«Місцями бойової слави» 
(Вчителі фізкультури,  географії ) 

 

Бесіди по класах «Обережно: 

підозрілі та незнайомі предмети» 
(класні керівники 1-11кл.) 

 

Тиждень трудового виховання. 
                  (Відповідальні вчителі трудового навчання) 

 

Виставка учнівських виробів та 

робіт. 
                  (Відповідальні вчителі трудового навчання) 

 

 

Тематичні бесіди по класах 
                         ( 1-11 кл., класні керівники) 

Калейдоскоп професій: «Всі 

професії почесні»                                                     
                                   (2а кл.) 

 

Профорієнтаційна гра «Правильний 

вибір професії – точка відліку 

успішності людини»                                              

                                                                   (9-11-і кл., соц..пед., 

практичний психолог) 

Акції:  

- «Чиста класна кімната»  

- «Чистий шкільний двір» 

- «Квітучі клумби» 
( Класні керівники) 

 

Експрес-гра «Країна «Зроби сам» 
                      ( Фещук Є.І.,Матвійчук В.В.) 

Виставка-конкурс образотворчого 

мистецтва  «Чарівне моє Поділля». 
(Фещук Є.І.) 

 

Г.с. «Праця возвеличує людину». 
(6а кл.) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               33 

 

25-29/03 

 

Надання методичної допомоги 

щодо організації та проведення 

батьківських зборів, відкритих 

дверей, конференцій, семінарів 

для батьків у загальноосвітніх 

навчальних закладах з питання 

впровадження  нових Державних 

стандартів базової і повної 

загальної освіти та реалізації 

Концепції Нової української 

школи. 

 

Накази: 

-про результати атестації педаго-

гічних працівників школи. 
                           (Директор) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                         33* 

 

25-29/03 

 

Місячник «Зелена весна» 

 (до Дня довкілля)              
( Відп. Гуменюк Н.Л) 

-посади дерево; 

-збережи дерево; 

-зроби хатину для шпака; 

-очисти джерело, щоб було де   

напитись води. 

 

Участь у районній Спартакіаді 
                     (Ковальчук О. М.) 

 

 

Інвентаризація підручників та 

навчальної літератури (квітень-

травень) 

 

 

 

 

Тиждень дитячої книги 
                      (відп. Коханівська В.В.) 

2 квітня  Міжнародний день дитячої 

книги     

- виставка в бібліотеці «Книги – 

джерело знань і досвіду» 
                                    (Коханівська В.В.) 

 

-тематичні бесіди по класах «Книга  

вірний друг і помічник»; 
                        (Кл.керівники) 

 

-бібліотечні уроки в 1-х і 5-х класах; 
                                    (Коханівська В.В.) 

 

-конкурс на кращого читця віршів. 
 (Коханівська В.В., Матвійчук В.В., Москалюк О.М.) 

 

Літературна година «Зустріч з 

героями улюблених казок». 
                                    (3-і кл.,бібліотекар) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                             34 

 

01-05/04 

 

Моніторинг ефективності й 

доцільності курсів за вибором, 

факультативів: 

- вивчення думки; 

- необхідність змін. 
                     (Дирекція ) 

 

Накази: 

- про організацію екскурсій та 

навчальної практики; 
         (Заст.директ. з ВР) 

 

 

Конкурси:   

- «Майбутнє лісу  в твоїх руках», 

«Людина та ліс», «Колосок 

весняний» 
                     (Гуменюк Н.Л.) 

- Обласний огляд-конкурс  

художньої самодіяльності. 
         (Заст.директ. з ВР) 

 

- Туристичні змагання 
(Шатайло К.О., Ковальчук О. М.) 

- Змагання військово – 

спортивної гри «Джура», 

«Козацький гарт»  
     (Вчитель ЗВ)                          
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                   34* 

 

01-05/04 

 

Підготовка до районних 

туристичних змагань 
 (Вч.географії, фізкультури, ЗВ)      

 

Санітарно-оздоровча робота по 

класах: 

 

- бесіда з дівчатками 7-х класів 

«Гігієна дівчинки»; 

- робота волонтерської групи 

«Репродуктивне здоров'я молоді 

та чинники ризику»   

(Медсестра,  педагог-організатор)  
 

 

1 квітня – День сміху 
Конкурс на кращого читця 

гуморесок 
                                           ( Педагог- організатор) 

 

Конкурс карикатуристів. 
                                              (Фещук Є.І.) 

