
1 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

ЗМІСТ 

№ 

розділу 

Зміст розділу Сторінка 

І. Вступ 4 

1.1. Візитна карта навчального закладу. 4 

II. Блок «Забезпечення гарантованого права громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти» 

5 

ІІІ. Блок «Організаційно-розпоряджувальний» 6 

3.1. Організаційно-педагогічні заходи на  початок навчального року 6 

3.2. Організаційні заходи щодо охорони життя та здоров’я учнів, 

учителів на  початок навчального року 

7 

3.3. Заходи щодо організації методичної роботи 8 

3.4. Заходи щодо організації виховної діяльності 9 

ІV. Блок «Науково-методичний» 10 

4.1. Робота педколективу по реалізації єдиної методичної теми 10 

4.2.  Науково-дослідницька робота вчителів 11 

4.3. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів 11 

V. Блок «Діяльність педагогічного колективу, спрямована на 

підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів» 

13 

5.1. Наступність у навчанні, вихованні та розвитку учнів 13 

5.2. Робота з обдарованими дітьми 13 

5.3. Організаційно-педагогічна діяльність з учнями 14 

5.3.1. З учнями, які потребують педагогічної підтримки 14 

VІ. Блок «Виховна діяльність» 15 

6.1. Адміністративно-організаційний блок 15 

6.1.1. Модуль 1. Організація роботи класних керівників 15 

6.1.2. Модуль 2. Організація роботи з класними колективами 16 

6.2. Учнівське самоврядування 16 

6.3. Колективні творчі справи 16 

6.4. Військово-патріотичне виховання 22 

VІІ. Блок «Робота з батьками» 25 

VIІІ. Блок «Соціальний захист та охорона здоров’я» 26 

8.1. Робота з дітьми пільгового контингенту 26 

8.2. Профілактика правопорушень та злочинності 26 

8.3 Робота з дітьми, які проживають в неблагополучних сім’ях 26 

8.4. Безпека життєдіяльності і здоров’я дітей 27 

8.4.1.  Профілактика захворювань 27 

8.4.2. Запобігання дитячому травматизму 27 

8.4.3. Оздоровчо-спортивні заходи 28 

8.4.4. Медичне обслуговування 28 

8.4.5. Цивільна оборона 29 

8.4.6. Місячники «Безпека дорожнього руху» 29 

8.4.7 АнтиСНІДова, антинікотинова, антинаркотична пропаганда 30 

ІХ. Блок «Бібліотечний» 30 

9.1. Організація інформаційної діяльності учнів-користувачів 

бібліотеки 

31 

9.1.1. Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб на 

книжку та інформацію 

31 



3 

 

9.1.2. Інформаційна робота та довідково-бібліографічна робота 32 

9.1.3. Бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання – учням школи 32 

9.2. Становлення і розвиток виховної системи бібліотеки. Робота з 

батьками. 

32 

9.3. Фoрмування бібліотечного фонду 34 

9.3.1. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання 34 

9.3.2. Збереження фонду підручників та художньої літератури 34 

9.4. Робота з читацьким активом бібліотеки 35 

9.5. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками та 

батьками «Бути гарним педагогом – це бути справжнім 

реформатором майбутнього життя України, бути апостолом 

правди і науки» 

35 

9.6. Заходи щодо обладнання шкільної бібліотеки 35 

9.7. Професійний розвиток бібліотекаря 35 

Х. Блок «Інформатизація освіти» 36 

ХІ. Блок «Контрольно-аналітичний» 37 

11.1 Адміністративні наради при директорові 37 

11.2. Внутрішньошкільний контроль 44 

11.2.1. Оглядовий контроль 44 

11.2.2. Загальношкільний контроль 45 

11.2.3. Класно-узагальнюючий контроль 49 

11.2.4. Персональний контроль 50 

11.2.4.1. Учні, які навчаються на високому рівні 51 

11.2.4.2. Педкадри 51 

11.2.5. Фронтальний контроль 52 

 Графік адміністративного контролю за станом викладання 

предметів 

53 

 Тематичний контроль за станом викладання навчальних 

предметів 

54 

11.3. Циклограма наказів 55 

11.3.1. Циклограма наказів з основної діяльності 55 

11.3.2. Накази з основної діяльності (господарча частина) 60 

11.3.3. Циклограма наказів з кадрових питань 61 

11.3.4. Циклограма наказів з обліку та переведення учнів 61 

11.4. Контроль документації 61 

11.5. Контрольно-аналітична діяльність з учнями 64 

ХІІ. Блок «Фінансово-господарський» 65 

ХІІІ. Блок «Охорона праці та пожежна безпека» 66 

13.1. Алгоритм роботи з охорони праці та пожежної безпеки  66 

ХІV. Блок «Організація харчування та санітарно-гігієнічний 

режим» 

