
СЕРПЕНЬ 
 

Модуль Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма  

контролю 

 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти. Реаліза-

ція проєкту 

«Безбар’єрний 

та безпечний 

доступ» 

Аналіз  дітей 5-7 років у мікрорайоні школи (ін-

струкція щодо обліку дітей та підлітків шкільного 

віку). Залучення усіх дітей до здобуття освіти. 

до 12.08 адміністрація  списки  

Тенденції працевлаштувавня випускників 9-х, 11-х 

класів у 2021 році 

до 27.08 кл. керівники списки  

Комплектування класів, ГПД, розподіл новопри-

булих здобувачів освіти у класні колективи, орга-

нізування індивідуального чи інших форм навчан-

ня з урахуванням умов овєнного стану 

до 31.08 директор  звіт знз-1 

Забезпечення здобувачів освіти підручниками 

 

до 31.09 бібліотекар  інформація 

Уточнення зарахування здобувачів освіти 1-х кла-

сів з урахуванням умов НУШ, та10-х класів 

до 31.08 адміністрація  наказ  

(до 01.09) 

Організація роботи з профілактики безпритульно-

сті та правопорушень серед неповнолітніх 

ІV 

тиждень 

заст. дир. з вр складання перспек-

тивного плану 

ІІ 

Охорона життя 

та здоров’я 

дітей. Охорона 

праці. Реаліза-

ція проектів 

«Eсoland», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

 

Підготовка освітнього простору до нового навча-

льного року, вивчення стану ТБ у школі. 

до 19.08 зав. кабінетами 

адміністрація  

нарада 

Складання актів-дозволів на кабінети: фізики, 

хімії, майстерень, спортзалу тощо. 

до 26.08 комісія з ТБ акти 

Проведення інструктажу з ТБ з працівниками 

школи в умовах воєнного стану 

ІV 

тиждень 

голова комісії з 

ТБ 

протокол 

Складання комплексу заходів щодо попередження 

дитячого травматизму 

до 01.09 відповід. з ТБ аналіз  

Підготовка акту готовності закладу до новогонав-

чального року, готовність укриття. 

до 16.08 директор звіт  

Аналіз показників стану здоров’я здобувачів осві-

ти у 2021-2022 н. р. 

ІV 

тиждень 

медпрацівник  звіт  

Уточнення діяльності онлайн та офлайн-гуртків, 

секцій 

до 03.09 вч. фіз.-ри, 

медпрацівник  

аналіз  

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

Підготовка до свята 2022 «Школа радо зустрічає 

вас онлайн» 

ІІІ-ІV 

тижні 

заст.дир. з вр аналіз  

Оновлення змінної інформації в бібліотеці, спис-

ків рекомендованої літератури, а також вкладки на 

сайті школи «Новини з бібліотеки». 

ІV 

тиждень 

бібліотекар  аналіз  

Організація зустрічі здобувачів освіти з вчителями 22-27.08 адміністрація  аналіз  

Батьківські зустрічі (за окремим планом) 25-36.08 адміністрація  

ІV.  

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праці-

вників. Реаліз-

зація проєктів 

«Компетентний 

вчитель», «Дос-

лідно-

експеримента-

льна робота», 

«Сучасний ме-

джмент» 

 

Розподіл обов’язків між членами адміністрації 

системи оповіщення під час тривоги. 

ІV 

тиждень 

директор  наказ  

Проведення курсів для вчителів «Дистанційна 

освіта 2022: шляхи влрсконалення» 

17-22.08 Ольховська І.С 

Чуприна Є.В. 

Меркулов І.О. 

аналіз 

Готовність розкладів, графіків, планів. ІV 

тиждень 

адміністрація  аналіз  

Розподіл класів на навчальні групи ІV 

тиждень 

адміністрація  аналіз  

Нарада: 

- Питання щодо організованого початку нового 

навчального року 2022-2023. 

- Попередній аналіз банку даних дітей пільгових 

категорій 

26.08 адміністрація  протокол  

наради 

Участь у роботі міських предметних, секціях за 

фахом 

ІV тижд. адміністрація  звіти  

 Корегування педагогічного навантаження ІV тижд. адміністрація  затвердж. 

Підготовка особових справ учнів, класних журна-

лів 

до 31.08 кл. керівники,  

заст. дир. з 

НВР 

аналіз  

Проведення консультацій для батьків майбутніх 

першокласників, батьківські зустрічі 

15.08 класоводи  рекомендації 

Педрада:  

˗ Школа № 101 в дії: сворення беспечних умов 

пе-ребування в закладі, завдання діяльності за-

кладу у 2022-2023 навчальному році в умовах 

воєнно-го стану. 

30.08 адміністрація  прийняття рішень 

Онлайнспілкування членів кафедр з питань нав-

чання та виховання здобувачів осваіти 

30.08 куратори ка-

федр 

 

протокол 

Співбесіда з учителями з питань планування до 26.08 заст. дир. з нвр перевір. планів, про-

грам 

Узгодження  графіка курсової перепідготовки до 19.08 Фисенко А.В. графік  



Нарада при директорі 

̵ Готовність закладу до нового навчального року 

(кабінети, плани, документація тощо)  

до 30.08 Паратська А. Є  

Герасименко І. 

П 

рекомендації 

 

 

Модуль Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма  

контролю 

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Безпечний 

освітній прос-

тір»   

 

Корегування кошторису позабюджетних коштів ІV 

тиждень 

директор  звіт  

затвердження 

Дообладнання навчальних кабінетів ІІІ, ІV 

тиждень 

зав. кабінетами наказ  

Призначення відповідальних за матеріальну базу 

навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу 

ІV 

тиждень 

адміністрація  аналіз  

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кад-

ри», «Система 

оцінювання» 

- Аналіз навчальних програм, планів учителів. 

- Узгодження календарних планів, планів виховної 

роботи, класних керівників з врахуванням мети 

закладу «Створення Школи успіху радості та 

здоров’я» 

 

до 08.09 адміністрація  аналіз 

рекомендації 

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Знайомство учасників навчально-виховного проце-

су, діагностика, індивідуальні  консультації  

до 30.08 психолог  рекомендації 

Консультування батьків першокласників про пси-

хологічну підтримку дитини при адаптації до шко-

ли 

до 31.08 Кл.керівники рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

Модуль Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Аналіз вступу дітей мікрорайону до школи (вико-

нання Закону України «Про внесення змін до де-

яких законів України щодо державних гарантій в 

умовах воєнного стану в надзвичайних ситуацій» 

та ст.57 Закону України «Про освіту»  

01.09 адміністрація  затвердження клас. 

списків 

Контроль участі здобувачів освіти школи у диста-

нційному процесі навчання 

до 07.09 заст. дир. з нвр аналіз  

Контроль за повторенням здобувачами освіти най-

більш важливих, вузлових питань навчальних про-

грам 

І-ІІ 

тиждень 

заст. дир. з нвр аналіз,  

рекомендації  

Вхідне діагностування навчальних досягнень здо-

бувачів освіти 5-9 кл. з укр. м., математики 

06-10.09 адміністрація  довідка 

Контроль календарного планування згідно мето-

дичних рекомендацій, щодо викладання навчаль-

них дисциплін у 2022-2023 н. р. 

І  

тиждень 

черговий клас, 

адміністрація  

інформація на опера-

тивній нараді 

Обстеження житлових умов дітей та сімей СЖО, 

які потребують посиленої уваги. 

ІІ, ІІІ 

тиждень 

кл. керівники, 

психолог 

акти  

обстеження 

Контроль за роботою молодих та малодосвідчених 

вчителів 

ІІ, ІІІ, ІV 

тиждень 

адміністрація  висновки, рекоме-

ндації 

ІІ 

Охорона життя 

та здоров’я 

дітей. Охорона 

праці. Реаліза-

ція проектів 

«Eсoland», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

 

Організація медичного обслуговув. Здобувачів 

освіти. Робота з профілактики інфекційних захво-

рювань. 