      

4 квітня День Інтернету 

Тематичні години спілкування 

«Інформаційна безпека в 

соцмережах» 
                        (1-11 кл.) 

 

Тиждень  здоров’я 
( відп. медсестра ) 

7 квітня – Всесвітній день здоров’я 

 

Бесіди по класах. 
                                   (Класні керівники) 

Зустріч з лікарем. 
                      (Медсестра) 

  Конкурс малюнка «Здоров’я – 

найдорожчий скарб». 
                               ( 1-9 кл. Фещук Є.І.) 

Зустріч за круглим столом  

«Дівчатам про сокровенне»     
               (8-9 класи, вчитель ОЗ, медсестра) 

Подорож цікавими стежинками 

«Країни міцного здоров’я»                
                        (1-4кл., вчитель ОЗ) 

Виставка в бібліотеці «Здоров’я 

дитини – багатство нації» 
                                     (Бібліотекар) 

Квест «Цікавими стежками країни 

Здорового Життя» 
(5а кл.) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                            35 

 

02-12/04 

 

Підготовка річного плану на  

2019-2020 н.р. 
                               (Дирекція) 

 

 Анкетування  учнів, батьків, 

вчителів, щодо планування і 

впровадження факультативів та 

курсів за вибором, гуртків. 
                                (Дирекція) 

 

 

Психолого-педагогічний 

консиліум  з питань готовності 

молоших школярів до навчання у 

школі  ІІ ступеня. 
           (Психолог, адміністрація) 

 

Плановий контроль за повторенням 

матеріалу: 

 

-в 9-х  і 11-х класах 
                       (Дирекція) 

-в 3-х - 8-х,10-х класах 
                  ( Заст.дир.з НВР) 
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Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 

 

                                                 35* 

 

08-12/04  

Благоустрій території 

навчального закладу та 

квітників. 

 

Правила поведінки у весняному 

лісі «Увага! Не сполохайте 

пташину.» 
(класні керівники 1-11 кл.) 

   

12 квітня –Всесвітній день 

космонавтики.  

Тематичні бесіди по класах. 
    (1-11 кл. ) 

Інтелектуальна гра «Від землі до 

космосу» 
(8б клас) 

Тиждень музики 
                           (відп. Сампір Б.В.) 

 

Гра «Вгадай мелодію»     
                                               (5-6-і  кл.) 

Пісенний вернісаж «А вже весна, а 

вже красна» 
                                                (1-4 кл.) 

Інтелектуальна гра «Чи знаєш ти 

музичне мистецтво?».   

(Сампір Б.В., 6б кл.)                 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                            36 

 

15-19/04 

 

Засідання методичної ради: 

1. Про порядок 

організованого закінчення 

навчального року та 

підготовку проведення 

державної підсумкової 

атестації. 

2. Про вибір предметів 

допрофільної підготовки 

учнів. 

3. Опрацювання  і прийняття 

рекомендацій щодо 

основних напрямків 

методичної роботи школи 

у 2019/2020 навчальному 

році. 

4. Про  психолого-

педагогічний супровід 

навчання, виховання та 

розвитку учнів паралелі 4-х 

класів. 
                             (Практичний  психолог) 

 

 Накази: 
- про порядок організованого 

закінчення навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації учнів. 
            (Заст.дир.з НВР) 

-про проведення Дня Цивільного 

захисту 
(Заст.дир.з НВР) 

Поточний контроль: 

-за виконанням спортивно-масових 

заходів; 

-за проведенням повторення 

навчального  матеріалу. 
              (Заст. дир. з НВР) 

 

Консультації з підготовки до 

державної підсумкової атестації 

 
                                (Дирекція) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 

                                                                   36*  

                                               

 

15-19/04 

  

Участь у благоустрої територій 

школи та селища. 
(Завгосп) 

  

День Цивільного захисту 
(Начальник штабу  ЦЗ) 

 

Бесіди по класах «Тероризм 

походить від слова жах» 
(класні керівники 1-11 кл.) 

    

Тиждень психології 
(відп. Дубина О.Д., Пахар Ю.В.) 