68 

 

 

 

 

 



4 

 

1 БЛОК 

ВСТУП 

1.1.  Візитна карта  закладу освіти 

Юридична адреса –Уторопський ліцей Яблунівської селищної ради  Косівського району 

Івано-Франківської області: Івано-Франківська область, Косівський район, село Уторопи, 

прис. Мала Гора, е-mail: ytoropy@gmail.com 

 

Управління ліцеєм здійснює: 

Романюк Оьга Мииколаївна – директор закладу освіти. Педагогічний стаж –  20 років; 

на посаді директора ліцею - перший рік; вчитель  початкових класів; вчитель англійської 

мови початкових класів; викладач української мови та літератури; вчитель вищої  

категорії, учитель-методист. 

 

Загальні показники роботи 
 

№ 

з/п 

Показники Стан 

1.  Мова навчання 

 

Українська 

2.  Кількість класів 15 

3.  Індивідуальне навчання 1 

4.  Загальна кількість учнів 

З них      1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

Загальна кількість вихованців дошкільного відділення 

З них     група «Малятко» 

група «Віночок» 

268 

109 

135 

24 

38 

19 

19 

5.  Кількість працівників усього 

З них педагогічних працівників: 

            за основним місцем роботи: 

            за сумісництвом: 

 техперсоналу: 

медична сестра: 

бібліотекар: 

62 

43 

43 

1 

16 

1 

1 

6.  Загальна кількість кабінетів 

З них учбових 

20 

16 

7.  Кількість робочих місць в комп’ютерному класі 11 

8.  Забезпеченість учбовими кабінетами 100% 

9.  Забезпеченість підручниками 91% 
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IІ. БЛОК «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН 

НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» 

 

 
Мета: - залучити до навчання дітей та підлітків шкільного віку; 

 - запобігти їх бездоглядність, бродяжництво; 

 - забезпечити варіативність здобуття учнями базової загальної 

середньої освіти відповідно до їх здібностей, індивідуальних 

можливостей. 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Оформити документацію для  

учнів 1-го класу. 

До 

31.08.2021 

Директор ліцею   

2. Забезпечити необхідні умови для 

виконання Законів України “Про 

освіту” та “Про загальну середню 

освіту”: 

Упродовж 

навчального 

року 

Директор ліцею   

а) виконання навчального плану 

ліцею та програм навчальних 

предметів у відповідності до 

Державного стандарту загальної 

середньої освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи  

Навчальні 

програми 

 

б) реалізацію варіативної частини 

навчального плану, яка спрямована 

на задоволення індивідуальних 

освітніх запитів учнів 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної роботи 

Навчальні 

програми 

 

3. Провести адміністративний 

контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять 

Щотижнево  Заступник 

директора х 

виховної 

роботи 

Журнал 

оперативного 

контролю 

 

4. Профілактика безпідставних 

пропусків уроків  учнями 

Постійно Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

Наказ за І і ІІ 

семестр 

 

5. Забезпечити контроль за 

навчанням і вихованням дітей, які 

потребують соціального захисту й 

схильні до пропусків навчальних 

занять 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Соціальний 

педагог 

Журнал 

оператив- 

ного 

контролю 

 

6. Провести наради з класними 

керівниками про порядок звітування 

про подальше навчання та 

працевлаштування випускників 

ліцею  

Вересень-

жовтень 
Заступник 

директора х 

виховної 

роботи 

Довідка  

7. Організувати навчання учнів за 

інклюзивною формою (в разі 

потреби) 

Вересень  Директор ліцею Наказ  
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ІІІ. БЛОК  «ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЖУВАЛЬНИЙ» 

 

3.1. Організаційно-педагогічні заходи на початок навчального року 

 

Мета: забезпечити підготовку  закладу до нового навчального року, спрямовану на виконання 

Законів про освіту, наказів Міністерства освіти України, наказів Департаменту науки і освіти 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації та  відділу освіти Яблунівської селищної 

ради. 