ІІ  

тиждень 

адміністрація, 

медпрацівник 

аналіз  

Аналіз медичних довідок здобувачів освіти  для 

організації навчання. Аналіз показників фізичного 

розвитку учнів 

І-ІІ 

тиждень 

адміністрація  

кл. керівники 

медпрацевніки 

наказ  

Тренінги з евакуації за умовами очного навчання І 

тиждень 

кл. керівники, 

медпрацівник, 

вчителі фіз-ри 

відпрацювання 

ступенів готовнос-

ті до евакуації 

Складання соціологічних карт, паспорту класів, 

школи, списків учнів, які мають статус  

ІІ 

 тиждень 

кл. керівники 

заст. дир. з вр 

узагальнення ре-

зультатів 

Організація харчування дітей. Робота з профілак-

тики харчових отруєнь 

І  

тиждень 

адміністрація, 

медпрацівник 

випуск  

бюлетенів 

Проведення інструктажів з ТБ, правил дорожнього 

руху, місячник безпеки руху (проведення квестів, 

змагань) дотримання правил евакуації в укриття 

під час тривоги за умови очного навчання 

І  

тиждень 

кл. керівники запис  

інструкцій 

в журнал 

Рольова гра «Дотримання правил ТБ на вулицях 

міста» 

01.09 кл. керівники  аналіз  

До Дня туризму онлан-екскурсії до 24.09 кл. керівники аналіз  

Відкриття шкільної спартакіади (онлайн) 10.09 вчит. фіз-ри аналіз  

Квест «Розізнай гриби!», тест «Отруйні гриби», 

«Мінна небезпека» 

ІІІ  

тиждень 

кл. керівники  

вч.осн.здоров. 

випуск листівок 

Складання маршрутних листків «Дім – школа» 

(конкурс) 

І  

тиждень 

кл. керівники 

вч.осн.здоров. 

аналіз  

Організація проведення рухливих ігор «Весела 

перерва»  

І  

тиждень 

адміністрація  затвердження від-

повід. 

Організація еколого-трудового десанту, догляд за 

клумбами, молодими насадженнями  

ІІ  

тиждень 

зст. дир. з НВР 

Поякова Н. В. 

аналіз  

Тиждень олімпійського руху 

 

06-10.09 вчителі фіз-ри аналіз  

 

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

Програма до Дня знань «Школа радо зустрічає 

нас» (за окремим планом) 

01.09 зст. дир. з НВР 

Поякова Н. В. 

аналіз 

Перший урок «Моя Україно незалежна, нескорена, 

непереможна!» (дистанційно 5-11 класи). «Ми 

українці честь і слава незламним» (дистанційно 1-4 

класи) 

01.09 кл. керівники аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч «Дніпро – місто справжніх 

патріотів» 

07.09 кл. керівники аналіз 

Онлайн-майстер-клас «Барви рідного краю» 09.09 кл.  керівники аналіз 

До Дня фізичної культури та спорту Олімпійський 

тиждень «Запали олімпійський вогонь у своєму 

серці» (за окремим планом) 

05 – 11.09 Вчит. Физ.-ри Рекомендації 

дистанційно 

• Ранкова онлайн-зустріч «Наш клас – це просто 

клас».  

• Вибори органів учнівського самоврядування 

класів (дистанційно). 

 

14.09 вчителі фіз-ри аналіз 



Складання соціальних паспортів класів та школи. До 15.09 кл. керівники аналіз 

Благодійна акція «З Україною в сердці» 
3-й тиж-

день 

зст. дир. з НВР 

Полякова Н. В. 

аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч до міждународного дня 

миру «Мир на планеті – щастя всім дітям» (9-11 

класи) 

Всеукраїнська акція «Голуб миру» (1-11 класи) 

21.09 кл. керівники Аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч «Мандруємо Україною»  28.09 Кл.керівники аналіз 

Всеукраїнський місячник «Увага! Діти на дорогі» 
Протягом 

місяця 

Адміністрація 

школи 

аналіз 

 

Модуль Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

* Інформаційно-виховна година до Міжнародного 

дня миру «Мир на планеті – щастя всім дітям». 

Всеукраїнська акція «Голуб миру». 

     22.09 педагог-

організатор 

аналіз 

Бінарна виховна година до Всесвітнього дня ту-

ризму «Світ на виворіт». 

29.09       педагог-

організатор, 

кл. керівники           

аналіз 

Всеукраїнський місячник «Увага! Діти на дорозі» 

(за окремим планом). 

      Протя-

гом місяця 

кл. керівники           аналіз, рекоменда-

ції 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праці-

вників 

 

Нові підходи до домашнього завдання в умовах 

дистанційного навчання. 

І  

тиждень 

заст. дир. з нвр 

 

аналіз, 

рекомендації 

Нарада при директорі 

-  Виконання ст. 14 Закону України "Про освіту" 

(охоплення навчанням дітей мікрорайону), фо-

рми надання освітніх послуг під час дії право-

вого режиму воєного стану в Україні 

- Огляд нових нормативних документів  

- Про організацію педагогічного менеджменту на 

2022- 2023 н. р. 

- Про організацію роботи з попередження дитя-

чого травматизму, дотримання правил поведін-

ки під час сигналу « тривога» 

- Забезпечення правової основи навчально-

виховного процесу (харчування, забезпечення 

підручниками, працевлаштування випускників, 

медичне обслуговування тощо). 

- Аналіз банку даних дітей пільгових категорій.  

- Аналіз результатів НМТ-2022( за наявності 

інформації), шляхи вдосконалення роботи з під-

готовки здобувачив освіти до ЗНО чи інших 

форм перевірки рівня навчальних досягнень 

здобувачив освіти. 

- Організація чергування по школі 

- Про підсумки складання соціальних паспортів 

класів та школи на 2022-2023 н. р.  

 

 

 

 

 

 

 

26.09 

адміністрація  протокол 

Звіт за формою ЗНЗ-1, РІК, Ф-77 І  

тиждень 

заст. дир. з НВР 

 

звіт он-лайн 

Ознайомлення учнів із основними положеннями 

Статуту школи, правилами внутрішнього розпоря-

дку 

І  

тиждень 

адміністрація  огляд, рейд 

Проведення консультацій з питань адаптації учнів 

5-х класів з подальшим узагальненням 

до 05.10 адміністрація  відвідання уроків 

Надання практичної допомоги вчителям у виборі 

тем для поглибленої роботи педагогів за індивіду-

альною тематикою. Укомплектування методичних 

кейсів, оновлення власних блогів, сайтів. 

до 14.09 заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В. 

звіти 2 р. на се-

местр 

Визначення рівня компетентності педагогів ІІ тиждень  Фисенко А.В. 

Герасименко І. 

П. 

складання діаг-

ност. карт 

Оновлення інформаційно – мультимедійного цент-

ру 

до 14.09 Паратська А.Є. 

Герасименко  

огляд  

Індивідуальна робота з вчителями. Діалог з моло-

дими, малодосвідченими вчителями. Корекція їх 

12.09 заст. дир. з НВР  

керівники ка-

аналіз уроків, пла-

нів 



планів self-scaling. федр 

Про організацію експериментальної та науково-

методичної роботи в школі. 

до 16.09 заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В. 

наказ  

Про атестацію педпрацівників до 19.09 заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В. 

наказ  

Складання плану методичної ради з урахуванням 

плану розвитку закладу 

до 19.09 заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В. 

затвердження 

 

 

Модуль Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

простір»   

 

Тарифікація вчителів. І 

тиждень 

директор школи  наказ  

Підготовка комплексу заходів з підготовки школи 

до зимових умов 

ІІІ 

тиждень 

адміністрація  

заст. дир. з АГП 

планування  

Контроль за освітленням, утриманням освітнього 

простору школи 

постійно заст. дир. з АГП перевірка стану 

Огляд санітарного стану приміщень, кабінетів. 