 

Робота за планом психолога та 

соціального педагога 

 

 Консультування батьків майбутніх 

учнів 1-х класів про допомогу дітям 

під час  підготовки до навчання в 

школі. 
                                (Практичний психолог) 

                                                 

Засідання батьківського 

університету «Спілкування»: 

- психолог на батьківських 

зборах «Стимул – це шлях до 

успіху». 

 

Г.с. «Чесність». 
(4а клас) 

Участь у Всеукраїнському науково-

практичному семінарі 

«Впровадження дослідно-

експериментальної роботи за темою 

«Здоров’язбережувальна технологія 

«Навчання у русі» в систему 

оздоровчо-виховної роботи ЗНЗ» 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                           37 

 

22- 26/04 

  

 

Підготовка до проведення ДПА: 

-списки державних атестаційних 

комісій (4-9 кл.); 

- розклад проведення ДПА; 
          (Заст.дир.з НВР) 

 
 

Підготовка списків літератури 

для читання на канікулах. 
         (Вчителі-предметники) 

 

Навчальний тренінг 

«Технологія змішаного навчання 

– працюємо у новому форматі» 
                     

 

  Накази: 

-  про  підсумки проведення Дня 

цивільного  захисту; 
                  (Нач. штабу ЦЗ) 

- про закінчення вивчення курсу 

ЗВ юнаками 11 класу. 

(Вчитель ЗВ) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

                                                                      37* 

22/04- 26/04 

 

  

  

 

Інструктажі з ТБ та контроль з 

боку  батьків у літній період за 

дітьми. 
            (Класоводи,кл.керівники) 

 

Написання диктантів про пове-

дінку біля водоймищ. 
            (Класоводи,кл.керівники) 

              Тиждень  екології 
                 ( відп. Шатайло К.О.) 

  22 квітня – День Землі 

Конкурс малюнків «Збережемо 

Землю»                              

   (1-8 кл.,Фещук Є.І.) 

Бесіди по класах «Ми позили Землю 

у своїх дітей» 
                         ( 1-11 кл., класні керівники) 

 

Акція       «Посади дерево» 
                         (Гуменюк Н.Л.) 

Пізнвальна гра «Царство природи» 
                                                   (4б кл.) 

   

 26 квітня – Міжнародний день 

пам’яті Чорнобильської трагедії 

 

Виставка в бібліотеці 

«Чорнобиль немає минулого» 
                                                 ( Бібліотекар) 

Тематичні бесіди по класах 

«Чорнобильська катастрофа: не 

маємо права забути» 
                          (1-11 кл., класні керівники) 

Літературна композиція «Чорнобиль 

– трагедія, подвиг, пам’ять…» 
(8а кл.) 

 

Тиждень безпеки життєдіяльності 

в рамках проведення Всесвітнього 

дня охорони праці 
(Відпов. Кучерук Т.Н., за окремим планом) 

 

 



 77 

     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                  38 

29\04-03/05  

Діагностика вчителів щодо 

виявлення досягнень і недоліків з 

врахування при плануванні 

методичної роботи на наступний 

рік. 

 

Організація роботи 

«вчительської школи» 
(Заступник директора з НВР) 

 

 

 

 

 

 
 

    

    Накази: 

- про оздоровлення та літній 

відпочинок учнів. 
              (Заст. дир. з ВР) 

 

 

 

 Участь: 

- у  змаганнях  «Джура» 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                            38*   
 

29\04-03/05  

Участь  у туристичних змаганнях. 
     (Заст.дир.з ВР) 

 

Бесіди по класах «Правила 

поведінки у громадських місцях» 
(класні керівники 1-11кл.) 

 

 

Фестиваль українських традицій «У 

серці кожної людини живе любов до 

України»   
           (Педагог –організатор, 8-10 кл)  

                                

 Квест «Весела перерва». 
           (Педагог –організатор, 3-4 кл)  
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                               39 

 

06-10/05 

 

 ДПА у початковій школі 
      (Заст.директ. НВР) 

 

-оформлення особових справ 

учнів; 
             (Класоводи  1-4 класів) 

 

-оформлення класних журналів; 
            (Класоводи  1-4 класів) 

 

-співбесіди з вчителями щодо 

розподілу педагогічних наван-

тажень  на наступний  навчаль-

ний. 
                              (Директор) 

 

Діагностика рівня готовності 

учнів 4-х класів до переходу в 

школу ІІ ступеня. 
(Практичний  психолог) 

Моніторинг психолого-

педагогічного супроводу 

інклюзивної освіти. 
(Трансдисциплінарна команда) 

 

Контроль за: 

- семестровим та річним 

оцінюванням учнів; 

- веденням класних журналі. 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
    

 

                                                    39* 

 

06-10\05 

 

- Озеленення подвір’я школи . 