 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Здійснити систему заходів 

щодо завершення підготовки 

освітнього  закладу до нового 

навчального року  

До31.08.2021 Директор ліцею Затвердження 

розкладів, 

графіків, планів 

 

2. Провести засідання 

серпневої педради, затвердити 

річний план роботи освітнього  

закладу на 2021/2022 

навчальний рік 

До 31.08.2021 Директор ліцею Рішення педради  

3. Провести комплектування 

шкільної бібліотеки, 

забезпечити учнів 

підручниками 

До31.08.2021 Бібліотекар Усне 

обговорення, 

додаткова заявка 

на підручники 

 

4. Узагальнити інформацію 

щодо  працевлаштування 

випускників  

До 04.09.2021 Заступник 

директора х 

виховної роботи 

Звіт  

5. Погодити  з ПК і затвердити 

розклад занять  

До 03.09.2021 Директор ліцею Розклад занять  

6. Скласти накази по ліцеї  про 

склад учнів  1-11-х класів і 

внести зміни до алфавітної 

книги 

До 01.09.2021 Директор ліцею Наказ  

7. Підготувати матеріали до 

тарифікації вчителів 

До 01.09.2021 Директор ліцею Наказ  

8. Провести  свято «Першого 

дзвоника» 

01.09.2021 Директор ліцею, 

Заступник 

директора х 

виховної роботи, 

педагог-

організатор 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

 

9. Провести облік малозабез-

печених, багатодітних, а також 

неповних та неблагополучних 

сімей  

До 10.09.2021 Класні керівники, 

соціальний педагог 

Банк даних  

10. Скласти графіки чергування 

в ліцеї (вчителів та класів) 

До 01.09.2021 Педагог-

організатор 

Графіки  

12. Провести інструктаж 

учителів щодо ведення 

шкільної документації 

До 03.09.2021 ЗДНВР Методична 

нарада 

 

13. Організувати харчування 

учнів пільгового контингенту  

До 01.09.2021 Заступник 

директора х 

виховної роботи 

Наказ  
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14. Підготувати звіт ЗНЗ-1 До 03.09.2021 ЗДНВР Звіт  

15. Погодити  календарні плани  

з предметів, плани класних 

керівників 

До 09.09.2021 Директор ліцею Плани 

 

 

 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

16. Упорядкувати особові  

справи дітей-сиріт та 

напівсиріт.  

Вересень ЗДНВР, соціальний 

педагог 

Наказ  

 

3.2. Організаційні заходи щодо охорони життя та здоровя учнів, учителів  

на початок навчального року 

 

Мета: організація виконання наказу Міністерства освіти і науки України №563 від 1 серпня 2001 

року, "Положення про організацію охорони праці учасників освітнього  процесу в установах і 

закладах освіти” та з метою пропаганди здорового способу життя, попередження дитячого 

травматизму, забезпечення дотримання норм і правил санітарії та протипожежної безпеки. 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Перевірити дотримання 

санітарно-гігієнічних норм у 

шкільних 

приміщеннях(освітлення, 

маркування інвентаря та 

меблів тощо) 

До 31.08.2021 Директор ліцею, 

завгосп 

Довідка  

2. Забезпечити освітній заклад 

засобами пожежної безпеки, 

виконати припис пожежної 

інспекції 

До 01.09.2021 Директор ліцею, 

завгосп 

Усна доповідь  

3. Видання наказу про 

організацію роботи з охорони 

праці у ліцеї у 2021/2022 

навчальному році 

До 04.09.2020 Директор ліцею Наказ  

4. Перевірити проходження 

медогляду учнями та 

працівниками освітнього  

закладу 

До 18.09.2020 Директор ліцею, 

класні керівники, 

медична сестра 

Усна доповідь, 

наказ 

 

5.Забезпечити вивчення 

учнями ліцею правил 

дорожнього руху, правил 

пожежної безпеки та 

проведення класними 

керівниками бесіди з усіх 

видів дитячого травматизму 

(згідно програм) 

Згідно 

плану, 

упродовж року 

Класні  керівники 

 

Класні журнали  

6.Організувати навчання з 

питань охорони праці та 

протипожежної безпеки з 

новими працівниками ліцею 

Упродовж 

року 

ЗДНВР Графік занять, 

журнал занять 

 

7. Організувати  своєчасне 

проходження  медобстеження 

працівниками ліцею 

 Серпень 2021, 

березень 2022 

(дошкільне 

Директор ліцею, 

медична сестра 

Наказ  
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відділення) 

 

 
 

 

3.3. Заходи щодо організації методичної роботи 

 

Мета: організація роботи педагогічного колективу, спрямована на підвищення результативності 

науково-методичної роботи освітнього  закладу в цілому 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Затвердити  науково-

методичну тему роботи  

педагогічного  колективу  на 

2021/2022 навчальний рік 

Серпень Директор ліцею Річний план 

роботи 

 