Дотримання санітарно – гігієничних умов 

ІІ 

тиждень 

заст. дир. з ГП аналіз  

Операція «Шкільне подвір’я восени» до 14.09 кл. керівники огляд  

Організація конкурсу між класами за збереж. під-

ручників. 

до 15.09 бібліотекар  наказ 

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Перевірка класних журналів 

 

до 21.09 заст. дир. з НВР  наказ  

Вхідне діагностування з базових дисціплін вересень заст. дир. з НВР узагальнення ре-

комендації 

Тематичний контроль: 

-  «Організація повторення навчального матеріа-

лу». 

- «Організація вхідного діагностування школярів з 

читання». 

до 28.09 заст. дир. з НВР Узагальнення,  

інформація на 

нараду 

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Організаційно-методична підготовка психологіч-

ного супроводу учнів 1-х кл. в умовах НУШ 

вересень Кл.керівники аналіз  

Визначення соціальної та мотиваційної готовності 

першокласників до навчання в школі  

вересень Кл.керівники поради  

Визначення рівня розвитку уваги, пам’яті, мислен-

ня в учнів 1 кл. 

вересень Кл.керівники рекомендації  

Консультування батьків першокласників про пси-

хологічну підтримку дитини при адаптації до шко-

ли, тренінг для батьків 1 кл. 

вересень Кл.керівники рекомендації  

Адаптація дітей 5 кл. Підготовка матеріалів до 

педради.  

вересень Кл.керівники рекомендація 

Поповнення соціального та психологічного ін-

струментарію для здійснення діагностичної, ко-

рекційної, профілактичної та консультаційної ро-

боти (оновлення соціальних паспортів класів та 

школи, складання списків на отримання різних 

видів матеріальної та гуманітарної допомоги, 

складання бази даних) 

вересень Кл.керівники  рекомендації  

Спостереження за учнями 1 кл. (дослідження рівня 

соціальної адаптації) 

вересень Кл.керівники рекомендація 

Дослідження рівня соціальної адаптації учнів 5-го 

класу при переході до середньої  ланки. 

вересень Кл.керівники рекомендації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖОВТЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Вивчення офлайн та онлайн-навчання здобувачів 

освіти, особливо з групи ризику. 

жовтень адміністрація, кл. 

керівники 

аналіз  

II 

Охорона життя 

та здоров’я 

дітей. Охорона 

праці. Реаліза-

ція проектів 

«Eсoland», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

 

Клуб здоров’я «Спорт-сіті» 

 

13.10 Вч. основ здоров’я 

вчителі фіз.-ри 

аналіз 

Легкоатлетика 05.10 вчитель фіз.-ри аналіз  

Естафета, присвячена Дню визволення Дніпра від 

фашистських загарбників» 

ІІІ 

тиждень 

вчитель фіз.-ри  аналіз  

результатів 

Робота спортивних секцій за графіком вчитель фіз.-ри  аналіз, рекомен-ї 

Вивчення якості харчування учнів І  тиждень директор школи аналіз, рекомен-ї 

Акція «День без куріння» протягом 

місяця 

організатори  аналіз  

Валеологічний контроль щодо дотримання безпеки  

санітарно-гігієнічних вимог до освітнього проецсу 

в умовах воєнного стану. Моніторинг дотримання 

правил евакуації в укриття. 

з 05.10 Фисенко А.В. узагальнення на 

нараду 

 

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

 

Акція до міжнародного Дня людей похилого віку 

«Від серця до серця». 

01.10 кл. керівники аналіз 

Олнайн-вітання до Дня вчителя  «Спасибі Вам, що 

Ви на світі є…». 

01.10 заст. дир. з НВР 

педорганізатор 

ШП ВІТА 

аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч «Бути людиною – це мис-

тецтво». 

05.10 кл. керівники аналіз  

Тиждень до Дня українського козацтва (14.10) – 

Свято Покрова Пресвятої Богородиці (за окремим 

планом). 

10-16.10 кл. керівники 

педагог-

організатор 

ШП ВІТА 

аналіз 

Батьківські зустрічі для 1-11 класів (за окремим 

планом) 

20.10 адміністрація 

 

протокол засідан-

ня 

Ранкова онлайн-зустріч з нагоди річниці визволен-

ня Дніпра (25.10), України від фашистських загар-

бників (28.10) «Героїчними стежками минулого». 

 26.10 кл. керівники аналіз 

Акція до Міжнародного дня шкільних бібліотек 

«Подаруй книгу» 

18-24.10 кл. керівники аналіз  

Осінні канікули (за окремим  планом). 
24.10-30.00 

 

     заст. дир. з НВР 

          

аналіз 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праці-

вників 

 

Засідання атестаційної комісії 10.10 голова атестацій-

ної комісії 

протокол, затвер-

дження 

Нарада при директорі: 

- Стан роботи з охорони праці, здоров'я та безпеки 

учнів. Аналіз дитячого травматизму за 2021-2022 

н. р. та плани щодо його попердження  на 2022-

2023 р.р. 

- Вивчення роботи в 1-х та 5-х кл., дотримання 

принципу наступності в навчанні (адаптпція 1, 5 

клас). 

- Стан профілактичної роботи з запобігання бездо-

глядності та правопорушень учнів. 

- Про ведення классних журналів 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10 

адміністрація  рекомендації, про-

токол  

Онлайн-зустріч за круглим столом «Адаптація 

учнів 5-х кл. до навчання на ІІ ступені» 

5.10 адміністрація  спостереж., реко-

менд. 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

Інноваційна 

діяльність та 
Педагогічний дайджест на актуальні теми, розмі-

щення на сайті школи. 

27-28.10 заст. дир. з НВР перегляд сайту 



менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних пра-

цівників 

Телефон довіри (консультації адміністрації, відпо-

віді батькам), вивчення думки батьків на сайті 

школи. 

щоп’ятниці  адміністрація  рекомендації 

Розробити для батьків лекції всеобучу за окремим 

планом.  

до 03.10 Полякова Н.В. 

 

рекомендації  

Завершення роботи по підготовці до атестаційного 

періоду. Оновлення стенду та папки «Атестація ‒ 

2023» 

до 07.10 заст. дир. з НВР 

атестаційна комісія  

аналіз  

Підготовка до педради: Самоосвітні моделі під-

готовки та діяльності вчителя. 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

адміністрація  затвердження  

Робота над документацією щодо темами експере-

ментів 

жовтень центр експери-

мент. роботи 

аналіз  

Методична нарада: 

̵ Підготовка до засідання педагогічної ради. 

̵ Підсумки I етапу і складання списків учасників 

відбіркового туру міского етапу Всеукераїнських 

олімпіад із базових дисціплін. 

̵ Нарада з питань атестації педпрацівників. Озна-

йомлення вчителів, які атестуються, з Типовим 

положенням про атестацію педпрацівників, інди-

відуальними планами проходження атестації. 

03.10 атестаційна комісія  затвердження пла-

ну атестації  

Підготовка до проведення предметних олімпіад до 10.10 Герасименко І.П. затвердження  

Проведення предметних олімпіад «І тур» 11-29.10 Герасименко І.П. наказ  

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

простір» » 

 

Оновлення освітнього простору, аналіз недоліків 

функціонування системи життєзабезпечення. 

Протягом 

канікул 

кл. керівники  

 

аналіз  

Підготовка системи опалання І 

тиждень 

заст. дир. з ГП каб. аналіз 

Рейд «Збережи книгу!» ІІІ тиждень бібліотекар  аналіз 

Проєкт «Шкільне подвір’я». участь у нових проек-

тах по благоустрію території 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

заст. дир. з ГП огляд  

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Контроль роботи індивідуального, сімейного нав-

чання та інших видів навчання. 

жовтень-

листопад 

адміністрація  аналіз, наказ  

Роботи онлайн-гуртків, факультативних занять жовтень адміністрація  аналіз  

Перевірка класних журналів. 25-29.10 адміністрація  аналіз  

Вивчення стану викладання математика ‒ 10-11 кл. 