  

Обмін підручниками: 

- графік обміну підручниками; 

- ремонт підручників. 
                         (Бібліотекар) 

Тиждень патріотичного виховання 
                            ( Відповідальний ЗВ) 

 

 Участь у святкуванні  Дня Перемоги 

-вітання ветеранів, 

- благоустрій  могил, пам’ятників; 
           (Заст.дир. з ВР, педагог –організатор, 8-і кл)  

                                

-покладання квітів до пам’ятників 

 воїнам-односельчанам; 
                  (Педагог-організатор, 8-і кл.)  

Урок мужності «Їхній подвиг – 

приклад для нас» 
     (9-і кл., бібліотекар, класні керівники) 

 

Година пам’яті та роздумів «Зі 

сплаву геройства мертвих і живих 

писали ім’я перемога»  
                 (10 клас, Матвійчук В.В., вчитель ЗВ) 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                                  40 

 

13-17/05 

 

Нарада при директорі: 

 

1. Організація    оформлення 

документів про освіту для 

учнів 9-х і 11-х класів. 

2. Консультації для батьків 

майбутніх першокласників. 

3. Про виконання навчальних 

програм, графіків 

контрольних і 

лабораторних робіт. 

4.  Про організацію 

навчальної практики та 

літнього оздоровлення. 

5. Про затвердження 

щорічних відпусток 

працівників. 

 

 

 

Поточний контроль: 
 

 

-за оформленням документів у 

початковій школі; 
            (Заст.директ.з НВР) 

 

- за відвідуванням учнями школи 

 
                        (Дирекція) 

 

Перевірка  класних журналів  9-х  та 

11-х класів. 
       (Дирекція) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                     40* 

 

13-17/05 

 

Підготовка до ремонтних робіт. 

 

Бесіди по класах щодо 

запобігання всіх видів 

травматизму. 
(Класні керівники) 

 
 

 

Тиждень родинного виховання: 
(До Дня матері та сім’ї) 

Бесіди по класах «Щаслива родина – 

щаслива Батьківщина» 
                      (1- 11 кл) 

                                                                          
Літературно-музична композиція 

«Рідна матінка моя» 
                                                 ( 2б кл.) 

15 травня – Міжнародний день сім’ї 

 

Третя субота  травня – День Європи. 

Вікторина  «Європейський 

калейдоскоп» 
                              (8-і кл.) 

Парад ігор народів Європи  «Україна 

– європейська держава» 
            (5-6кл., педагог-організатор) 

 

Підготовка до  «Свята  Останнього 

дзвоника». 

 

 Занаяття з лідерами учнівського 

самоврядування «Соціалізація 

шкільного середовища – запорука 

мобілізації особистоті в 

інформаційному та культурному 

оточенні» 
(Педагог-організатор) 

 

Флешмоб «День вишиванки» 
                                       ( 1-11 кл., вчит. музики, педагог- 

організатор) 
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Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                              41 

 

20-24/05 

 

ПЕДРАДА № 6  

1.Про виконання рішень педради 

№ 5 . 
               Директор 

 

2.Про організацію навчальних 

екскурсій та навчальної практики 

учнів 1-4х, 5-8х, 10-х класів. 
Заст. дир. з ВР 

3.Про  оздоровлення  учнів шко- 

ли в літній період. 
               Заст. дир. з ВР 

4.Про  звільнення від ДПА учнів 

9-х класів. 
Заст. дир. з НВР 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за підготовкою до 

проведення: 

- свята Останнього дзвоника; 

- Дня захисту дітей; 

 - навчальної практики і навчальних 

екскурсій; 
  (Заст.директ. з ВР) 

- ремонтних робіт; 
                   (Завгосп) 

- державної підсумкової атестації. 
                              (Заст.дир. з НВР) 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

 

                                                                             41*     

 

20-24/05 

  

 

Проведення інструктажів з ТБ. 
       (Начальник табору) 

 

Робота шкільного кінолекторію з 

питань охорони здоров’я та 

безпеки життєдіяльності під час 

літніх канікул. 
                        (Класні керівники) 

 

 

Уточнення списків дітей, які 

підуть до 1-х класів. 
                        (Секретар) 

 

 

24 травня – день слов’янської писем-

ності. 