2. Призначити керівників  

ШМО  

До 01.09.2021 Директор ліцею Наказ  

3. Провести засідання ШМО  

щодо визначення  науково-

методичних  проблем, над  

упровадженням яких  будуть 

працювати  вчителі у 

2021/2022 навчальному році   

Вересень Керівники ШМО План роботи 

ШМО 

 

4.Визначити склад 

методичної ради, скласти 

план роботи 

До 01.09.2021 Директор ліцею, 

ЗДНВР 

Наказ  

5.Скласти графік відвідування 

відкритих уроків, позакласних 

заходів 

До 21.09.2021 Директор ліцею, 

ЗДНВР, 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

Графік  

6.  Затвердити плани роботи 

ШМО 

До 10.09.2021 Директор ліцею Протоколи 

методичної  ради 

 

7.Провести  серпневі 

засідання ШМО 

До 01.09.2021 Керівники ШМО Протоколи 

ШМО 

 

8.Організувати складання 

презентацій власного досвіду 

вчителів, що атестуються 

До 01.03.2022 ЗДНВР, 
заступник 

директора з 

виховної роботи 

Презентації  

9.Систематизувати методичні 

наробки вчителів за 

напрямками їх роботи 

Травень 2022 Керівники ШМО Методичні 

розробки 
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3.4. Заходи щодо організації виховної  діяльності 

 

Мета: організація виховної роботи в ліцеї, створення умов для всебічного розвитку особистості 

школярів 
 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за  виконання 

Форми  

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Організувати чергування  

учнів по ліцеї 

До 01.09.2021 Педагог-

організатор 

Графік  

2. Організувати  контроль  за  

відвідуванням учнями 

навчальних занять 

Щомісяця ЗДВР, 

класні  керівники 

Довідка  

3. Узагальнити  інформацію 

щодо обліку  відвідування 

учнями ліцею 

Щоденно ЗДВР, класні  

керівники 

Графік, журнал 

обліку, інф. кл. 

кер. 

 

4. Створити банк даних про 

учнів ліцею, схильних до 

пропусків уроків без 

поважних причин 

Вересень, за 

потребою 

ЗДВР Банк даних  

5. Організувати контроль  

прямої та зворотної 

інформації про  відвідування 

учнями ліцею 

Щоденно Класні керівники Звіти  

6. Організувати роботу  

гуртків, узгодити плани їх  

роботи 

До 11.10.2021 ЗДВР Графік, наказ  

7. Обрати  органи учнівського 

самоврядування в класах 

До 10.09.2021 Педагог-

організатор 

Протокол 

засідання 

учнівського 

самоврядування 

 

8. Провести  вибори членів 

учнівського самоврядування 

на 2021/2022 навчальний  рік 

Жовтень 2021 Педагог-

організатор 

Протокол  

9. Проводити засідання   

учнівського самоврядування 

Щомісячно Педагог-

організатор 

Протокол  

10. Організувати  діяльність 

методичного об`єднання  

класних  керівників 

До 07.09.2021 Захарук О.Д. Протокол  

11. Спланувати роботу ШМО 

класних керівників 

До 14.09.2021 Захарук О.Д. План  
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ІV.  БЛОК «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ» 

 

Мета: підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в освітньому  закладі. 

Основні завдання науково-методичної роботи : 

- безперервне підвищення кваліфікації вчителів через систему методичних семінарів, 

конференцій, методичних читань, звітів на МО, творчих відкритих уроків, самоосвіту з 

обраної теми; 

- розвиток у членів педколективу нового педагогічного мислення для впровадження 

інноваційних технологій навчання та виховання; 

- організація науково-дослідницької роботи в освітньому закладі серед вчителів та учнів. 

4.1. Робота педколективу по реалізації єдиної методичної теми 

 

Мета: модернізація  освітнього  процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

Провести педради 

1.Основні орієнтири нового 2021-

2022 навчального року. 

Серпень Директор ліцею Рішення 

педради 

 

2. Особливості організації 

освітнього процесу в НУШ 

Жовтень Директор ліцею Рішення  

педради 

 

 

 

3.  Освітнє середовище: безпечне, 

інклюзивне, комфортне, 

мотивуюче. 

Грудень Директор ліцею Рішення 

педради 

 

 

 

4. Готовність педагогічного 

колективу до інноваційної 

діяльності як складова професійної 

компетентності. 

Березень Директор ліцею  Рішення 

педради 

 

5. Особливості завершення 2021-

2022 навчального року. 