неформальне оцінювання в класах за програмою 

НУШ 

жовтень-

листопад 

заст. дир. з НВР матеріали до нака-

зу, наказ 

Перевірка проведення годин спілкування в 5-х, 9-х 

кл. 

жовтень заст. дир. з НВР  наказ  

Контроль за дисципліною і порядком І тиждень адміністрація  аналіз  

Ведення зошитів учнями 1-4 кл. (при офлайн-

навчанні) 

17-21.10 заст. дир. з НВР наказ  

Контроль за рівнем знань учнів (система роботи 

вчителів, що атестуються) 

17-21.10 заст. дир. з НВР аналіз  

Впровадження нового професійного стандарту жовтень адміністрація рекомендації  

Діагностика рівня готовності учнів до школи жовтень класоводи аналіз  

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Консультація батьків учнів 1 кл., у яких виявлено 

недостатній рівень готовності до навчання в школі 

жовтень класоводи рекомендації  

Індивідуальні консультації батьків учнів 1, 5 кл., 

про причини труднощів адаптації та навчання 

жовтень класоводи 

 

рекомендації  

Соціально-психологічне дослідження учнів 5 кл. жовтень кл. керівник рекомендації  

Анкетування учнів за темою «Толерант-ність» 

серед 5-11 класів. 

жовтень Пед.організатор 

 

рекомендації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Моніторинг залучення учгів до занять офлайн та 

онлайн-навчання. 

01-04.11 адміністрація  запис листів конт-

ролю 

Експрес-контроль за поурочним плануванням 09.11 адміністрація  аналіз  

II 

Охорона життя 

та здоров’я 

дітей. Охорона 

праці. Реаліза-

ція проектів 

«Eсoland», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

 

Школа здоров’я. Тема за вибором 17.11  рекомендації  

Здоровья збережувальний тренінг з профілактики 

інфекційних захворювань (грипу, коронавірусу, 

гепатиту, туберкульозу…) + написання диктантів. 

   I тиждень кл. керівники  рекомендації  

Шкільні спортивні змагання «Будьмо здорові!» (за 

окремим графіком). 

протягом 

місяця 

вчитель фіз.-ри  аналіз  

 

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

 

Ранкова онлайн-зустріч «Здорпова дитина – щас-

лива родина». 

02.11 заст. дир. з ВР 

 

аналіз 

Загальношкільний проект До Дня української пи-

семності та мови «Шануй мову калинову» (за ок-

ремим планом) 

07-13.11 вчителі укр. мови аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч: 

* до Дня Толерантності (16.11) «Толерантність 

врятує світ»; 

* до Всесвітнього дня прав дитини (20.11)  Конве-

нція ООН «Права свої знай – та про обов’язки не 

забувай». 

16.11 кл. керівники аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч До Дня Гідності та Свобо-

ди України «Україна – країна вільних нескорених 

людей». 

23.11 кл. керівники аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч на честь вшанування 

пам’яті жертв політичних репресій і голодоморів 

«Біль у серці всієї України» 

23.11 кл. керівники аналіз  

Акція «Запали свічку пам’яті» 
25.11 педагог-

організатор                 

аналіз 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праці-

вників 

 

Нарада при директорі: 

- Стань залучення здобувачив освіти до освіт-

нього процесу, охоплення їх різними формами 

навчання. 

- Хід атестації педагогічних кадрів школи у 

2022-2023 н. р. 

- Перевірка стану навчальних кабінетів  

- Анаіз роботи шкільної бібліотеки 

- Про організацію роботи щодо видачі докуме-

нтів про освіту у 2022– 2023 н.р (подання спис-

ків) 

- Про результати моніторингу рівня навчаль-

них досягнень  учнів та стану викладання пред-

метів. 

 

 

29.11 

адміністрація  рекомендації  

Координація співпраці із місцевою бібліотекою. 

Мовно-літературний гравікон до Дня української 

писемності. 

ІV тиждень 

9.11 

бібліотекар, вчит. 

філологи, 

вч.поч.класів 

аналіз  

Проведення консультацій для батьків щоп’ятниці  адміністрація, пси-

холог  

рекомендації  

Педагогічна рада:  

˗ Самоосвітні моделі підготовки та діяльності вчи-

теля. 

04.11   заст. директора 

психолог 

рекомендації 

 

 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні Форма контролю 

ІV Участь у відбіркових турах  предметних олімпіад 

(за окремим графіком) 

І  

тиждень  

Фисенко А.В., 

вчит-предмет. 

наказ  



Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Огляд нормативних документів МОН України, 

Департаменту освіти облдержадміністрації та 

Департаменту гуманітарної політики ДМР. 

протягом 

місяця 

заст. дир. з нвр  прийняття рішень  

Кольоровий тиждень для здобувачів освіти почат-

кових класів 

07-11.11 вч. початкової 

школи 

аналіз  

Робота центру точних наук (День точних наук). 

(Заходи за окремим планом) 

07-08.11 вч. фізики, матем., 

інформ. 

аналіз  

Робота центру природничих наук (Екодень). 15-17.11 вч. хімії, біології, 

географії 

аналіз  

Систематизація методичних кейсів удосконалення 

власних блогів. 

І тиждень  вчителі-

предметники 

аналіз,  

рекомендація  

Онлайн-марафон: Бенефіс «Шлях книги: повний 

процес виготовлення книги, зберігання дерев» 

23 – 24.11 заст. дир. з НВР 

психолог 

рекомендації  

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

простір» » 

 

Огляд – конкурс «Збережем книгу – збережем 

дерево» 

ІІІ  

тиждень  

бібліотекар  аналіз  

Аналіз використання енергоносіїв ІV  

тиждень 

директор  аналіз  

Підготовка школи до зимового періоду  І  

тиждень  

заст. дир. з ГЧ аналіз  

Профілактичний огляд санвузлів  протягом 

місяця 

заст. дир. з ГЧ аналіз  

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Тематичний контроль уроків 10-11 кл. 

 

листопад  заст. дир. з НВР довідка,  

наказ  

Тематичний контроль географії у старшій школі. листопад, 

грудень  

адміністрація наказ  

Робота вчителів, які атестуються. листопад  адміністрація  протокол засідан-

ня  

Моніторинг роботи вчителів за програмою НУШ листопад адміністрація  рекомендації 

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Діагностичне дослідження професійних нахилів 

учнів 8 кл. 

листопад  кл. керівники аналіз  

Діагностування дітей, що потребують посиленої 

педагогічної уваги 9-11 кл. 

листопад  кл. керівники 

 

рекомендації 

«Згубна дія алкоголю» 9-11 кл. Антиалкогольне 

шоу 

листопад  кл. керівники поради  

«Етапи шкільного розвитку дітей» листопад  кл. керівники поради  

Виявлення школярів, сім’ї яких опинилися у СЖО листопад психолог 

 

рекомендації 

Консультування батьків та вчителів щодо соціа-

льної адаптації 5 кл. 

листопад   

 психолог 

поради  

Проведення корекційної роботи з учнями 5 класу з 

низьким рівнем адаптації до нових умов навчання. 

листопад психолог 

 

поради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУДЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Контроль за рівнем навчальних досягнень здобу-

вачів освіти 

І  

тиждень 

адміністрація  рекомендації 

Аналіз читацьких інтересів учнів «Знайди свою 

книгу!» 

грудень кл. керівники, біб-

ліотекар  

аналіз,  

нарада 

Завершення І семестру. Підведення підсумків 

навчальних досягнень учнів, виконання програм 

до 23.12 Заступники 

директора 

наказ  

II 

Охорона життя 

та здоров’я ді-

тей. Охорона 

праці. Реалізація 

проектів «Eсo-

land», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

Спортивна вікторина 5-6 кл.  05.12 вчителі фіз-ри аналіз  

Конкурс силачів 05.12 вчителі фіз-ри аналіз  

Школярам про проблеми навколишнього середо-

вища та здоров’я . Експрес повідомлення 

08.12 кл. керівники аналіз  

Організація безпечного проведення новорічних 

свят(при можливості проведення). 