 

Бесіди по класах «Джерело 

української писемності» 
(1-11кл.) 

Виставка в бібліотеці до Дня 

слов’янської писемності 
                                               (Бібліотекар) 

 

Консультації з батьками щодо 

оздоровлення та відпочинок під час 

літніх канікул. 

 

Свято Останнього дзвоника 

 

Підготовка документації до 

відкриття пришкільного оздоровчого 

табору. 
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Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                           42 

 

27-31/05 

 

Оформлення шкільної 

документації:  

- класні журнали; 

- особові справи. 

 

      

 

Контроль  за проведенням ДПА у 9-

х класах, за оформленням класних 

журналів, особових справ, за 

проведенням навчальних екскурсій 

та навчальної практики. 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

                                                                        

                                                                       42* 

 

27-31/05 

 

Ремонт класних кімнат. 

 

Зарахування учнів до загонів 

табору. 
(Медсестра) 

 

1 червня – День захисту дітей 

 

Свято «Країна дитячих усмішок».  

             

- фестиваль дитячої творчості; 

 - відкриття оздоровчого табору; 

                              (Дирекція) 
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Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                           43 

 

03-07/06 

 

   Робота над проектом річного 

плану роботи школи у 2019/2020 

навчальному році.  

 

Підведення підсумків навчальної 

практики та екскурсій. 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей, техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

                                                                        

                                                                       43* 

03-07/06 

 

 

 Контроль за харчуванням учнів 

у пришкільному таборі. 

 

Робота за планом пришкільного 

табору. 

 

Оздоровлення учнів на базі лікарні 

та реабілітаційного  центру. 



 89 

Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                           44 

 

10-14/06 

 Нарада при директорі 

1. Про підсумки ДПА 

2. Про підсумки 

оздоровлення. 

3. Про профілактику 

правопорушень та асоціальної 

поведінки учнів під час літніх 

канікул. 

4. Про проходження 

медичного огляду учнями та 

працівниками школи. 

 

ПЕДРАДА № 7 

1. Про закінчення навчання 

учнями 1- 4-х класів і пере-

ведення до наступного класу. 
                  

2.Про нагородження учнів 2-4 

класів Похвальним листом “За 

високі досягнення у навчанні”. 

 

3. Про закінчення навчального 

року у 5-8-х, 10-х класах   і 

переведення до наступних 

класів. 

 

4.Про нагородження учнів 5-8-х, 

10-х класів Похвальним листом 

“За високі досягнення у навчан-

ні”. 

 

5.Про закінчення навчання 

учнями 9-го класу  і випуск зі 

школи. 

 

 

Контроль за веденням документації  

пришкільного табору: плани роботи 

загонів, гафіки проходження 

процедур оздоровлення, графіки 

екскурсій та походів. 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей,  техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

                                                                        

                                                                       44* 

10-14/06 

 

 

Медичне обслуговування 

вихованців табору. 
(медсестра) 

Дотримання ТБ працівниками та 

вихованцями табору  
(Начальник  табору, фахівець з охорони праці) 

 

Контроль за дотриманням норм 

харчування вихованців табору. 
(Адміністрація) 

 

 

Закриття табірної зміни: 

- концертно-розважальна 

програма; 

- ігри, конкурси; 

- вогнище дружби . 
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     Дата Організаційно-методична 

робота з педкадрами 

Внутрішкільний контроль і 

керівництво                           45 

 

25/06 

 

 

ПЕДРАДА № 8 
 

5.Про закінчення навчання 

учнями 11-го класу і випуск зі 

школи. 

6. Про нагородження 

випускників   11-х  класів  

Похвальною грамотою “За 

особливі досягнення  у вивченні 

окремих предметів” 

7.Про нагородження випускників 

11-го класу Золотою та Срібною 

медалями. 
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     Дата Охорона здоров’я працівників 

школи, дітей,  техніка  безпеки, 

фінансово-господарська  

діяльність 

Робота з учнями та їх батьками 
 

                                                                        

                                                                       45* 

25/06 

 

 
 

 

 

 

 

 