Травень Директор ліцею Рішення 

педради 

 

 

Провести малі педради 

1. Адаптація учнів 1-го класу та 

створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей дитини   

Жовтень Директор 

ліцею,практичний

психолог 

Рішення 

педради 

 

2. Визначення претендентів на 

нагородження золотими та 

срібними медалями 

Грудень Директор ліцею, 

класні керівники 

Рішення 

педради 

 

3. Адаптація учнів 5-го класу та 

створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей дитини   

Жовтень 

 

Директор 

ліцею,практични

й психолог 

Рішення 

педради 

 

4. Підсумки вивчення якості 

освітнього процесу у 9-х класах 

Березень Директор ліцею, 

ЗДНВР 

Рішення 

педради 

 

Провести методичні заходи 

1.Семінар-практикум “Ведення 

шкільної документації відповідно 

до нормативних вимог” 

Вересень ЗДНВР Методичні 

рекомендації 

 

2.Семінар-практикум «Система 

роботи педагогічного колективу 

щодо усунення проблем адаптації 

п’ятикласників в умовах переходу 

з початкової до основної школи» 

Грудень ЗДВНР Методичні 

рекомендації 
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3. Система пошуку, розвитку і 

підтримки  обдарованих дітей 

Січень ЗДВР Методичні 

рекомендації 

 

4. Методичний тиждень Квітень 

 

Методична рада Методичні 

рекомендації 

 

 

4.2. Науково-дослідницька робота  вчителів 

Мета:оволодіння новим педагогічним мисленням щодо  проблем навчання, розвитку та виховання 

учнів 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Використання   iнформацiйно-

комунікаційних технологiй при 

вивченнi предметiв  iнвapiaнтної 

та варiативної складових 

навчального плану 

Упродовж 

року 

Керівники  

ШМО 

  

2.Написання  робіт  на виставку-

презентацію педагогічних ідей та 

технологій 

Жовтень-

грудень 

Керівники  

ШМО 

Збірник  статей  

 

4.3. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів 

 

Мета: всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, 

розвиток та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Направити на курси підвищення 

кваліфікації вчителів згідно плану 

управління освіти  і планом 

курсової перепідготовки 

За окремим 

графіком 

Директор ліцею Наказ  

2. Організувати курсову 

перепідготовку вчителів у 

2021/2022 навчальному році 

За окремим 

графіком 

Директор 

ліцею,ЗДНВР 

Наказ  

3. Скласти і затвердити графік 

атестації вчителів 

До  

11.10. 2021 

Директор 

ліцею,ЗДНВР 

Наказ  

4.Скласти графік відкритих уроків 

та організувати їх проведення та 

відвідування 

До  

20. 09. 2021 

Директор 

ліцею,ЗДНВР 

Графік, 

КК 

 

12. Провести предметні тижні за 

таким графіком: 

 

 

• фізична культура 

• початкова школа 

 

 

• образотворче мистецтво 

•  художня культура  

• трудове навчання 

 

• історія, правознавство 

 

• фізична культура  
 

 

 

 

 

Жовтень; 

Листопад 

 

 

 

    Грудень 

 

 

   Лютий 

 

 

Жовтень 

керівники ШМО, 

вчителі-

предметники 

Наказ, 

звіт вчителів 

про 

проведення 
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• математика,  

• фізика, 

• інформатика 

 

• українська мова та література 

 

• іноземна мова (німецька, 

англійська) 

 

• біологія, хімія, географія, 

природознавство 

 

 

 

Березень 

 

Лютий 

 

 

Квітень 

 

 

 

Січень 
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V.  БЛОК  «ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, СПРЯМОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УЧНІВ» 

 

Мета: створення оптимальних умов по забезпеченню потреб учнів відповідно до їх інтелектуального та 

творчого потенціалу та надання допомоги учням, які мають низький рівень навчальних 

досягнень, спрямування роботи педколективу на оновлення змісту освіти, методології освітнього  

процесу, запровадження новітніх інформаційних та педагогічних технологій  

 

5.1. Наступність у навчанні, вихованні та розвитку учнів 

Мета: забезпечення єдиного принципового підходу до навчання учнів при переході зі школи І та ІІ 

ступеня 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний за 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1.Організувати та провести 

психологічні обстеження учнів  

- Психологічний супровід 

адаптації першокласників до 

школи; 

- Психологічний супровід 

адаптації пятикласників до 

середньої школи 

- Психологічний супровід 

адаптації десятикласників до 

старшої школи 

 

 

Жовтень 

 

 

Литопад 

 

 

Листопад 

Практичний 

психолог 

 

 

Довідка 

 

 

Довідка 

 

 

Довідка 

 

2.Провести діагностику 

готовності учнів четвертих класів 

до навчання у середній школі 

Березень-

травень, 

2022 

Практичний 

психолог 

Довідка  

3.Провести батьківські збори 

учнів 5-го класу з участю 

соціального педагога 

Квітень, 

2022 

Директор ліцею, 

класний керівник, 

вчителі-предмет. 