21-23.12 кл. керівники  аналіз  

Комплексні інструктажі перед різдвяними каніку-

лами 

16.12 кл. керівники  аналіз  

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

Благочинна акція «Різдвяний ярмарок добра». 

(дистанційно) 

01.12 педорганізатор 

ШП  ВІТА 

аналіз 

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12) 

та Міжнародного дня людей з інвалідністю (03.12) 

тиждень «Для вас відкриті наші душі і серця» (за 

окремим планом). 

01.12-07.12 педорганізатор 

ШП  ВІТА 

аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч: 

* до Дня Збройних сил України «Героїв стежина 

– від батька до сина». 

* до Дня прав людини (10.12) «Мораль, право, 

закон – реальні сили для життя людини». 

07.12  

кл. керівники 

 

засідання 

Ранкова онлайн-зустріч до дня вшанування учас-

ників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14.12) 

«Мужність і біль Чорнобиля» 

14.12 кл. керівники 

 

аналіз 

Творча майстерня «Чарівне мереживо різдва». 

13.12  педорганізатор 

кл. керівники 

 

аналіз  

Онлайн-марафор «Різдвяна зірка» (дистанційно) 
19-23.12 заст. дир. з ВР 

пед.-оргпнізатор 

аналіз 

Зимові канікули (за окремим планом) 
25.12-07.01 заст. дир. з ВР 

 

аналіз 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Нарада при директорі: 

- Про стан ведення шкільної документації за І 

семестр. 

- Стан роботи з атестації педагогічних кадрів 

- Стан роботи з попередження дитячого травма-

тизму в I  семестрі 

- Брендінг – як новий механізм забезпечення 

якості освіти. 

- Робота класних керівників з учнями, схильними 

до девіантної поведінки, та їх батьками. 

- Стан проведення інклюзивного та індивідуаль-

ного навчання. 

24.12 адміністрація  рекомендації  

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Засідання атестаційної комісії 15.12 голова атестацій-

ної комісії  

протокол  

Проведення консультацій для батьків щотижня адміністрація, пси-

холог  

рекомендації  

Тиждень бібліотеки. Національний тиждень чи-

тання 

05-08.12 бібліотекар  аналіз  

Участь школи в відбірковому та фінальному турах 

олімпіадах 

грудень  заст. дир. з НВР  аналіз  

Індивід. робота з керівниками кафедр з метою 

надання допомоги у розвитку інноваційного про-

цесу на кафедрі. 

грудень  заст. дир. з ВР аналіз  

Підготовка до педради: 

1. нове 

протягом 

місяця 

заст. дир. з НВР  аналіз ур., рішен-

ня, наказ 

Робота наукових центрів: іноземної мови, здо-

ров’я, правових знань, мистецтво 

30.11-18.12 

15.11-17.12 

вчителі  

предметники 

аналіз,  

рекомендації  

Онлайн-діалоги грудень заст. дир. з НВР рекомендації  



V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

простір» 

Конкурс кабінетів ІV  

тиждень 

завгосп  аналіз  

Конкурс «Живи, книго!» ІІІ  

тиждень  

бібліотекар  аналіз  

Збирання макулатури. «Збережи дерево» ІІ  

тиждень 

бібліотекар   аналіз  

Придбання ялинкових прикрас 

 

ІІІ  

тиждень  

заст. дир. з ГЧ звіт  

 

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Аналіз виховної роботи за І семестр до 26.12 Заступник дирек-

тора 

аналіз, наказ  

Моніторинг читацьких умінь школярів 1-4 кл. до 20.12 Заступник заступ-

ник директора 

рекомендації 

Контроль за підготовкою до ЗНО грудень  заступник наказ  

VII. партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Індивідуальне консультування батьків, діти яких 

мають ознаки психоемоційного розладу 

грудень Психолог, класні 

керівники 

рекомендації 

Адаптація учнів 1, 5х класів.   

 

грудень психолог  поради  

Консультування батьків дітей, у яких виявлено 

недостатній рівень готовності до шкільного нав-

чання. 

грудень Психолог, класні 

керівники 

рекомендації 

Корекційна робота з учнями-девіантами, які пере-

бувають на внутрішкільному обліку 

грудень психолог  рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СІЧЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Організація  роботи  консультаційного  пункту  зі  

вступу дітей до школи в 1 кл. 

ІV 

тиждень 

адміністрація, 

класоводи 4-х кл.  

аналіз  

Відвідування сімей, що потрапили в СЖО  січень психолог,  

кл. керівники 

акт  

Організація роботи щодо виконання норм ТБ січень адміністрація  аналіз  

Виконання заходів, направлених на виконання 

нормативної документації ДГП ДМР 

січень адміністрація  аналіз 

II 

Охорона життя 

та здоров’я ді-

тей. Охорона 

праці. Реалізація 

проектів «Eсo-

land», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

 

Стан температурного режиму школи січень заст. дир. з ГП  аналіз  

Контроль стану шкільного двору, усунення зледе-

ніння доріжок та сходинок 

січень заст. дир. з ГП аналіз  

Робота спортсекцій протягом 

місяця 

вчителі фіз-ри аналіз  

Профілактичні заходи про дотримання правил 

особистої гігієни та профілактики інфекційних 

захворювань, захворування на COVID – 19, заходи 

з мінної безпеки, правила евакуації та поведінки в 

укритті. 

09-13.01 кл. керівники, мед-

сестра  

рекомендації  

Планування заходів з ЦЗН на 2022 р., складання 

наказу 

04.01 заст. дир. з НВР наказ 

 

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

Зимові канікули (за окремим планом). 
24.12-08.01 заст. дир. з НВР аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч «Від свята до свята – ук-

раїнських традицій багато» 

12.01 педорганізатор аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч до Дня Соборності Украї-

ни (22.01) «Єднання заради незалежності».  

18.01 кл. керівники аналіз 

Онлайн-марафон «Єднаймося, бо ми того варті» 20.01 кл.керівники аналіз 

Ранкові онлайн-зустріч: 

1)Голокост: чужого горя не буває» (8-11 клас)  

2)До Дня пам’яті Героїв Крут «Хто загинув за 

Вкраїну, буде жити у віках» (5-11 клас) 

26.01 заст. дир. з НВР 

кл.керівники 

аналіз 

Акція «Годівничка». 
протягом 

місяця 

заст. дир. з НВР 

 

аналіз 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Нарада при директорі:  

- Формування високої мовної кальтури, володін-

ня українською мовою всіх учасників освітньо-

го процесу.  

- Збір і оформлення бази даних на здобувачів 

освіти, майбутніх першокласників 2023-2024 

н.р.  

- Розвиток індивідуальних здібностей і талантів 

молоді, забеспечення умов їх самореалізації. 

- Стан організації безкоштовного харчування 

учнів, соціальний захист учнів. 

- Про хід курсової перепідготовки  

- Аналіз результатів контролю усіх видів шкіль-

ної документації  

- Про виконання прийнятих раніше рішень. 

23.01 адміністрація  рекомендації  

Педагогічний дайджест  04.01 заст. дир. з НВР аналіз  

Активності педагогів на кафедрах  04.01 керівники  

кафедр 

протокол  

Організація відвідування уроків у 4-х класах  ІІІ  

тиждень 

адміністрація  аналіз,  

висновки 

Планування роботи на ІІ семестр  І  

тиждень 

заст. дир. з нвр  затвердження 

  

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

Перевірка класних журналів І  

тиждень 

вчит.-предмет., 

адміністрація  

наказ  

Збір та редагування педагогічного досвіду для 

друку, розміщення на педагогічних сайтах 

протягом 

місяця 

заст. дир. з НВР 

кер. кафедр 

аналіз  

Відкритий кейс педагога (коментарі) 04.01 кер. кафедр  



менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Педагогічна рада: 

1. Результати моніторингу впровадження науково 

педагогічного проєкту «Інтелект України». 5 

років – успіхи і проблеми.  