Протоколбатьк

івських зборів 

 

4. Відвідати уроки в 4-х, 5-х 

класах 

За 

графіком 

ЗДНВР Аналіз уроків  

5. Провести спільні засідання 

вчителів початкової школи, 

української мови та математики 

Вересень, 

2021 

Березень, 

2022 

Керівники ШМО Протоколи  

 

5.2. Робота з обдарованими дітьми 

Мета: удосконалення системи  роботи по виявленню й розвитку обдарованих дітей  та створення умов 

для їх  розвитку  

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ  

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1.Виявити учнів ліцею, які бра-

тимуть участь у роботі в МАН 

Вересень- 

Жовтень 

Вчителі-

предметники 

Наказ  

2. Закріпити учителів-предмет-

ників за учнями, які беруть участь 

у науково-дослідницькій роботі   

Жовтень ЗДНВР Наказ  

3. Провести І (шкільний)  етап  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  з  навчальних предметів 

Жовтень-

листопад 

Вчителі-

предметники 

Наказ  

4. Організувати додаткові заняття 

з переможцями І етапу олімпіад 

Жовтень-

листопад 

Керівники ШМО, 

вчителі-предмет. 

Довідка  

5. Поновити банк даних 

«Обдаровані діти» 

Вересень ЗДВР Банк даних  
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6. Організувати роботу по ство-

ренню банка  грамот і нагороджень 

Упродовж 

року 

ЗДВР Банк даних  

7. Організувати участь учнів у ІІ 

та ІІІ етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  

За графіком 

відділу 

освіти 

ЗДНВР Довідка, наказ  

8.Організувати участь  у  Все-

українському  конкурсі  знавців  

української  мови ім. П. Яцика 

 Жовтень-

листопад 

Вчителі  укр. 

мови та 

літератури 

Довідка  

9. Організувати участь учнів у 

Всеукраїнському конкурсі–

захисті науково-дослідницьких 

робіт МАН 

Жовтень 

Лютий 

Вчителі-

предметники 

Довідка, 

наказ 

 

10. Організувати участь у 

Всеукраїнському     природни-

чому конкурсі «Колосок» 

Жовтень, 

Листопад 

Вчителі-

предметники 

Інформація  

11. Організувати участь у 

предметних турнірах 

Упродовж 

року 

Вчителі-

предметники 

Інформація  

12. Організувати участь у 

Міжнародному конкурсі з  

математики «Кенгуру» 

Березень Вчитель 

математики 

Інформація  

13. Організувати участь  у  

Всеукраїнському  фізичному  

конкурсі  «Левеня» 

 

Березень 

 

Вчитель фізики Інформація  

14. Організувати участь у   

Інтернет-олімпіадах 

Упродовж 

року 

Вчителі-

предметники 

Інформація  

15. Організувати участь у 

Міжнародному конкурсі з  

української мови «Соняшник» 

Листопад-

грудень 

Вчителі  укр. 

мови та 

літератури 

Інформація  

16. Організувати участь у 

Міжнародному конкурсі з  

англійської мови «Гринвіч» 

Листопад-

грудень 

Вчителі 

англійської мови 

Інформація  

17. Організувати участь у 

Міжнародному конкурсі з  

німецької мови «Орлятко» 

Листопад-

грудень 

Вчитель 

німецької мови 

Інформація  

18. Організувати участь у 

Міжнародному конкурсі  

„Олімпіс” 

Листопад-

грудень, 

березень-

квітень 

Вчителі-

предметники 

Інформація  

 

5.3. Організаційно-педагогічна діяльність з учнями, 

   які потребують педагогічної підтримки 

Мета:формування позитивної мотивації учнів у навчанні, педагогічна підтримка учнів, які встигають на 

початковому рівні 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка  

про виконання 

1. Організувати додаткові заняття 

зі слабовстигаючими учнями, що 

 потребують педагогічної 

підтримки 

Упродовж 

року   (за 

наявності 

таких) 

ЗДНВР 

Навчальний 

план,  

графік занять 

 

2. Залучити учнів, що 

потребують педагогічної 

підтримки до гуртків  

Вересень ЗДВР Картотека 

 

3. Організувати контроль за 

відвідуванням уроків 

Упродовж 

року 
ЗДВР Довідка 
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VI.  БЛОК «ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

6.1. Адміністративно-організаційний блок 

№ 

з/п 
Назва/тема  Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальн

ення 

Відміт

ка про  

викона

ння 

6.1.1. Модуль 1. Організація роботи класних керівників 
1. Графік чергування 

класів 

Організація чергування 

класних колективів та 

класних керівників на І 

семестр 2021/2022н. р. 