2. Стан виконання мовного законодавства 

04.01 заст. дир. з НВР аналіз 

Методична нарада:  

̵ Результати моніторингу реалізації програми 

НУШ. « 4 кроки позаду»  

̵ Патріотичне виховання здобувачів освіти на уро-

ках гуманітарно-містецького та суспільного  цик-

лів. 

05.01 заст. дир.. з НВР, 

кер. кафедр 

 

Підготовка до участі у Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 22-23» 

16-31.01 заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В. 

творча робота 

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

простір» 

˗ Контроль за санітарним станом шкільних при-

міщень.  

˗ Усунення недоліків.  

˗ Складання перспективного плану на вдоскона-

лення освітнього простору у 2020 р. 

до 13.01 директор, 

заст. дир. з ГР,  

еконагляд  

планування 

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Проміжний контроль за виконанням заходів до 

освітніх програм (міських) 

протягом 

місяця 

адміністрація  довідка  

Контроль за роботою вчителів, які атестуються  протягом 

місяця 

адміністрація  висновки  

Узагальнення вивчення стану викладання фізики до 11.01 заст. дир. з НВР наказ 

 

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Студія для вчителів з теми «Крок до себе».  січень психолог  рекомендації  

Діагностика професійних інтересів та нахилів 

учнів 9-11 кл. 

січень психолог 

 

аналіз   

«Технології педагогічного взаємин» січень психолог 

 

рекомендації 

 

Діагностика учнів з девіантною поведінкою в 5-10 

класах, ведення картотеки. 

січень 

 

психолог 

 

рекомендації 

 

Дослідження творчих здібностей  учнів з метою 

залучення дітей «групи ризику» до гуртків та 

секцій 

січень психолог 

 

рекомендації 

 

Проведення корекційної роботи щодо налагод-

ження стосунків у шкільному середовищі (5 кл.) 

січень психолог 

 

рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮТИЙ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Засідання комісії з питання тарифікації  І 

тиждень 

директор  план  

Вивчення профнамірів випускників ІІ 

тиждень 

заст. дир. з НВР узагальнення  

Орієнтовний набір до 1-х класів протягом 

місяця 

адміністрація   

Підготовка анкетування здобувачів освіти і бать-

ків першокласників 

з 02.02 психолог, вч. по-

чат. школи  

узагальнення  

Перевірка зошитів здобувачів освіти 5-11 кл. Лютий заст. дир.  з НВР наказ  

Рада профілактики І-ІІ  

тиждень 

заст. дир. з НВР рекомендації  

Реєстрація учнів на ЗНО-2021 І-ІІ  

тиждень 

заст. дир.  з НВР  

II 

Охорона життя 

та здоров’я ді-

тей. Охорона 

праці. Реалізація 

проектів «Eсo-

land», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

Першість школи з баскетболу та мініфутболу протягом 

місяця 

вчителі фіз-ри аналіз  

Профілактичні бесіди «Особиста гігієна» 14.02 кл. керівники  рекомендації  

Заняття з профілактики негативних звичок  «За 

здоровий спосіб життя! Наркотикам – НІ!» (9-11 

кл.) 

протягом 

місяця 

психолог  рекомендації  

Школа здоров’я «Здорові діти – здорова нація»  18.02 – 

19.02 

вчителі ОЗ та фіз.-

ри  

рекомендації  

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

Ранкова онлайн-зустріч «Славетні українці». 01.02 кл. керівники аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч «Відкрий для себе Украї-

ну». 

08.02 кл. керівники аналіз 

Онлайн челенджер до Дня закоханих «Стріли 

Амура» 

15.02 педорганізатор,  

шп «ВІТА» 

аналіз 

Інформаційно-виховна година до Дня пам’яті Ге-

роїв Небесної Сотні «А Сотня відлетіла в небеса». 

22.02 кл. керівники аналіз 

До міжнародного дня рідної мови проект «Мова – 

душа народу» (за окремим планом) 

23.02 педагог-

організатор 

аналіз 

Ранкова онлайн-зустріч з нагоди Дня народження 

Л. Українки захід «Я маю в серці те, що не вми-

рає». 

25.02 вчителі укр. мови аналіз 

Трудова акція «Стрітення настало, усім нагадає-

мо: готуйтеся птахів зустрічати». 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

педорганізатор  

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Індивідуальні психологічні консультації І  

тиждень 

психолог  аналіз  

Організація вивчення учнями й батьками нових 

освітніх документів 

ІІ  

тиждень 

адміністрація, кл. 

керівники 

аналіз  

Нарада при директорі:  

- Стан розвитку партнерства в Школі успіху, ра-

дості та здоров’я. 

- Нові форми роботи ГПД, організація роботи за-

кладу в умовах повного дня.  

- Робота з попередження правопорушень та робота 

із запобігання шкідливих звичок у молоді. 

- Про стан роботи з ОП 

- Аналіз роботи ГПД 

- Аналіз роботи освітнього закладу в умовах 

воєного стану (проблеми та шляхи їх 

розв’язання) 

27.02 

 

 

 

 

 

 

 

адміністрація  

 

 

 

 

 

 

 

рекомендації  

 

 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Вибірковий огляд індивідуальних папок з листка-

ми контролю за діяльністю педагогів 

14-17.02 адміністрація  аналіз  

Підготовка атестаційних матеріалів ІV  

тиждень 

атестаційна комісія  складання харак-

тер. 

Засідання атестаційної комісії 15.02.23 атестаційна комісія  рекомендації 

Проведення онлайн-діалогу ІІІ  

тиждень 

адміністрація конспекти уроків, 

звіт 

Підготовка до участі у Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2023» 

І  

тиждень 

заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В., 

творча група 

збірник  

матеріалів 



V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

простір» 

Підготовка до ремонту школи. Складання планів 

підготовки школи до нового навчального року 

ІV  

тиждень 

директор  звіт  

Аналіз надходження й використання позабюджет-

них коштів 

лютий  директор  акти  

Рейд «Збережи книгу» лютий  бібліотекар  аналіз  

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Діяльність з інклюзії та індивідуального навчання лютий адміністрація  наказ  

Контроль за роботою секцій, гуртків  ІІ  

тиждень  

адміністрація  інформаці 

рекомендації   

Стан викладання предметів у ІІ семестрі. лютий адміністрація наказ 

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Консультування вчителів щодо підготовки до 

атестації 

лютий Заст.директора рекомендації  

Індивідуальне консультування батьків та вчителів 

щодо особливостей розвитку дітей 

лютий Клас.керівники рекомендації  

Студія для вчителів та батьків «Стиль батьківсь-

кого виховання» 

лютий Заступник з ВР рекомендації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕРЕЗЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Організація щодо прийому здобувачів освіти на 

навчання у 2022-2023 н. р. 

ІІІ  

тиждень 

адміністрація  аналіз  

Аналіз «Листів контролю за відвідуванням здобу-

вачів освіти» 

І  

тиждень 

адміністрація  аналіз  

Індивідуальна робота із здобувачами освіти, що 

стоять на обліку. Зустріч з психологом, шкільним 

офіцером поліції.  

ІІ  

тиждень 

адміністрація, 

психолог  

рекомендації  

II 

Охорона життя 

та здоров’я ді-

тей. Охорона 

праці. Реалізація 

проектів «Eсo-

land», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

 

Школа здоров’я «Енергетичні напої – користь чи 

шкода?», «Шкідлива їжа» 

22.03 вчитель  

валеології 

рекомендації  

Дайджест, тема на вибір 23.03 вчителі предмет-

ники 

рекомендації  

Робота спортивних секцій протягом 

канікул 

вчителі фіз-ри аналіз  

Спортивне свято  протягом 

канікул 

вчителі фіз-ри  аналіз  

Комплексні інструктажі з ТБ 17.03 кл. керівники  рекомендації 

Запобігання булінгу  16.03  рекомендації 

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

До Дня народження Великого Кобзаря. Шевчен-

ківські дні «Тарасова доля – то правда жива» (за 

окремим планом). 