ЗДВР До 01.09.2021 Графік  

2. Засідання ШМО 

класних керівників 

Планування виховної роботи 

класних керівників 

Керівник 

ШМО класних 

керівників 

До 14.09.2021 Протокол

и 

 

3. Плани виховної 

роботи 

Створення та корекція планів 

виховної роботи  

Класні 

керівники 

До 17.09.2021 План  

4. Графік гуртків Організувати роботу гуртків  ЗДВР До 17.09.2021 Графік  

5. Графік годин 

класних керівників 

Скласти графік відкритих 

класних годин, проведення 

тренінгів 

 

ЗДВР До 21.09.2021 Графіки  

6. Нарада при 

директорі 

Аналіз з виконання роботи по 

організації навчального року 

Директор 

ліцею 

До 24.09.2021 Усна 

доповідь 

 

7. Працевлаштування 

випускників 11-х 

класів 

Звітування про 

працевлаштування, збір 

довідок 

Класні 

керівники 

До 24.09.2021 Списки, 

довідки 

 

8. Контроль роботи з 

ОБЖ 

Стан роботи класних 

керівників щодо 

профілактичної роботи з 

попередження дитячого 

травматизму 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Протягом 

року 

Інформац

ія 

 

9. Контроль 

щоденників 

Перевірка стану ведення 

щоденників учнями 1-11-х 

класів 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Протягом 

року 

Протокол

и 

 

10. Інформація про 

відвідування 

учнями занять 

Організувати збір інформації 

про відвідування учнями 

занять 

ЗДВР, класні 

керівники 

Щоденно, 

щотижня 

Звіти  

11. Контроль за 

відвідуванням 

Організувати щоденний, 

щомісячний та семестровий 

контроль за відвідуванням 

 ЗДВР Протягом 

року 

Інформац

ія, наказ 

 

12. Контроль класних 

журналів 

Перевірка виконання 

нормативних вимог введення 

журналів 

Директор 

ліцею, ЗДНВР 

Жовтень, 

січень, 

березень, 

червень 

Протокол

и 

 

 

 

 

 

 

13. Контроль 

відвідування 

учнями уроків 

Стан відвідування учнями 

навчальних занять 

ЗДВР Грудень, 

червень 

Інформац

ія 

 

14. Контроль виховної 

роботи 

Аналіз стану  виховної роботи 

за І семестр і ІІ семестр 

2021/2022 навчального року 

ЗДВР Грудень, 

червень 

Наказ, 

довідка 

 

15 Контроль 

профілактики 

правопорушень 

Аналіз роботи з профілактики 

правопорушень серед 

підлітків за І семестр і ІІ 

семестр 2021/2022н.р. 

Директор 

ліцею, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Грудень, 

червень 

Списки, 

інформаці

я, наказ 
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6.1.2. Модуль 2. Організація роботи з класними колективами 
1. Зустріч учнів з 

класними 

керівниками 

Проведення зустрічі з 

дітьми 1-11-х класів щодо 

початку навчального року 

Класні 

керівники 

31.08.2021 Графік  

2. Відвідування дітей 

вдома 

Складання актів обстеження Класні 

керівники 

До 14.09.2021 Акти  

3. Класний куточок Створення класних 

куточків, куточків 

національної символіки 

Класні 

керівники 

До 17.09.2021 Усна 

доповідь 

 

4. Нарада при 

директорі 
Аналіз роботи з 

організації початку 

навчального року 

Директор 

ліцею 

До 17.09.2021 Усна 

доповідь 

 

6.2. Учнівське самоврядування 

№ Назва/тема  Зміст роботи 
Відповідальні 

 за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальне

ння 

Відміт

ка про  

викон

ання 

1. Засідання 

учнівського 

самоврядування 

Складання плану роботи на 

2021/2022 навчальний рік 
Педагог-

організатор 

17.09.2021 План 

 

2. Вибори органів 

учнівського 

самоврядування в 

класах 

Проведення виборів органів 

учнівського самоврядування 

в клвсах 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

До 17.09.2021  

 