01-10.03 заст. дир. з НВР аналіз 

Творча майстерня «Чарівна магія весни» 02.03 педорганізатор  

Онлайн-привітання «Жінка. Мати. Берегиня». 07.03 заст. дир. з НВР аналіз 

Батьківські зустрічі (за окремим планом). 9.03 кл. керівники рекомендації 

Поетичний онлайн-флешмоб «Ми нащадки Коб-

заря» 

10.03 кл. керівники аналіз 

Ранкова онлайн зустріч «Щаслива родина – міцна 

Україна». 

15.03 кл. керівники аналіз 

Ранкова онлайн зустріч до Всесвітнього дня Землі 

і водних ресурсів «Голос рідної Землі серцем слу-

хати навчись». 

30.03  кл. керівники аналіз 

Весняні канікули (за окремим планом). 20-26.03 заст. дир. з НВР рекомендації 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

 

Аналіз роботи вчителів та класних керівників із 

здобувачами освіти з низьким рівнем знань та 

здобувачами освіти, що схильні до пропусків за-

нять. 

ІІІ тиждень адміністрація  рекомендації  

Нарада при директорі: 

- Організація підготовки здобувачів освіти до 

ДПА та ЗНО – 2023, врахування недоліків ДПА, 

ЗНО – 2022. 

- Про підсумки моніторингових робіт учнів 5-11 

кл 

25.03 адміністрація  рекомендації  

План весняних канікул до 26.03 заст. дир. з НВР затвердження  

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

˗ Засідання атестаційної комісії (затвердження 

характеристик) 

˗ Засідання атестаційної комісії (підсумки) 

03.03 

 

24.03 

голова атестат. 

комісії 

протокол  

Засідання методичної комісії класних керівників  ІV  

тиждень 

заст. дир. з НВР  протокол  

 

Захист проектів вчителів, що атестуються  

«Edufest» 

ІV  

тиждень 

заст. дир. з НВР характеристика 

Педрада з виховної роботи – тема за вибором.  31.03 заст. дир. з НВР протокол, рекоме-

ндації 

Інноваційні технології навчання в умовах розвит-

ку закладу. Результати експертного оцінювання 

портфоліо. 

27.03  

Перепаденко С.О. 

аналіз,  

рекомендації 

Методична нарада:  

- Презентації досвіду педагогів, що атестуються у 

2023 р. Інновації в діяльності вчителя, що атесту-

ється 

- Творче використання методу проєктів у вихов-

ному процесі (або інша актуальна тема). 

28.03 заст. дир. з НВР аналіз  

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

 

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

Огляд кабінетів, вивчення попиту ІV  

тиждень 

адміністрація  аналіз  

Акція «Збережи книгу!» ІІІ  

тиждень 

бібліотекар  аналіз  

Аналіз використання позабюджетних коштів ІІІ  

тиждень 

адміністрація  аналіз  



зація проєкту 

«Новий освітній 

простір» » 

 

Екологічні акції  «Зелене місто – зелена країна» квітень кл. керівники аналіз  

Впорядкування шкільних приміщень, подвір’я, 

шкільної території  

ІV  

тиждень 

заст. дир. з АГР, 

кл. керівники 

аналіз  

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Перевірка шкільної документації, замовлення на 

свідоцтва, атестати 

протягом 

місяця 

адміністрація  аналіз  

списків 

Контроль за роботою молодих спеціалістів ІІІ, ІV 

 тиждень 

адміністрація,  

наставники 

аналіз уроків  

VІІ. 

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Анкетування здобувачів освіти «Сімейні відноси-

ни», рекомендації щодо виховання дітей та по-

ліпшення взаєморозуміння 

березень Психолог, 

кл.керівники 

рекомендації  

Індивідуальні консультації батьків багатодітних 

сімей за результатами діагностики здобувачів 

освіти (сумісно з психологом) 

березень Психолог, 

кл.керівники 

рекомендації  

Корекційна робота з учнями «групи ризику». березень Кл. керівники рекомендації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВІТЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Контроль за участю здобувачів освіти о освітньо-

му просторі 

постійно адміністрація  аналіз  

Вивчення профнамірів випускників, проведення 

профорієнтаційних бесід  

квітень адміністрація  аналіз  

Організація індивідуальної роботі з здобувачами 

освіти, що потребують допомоги 

ІІ 

тиждень 

заст. дир. з НВР аналіз  

успішності  

Роз’яснювальна робота в мікрорайоні про зараху-

вання до школи дітей, які досягли 6-річного віку в 

умовах НУШ 

протягом 

місяця 

адміністрація  рекомендації  

II 

Охорона життя 

та здоров’я ді-

тей. Охорона 

праці. Реалізація 

проектів «Eсo-

land», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

 

Тиждень безпеки руху І  

тиждень 

адміністрація  аналіз  

Години ігор протягом 

місяця 

вчителі фіз-ри підсумки  

День здоров’я  07.04 вчителі фіз-ри аналіз  

Школа здоров’я  18.04 – 

22.04 

вчит.фіз-ри рекомендації  

День ЦЗН (за окремим планом) з урахуванням 

безпекових потреб у країні. 

15.04 заст. дир. з НВР 

вч. оз та дпю 

рекомендації  

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

• Розважальна програма до дня гумору (01.04) 

«Багато сміху – життя на втіху». 

• Акція до міжнародного дня птахів (01.04).  

03.04 педорганізато аналіз 

Тиждень здоров’я до всесвітнього дня здоров’я 

(07.04) (за окремим планом). 

03-7.04 заст. дир. з НВР аналіз 

Ранкова онлайн зустріч «Життя на планеті Здо-

ров’я». 

05.04 кл. керівники  

Ранкова онлайн зустріч «Україна – космічна дер-

жава» 

12.04 вчитель астрономії аналіз 

Творча майстерня «Писанкове мереживо». (диста-

нційно) 

13.04 керівник гуртка аналіз 

Ранкова онлайн зустріч «Екологічний бумеранг». 
20.04 заст. дир. з НВР 

кл. керівники 

аналіз 

До Дня Чорнобильської трагедії захід «Чорно-

биль: подвиг і трагедія». 

26.04 заст. дир. з НВР аналіз 

До Всесвітнього Дня довкілля акція «Зелена хви-

ля» 

квітень   заст. дир. з НВР         аналіз 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Нарада при директорі: 

- Стан підготовки до поточного ремонту школи.  

- Стан охорони праці в майстернях, спортзалі, 

навчаль-них кабінетах, на стадіоні. 

- Підсумки проведення Дня ЦЗ. 

26.04 адміністрація  рекомендації  

Вивчення потреб учителів у методичних та психо-

логічних консультаціях, інших формах організації 

методичної роботи, заповнення таблиць участі 

педагогів у вебінарах. 

квітень адміністрація  план дій, звіт  

Підготовка графіку чергових відпусток  ІV  

тиждень 

адміністрація  наказ  

Тренінги для батьків  ІІІ  

тиждень 

кл.керівники  рекомендації  

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Створення куточків з підготовки до ДПА – 2022 та 

інформація про ЗНО – 2022 

до 15.04 адміністрація  аналіз  

Звіт творчих груп за темою експериментальних 

дослідженнь та підготовка звіту на Всеукраїнсь-

кий та регіональний рівень. 

 

-День ЦЗ 

ІV тиждень 

 

 

 

15.04 

кер. кафедр, пси-

холог, 

адміністрація  

члени експеримен-

тального центру 

звіт на нараду при 

директорі. 

звіт на вчену раду 

 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

 

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

Підготовка до ремонту школи ІV  

тиждень 

адміністрація  аналіз  

Аналіз бюджетних та позабюджетних коштів  до 20.04 заст. дир. з гп аналіз  

Акція «Ми господарі у своїй школі» квітень адміністрація  аналіз  



простір» » 

 

Проєкт «Моє дерево» (висадка дерев, квітів) І  

тиждень 

заст. дир. з гп  

VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Підсумки атестації педпрацівників -2023 до 08.04 адміністрація  наказ  

Аналіз роботи бібліотеки квітень адміністрація  наказ  

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Вивчення рівня розвитку когнітивних процесів та 

інтелектуального потенціалу у здобувачів освіти 4 

кл. 

квітень психолог  

кл. керівники 

аналіз  

Індивідуальне консультування здобувачів освіти, 

батьків та вчителів за результатами вивчення рів-

ня розвитку когнітивних процесів та інтелектуа-

льного потенціалу у здобувачів освіти 4 кл. 

квітень Психолог  

  кл. керівники                        

рекомендації 

Група корекції рівня розвитку когнітивних проце-

сів у здобувачів освіти 4 кл. за результатами тес-

тування 

квітень Психолог 

кл. керівники 

рекомендації 

«Підготовка дітей до ДПА,ЗНО» квітень кл. керівники рекомендації 

«Моє майбутнє (ДПА, ЗНО або інші форми конт-

ролю)» 

квітень кл. керівники рекомендації  

Консультативна підтримка дітей-сиріт, дітей, поз-

бавлених батьківського піклування та їх опікунів 

квітень кл. керівники рекомендації 

Корекційні заняття з розвитку творчих здібностей 

2, 3 кл. 

квітень кл. керівники рекомендації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАВЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

І 

Виконня норма-

тивно правових 

актів в сфері 

освіти 

Рейд із обов’язкового здобуття освіти дітей віком 

від 6 до 18 років 

ІІ 

тиждень 

вчителі  аналіз  

Консультації для батьків майбутніх першокласни-

ків  

травень класоводи,  

заст.директора 

рекомендації  

Аналіз відвідання здобувачів освіти занять постійно, 

травень 

адміністрація  аналіз  

Організація повторення навчального матеріалу та 

проведення зрізів з основних дисциплін (укр. мо-

ва, математика, фізика, хімія…) – за окремим пла-

ном 

травень адміністрація  аналіз, 

 накази  

II 

Охорона життя 

та здоров’я ді-

тей. Охорона 

праці. Реалізація 

проектів «Eсo-

land», 

«Healthyland» 

Безпечна школа 

Організація бесід з дотримання ТБ під час канікул  за  

потребою 

кл.керівники  рекомендації  

Спортивний квест 
 

26.05 вчителі фіз-ри аналіз  

ІІІ 

Моделювання 

виховної систе-

ми закладу. 

Проект «Обда-

рованність» 

 

 

Ранкова онлайн зустріч пам’яті «Вічна слава геро-

ям! Ми низько вклоняємося їм». 

05.05 заст. дир. з НВР 

педагог-

організатор 

аналіз 

Ранкова онлайн зустріч до Дня матері «Мамо – 

зоре вечорова».  

10.05 кл. керівники  

Ранкова онлайн зустріч до Міжнародного Дня 

родини «Моя сім’я, моя родина в долонях Батькі-

вщини». 

17.05 кл. керівники аналіз 

День Європи в Україні. Ранкова онлайн зустріч 

«Україна – європейська держава».  

18.05 кл. керівники аналіз 

До Дня української вишиванки проект «Народже-

ні у вишиванках». 

20.05  

кл. керівники 

аналіз 

Онлайн свято «Прощання з початковою школою». 22.05 класоводи аналіз 

Батьківські зустрічі (за окремим планом) 25.05 кл. керівники аналіз 

Ранкова онлайн зустріч присвячені Дню пам’яті 

депортації кримського населення. 

25.05 кл. керівники аналіз 

Онлайн-привітання до свята «Останній дзвоник – 

2023». 

27.05 кл. керівники аналіз 

ІV 

Інноваційна 

діяльність та 

менеджмент 

професійного 

розвитку педа-

гогічних праців-

ників 

 

Нарада при директорі: 

- Про стан набору учнів до 1 класу. 

- Про підсумки атестації педагогічних працівни-

ків. 

- Стан виховної роботи. Класні керівники про 

виконання планів виховної роботи за II семестр 

(фотозвіти на сайті).  

- Планування роботи на 2023-2024 навчальний 

рік (пропозиції). 

- Виконання рішень попередніх нарад.  

- Профілактика дитячото травматизму.  

22.05 директор,  

заст. дир. з нвр 

наказ  

графіки  

списки   

Педрада з переведення здобувачів освіти на на-

ступний навчальний рік та нагородження похва-

льними листами. 

26.05 адміністрація  протокол, рішення  

Батьківські зустрічі  15.05 адміністрація  рекомендації 

Звіт про експериментальну та науково-методичну 

роботу за 2021-2022 н. р.                                                                                                                                                                                                                                                              

до 16.05 заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В. 

наказ, звіт  

Особистісні підсумки діяльності кожного вчителя 

за рік 

до 20.05 заст. дир. з НВР 

Фисенко А.В. 

вч.предметники 

висн. до  премію-

вання вчителів 

 

 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

контролю 

V 

Економічна та 

фінансово – 

господарська 

діяльність. Релі-

зація проєкту 

«Новий освітній 

простір»  

Придбання меблів, технічних засобів, тощо 

 

травень заст. дир. з ГП  

Ремонт школи 

 

ІV  

тиждень 

заст. дир. з ГП аналіз  

Догляд за пришкільною теріторією травень вчит. праці  аналіз  



VІ. 

Моніторингова 

діяльність. 

Проєкт «Кадри» 

Перевірка шкільної документації.  

Журналів 1-8, 9, 10, 11 кл., особових справ 

травень, 

червень 

заст. дир. з НВР 

 

аналіз, наказ  

Координація зайнятості вчителів у період прове-

дення ДПА 

ІV  

тиждень 

адміністрація  наказ  

Результати моніторингу читацьких умінь школя-

рів 1-4 кл. 

до 13.05 заст. дир. з НВР 

класоводи  

рекомендації 

Результати контрольних зрізів з математики в 4, 5-

8 кл. 

до 19.05 заст. дир. з НВР 

 

наказ  

VІІ.  

Партнерська 

діяльність. Ро-

бота психологі-

чної служби. 

Проєкти «Парт-

нерство в осві-

ті», «Толерант-

ність» 

Виступ “Готуємо дитину до навчання у школі ” травень психолог  рекомендації  

Консультування батьків за результатами діагнос-

тики серед здобувачів освіти 4 кл. 

травень психолог  рекомендації 

Група корекції рівня розвитку когнітивнеих про-

цесів у здобувачів освіти 4 кл. за результатами 

тестування 

травень психолог  рекомендації 

«Профілактика суїциддальної поведінки серед 

підлітків» 

травень психолог  поради  

Виступ: «Створення позитивного психологічного 

стану здобувачів освіти під час зовнішнього тес-

тування» 

травень психолог  рекомендації 

Анкетування здобувачів освіти 6-11 класів «Здо-

ровий спосіб життя» 

травень соцпедагог   

Консультативна підтримка дітей-сиріт, дітей, поз-

бавлених батьківського піклування та їх опікунів 

травень соцпедагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ 
 

Розділ Зміст діяльності 
Термін 

викон. 
Відповідальні Форма контролю 

І 

Організаційна 

робота з вико-

нання нормати-

вних актів та 

завдань освіти 

Уточнення списків дітей, що мають здобувати 

освіту з вересня 2022р. 

червень вчителі  оновлення списків  

Набір здобувачів освіти до 1, 10 класів червень, 

липень 

адміністрація  списки 

Педрада «Випуск здобувачів освіти 9, 11 класів»  червень адміністрація  

Проходження учнями ДПА – 9 кл.,  

ЗНО – 11 кл. 

червень адміністрація  аналіз  

Підсумки ДПА, ЗНО – 2023, порівняльний аналіз  червень адміністрація  наказ  

Вручення свідотств про повну загальну середню 

та базову освіту 

червень адміністрація   

Ремонт школи червень-

липень 

адміністрація аналіз  

 