3. Вибори голови 

учнівського 

самоврядування 

Проведення виборів голови 

серед учнів 5-11-х класів 
Педагог-

організатор 

Вересень Агітаційні 

матеріали  

5. Робота в 1-4-х 

класах 

Організація шефської 

роботи 
Педагог-

організатор 

Жовтень  Усна 

доповідь 
 

6. Газета  ліцею Випуск газети ліцею 

«Вісточка» 
Педагог-

організатор 

До 08.10.2021 Газети 
 

7. Нарада при 

директорі 

Аналіз роботи "САД" Педагог-

організатор 

До 08.11.2021 Усна 

доповідь 
 

8. Засідання 

учнівського 

самоврядування 

Звіт голови учнівського 

самоврядування 
Педагог-

організатор 

21.12.2021 Звіт 

 

 

 

6.3. Колективні творчі справи 

 

№з/

п 

Назва заходу Дата проведення Клас Відповідальний 

ВЕРЕСЕНЬ – ПРИРОДА 

КТС «Себе я бачу в дзеркалі природи» 

Мета: виховання любові до природи рідного краю; 

розвиток творчої особистості шляхом екології. Цінність??? 

1. Свято першого дзвоника 01.09.21 1-11 Класні керівники 

2. Перший урок 01.09.21 1-11 Класні керівники 

3. 

 

Місячник «Увага! Діти на дорозі»: 

-конкурс малюнків та їх захист;  

-брейн-ринг; 

-конкурс малюнків на асфальті 

01-30.09.21 1-11 Вчитель основ 

здоров'я, класні 

керівники,  

Кіндзерська Г.В. 
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4. Година класного керівника 

«Конституція України-основний закон нашої 

держави» 

01-10.09.21 5-11 Класні керівники 

5. Бесіда «Мій край – моя історія жива» 13-17.09.21 5-11 Класні керівники 

6. День вишиванки 21.09.21 1-11 УЧКОМ, пед.-орг. 

7. Шкільна виставка квітів «Квітковий вернісаж» Протягом місяця 1-11 Класні керівники 

8. Регіональний екологічний молодіжний 

фестиваль «Гірська веселка» 

Протягом місяця 5-11 ЗДВР, пед.-орг. 

9. Урок пам’яті «Їх славні імена  в літописі 

історії України» 

Протягом  

місяця 

5-11 Класні керівники 

10. Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні керівники 

11. Робота оперативних загонів ( надання 

допомоги пенсіонерам, самотнім людям) 

Протягом місяця 6-11 ЗДВР, пед.-орг. 

 
ЖОВТЕНЬ – ЗДОРОВ’Я 

КТС «Захисти мене від лиха і зла, бо я ще дитина мала» 

Мета: пропагувати здоровий спосіб життя; проведення 

оздоровчо-профілактичної роботи серед школярів. 

 

1. Місячник милосердя 01-29.10.21 5-11 ЗДВР 

2. 1 жовтня – День людей похилого віку.  

Акція «Турбота»  

01.10.21 5-11 

 

Пед.-орг.,  

класні керівники 

3. Бесіди, години спілкування «Твори добро, 

бо ти – людина» 

01-29.10.21 5-11 Класні керівники 

4. День учнівського самоврядування «Щоб 

Ваш почесний труд був плідний, як багата 

осінь» 

01.10.21 11 Пед.-орг. 

Кошелюк І.М. 

5. Конкурс патріотичної пісні 08.10.21 5-11 Вчитель музики 

6. Бесіда «УПА – творець і захисник нашої 

державності» 

11-15.10.21 5-9 Класні керівники 

7. Година спілкування «УПА – тепер нічого не 

забуто, УПА – це віра в отчий край 

розкутий» 

11-15.10.21 10-11 Класні керівники 

8. Урочиста лінійка з нагоди відзначення  Дня 

Захисника України, 78-ї річниці створення 

Української Повстанської Армії та Дня 

Українського козацтва 

11.10.21 7 

 

Пецюк О.М. 

9. День фізичної культури і здоров’я 22.10.21 1-11 Гриньків І. Я. 

10. Виховна година «Символи моєї держави» Протягом місяця 5-9 Класні керівники 

11. Бесіда «Імена і символи козацтва» Протягом місяця 10-11 Класні керівники 

12. Тиждень правових знань 18-22.10.21 5-11 Класні керівники 

13. Година спілкування «Витоки дитячої 

агресії» 

Протягом місяця 5-11 Класні керівники 

14. Тиждень здоров’я Протягом місяця 5-11 Горичук Л.С. 

Мироняк Л.В. 

15. Свято здоров’я «У здоровому тілі – 

здоровий дух» 

Протягом місяця 5-11 Гриньків І.І. 

16. Урок  пам’яті «Бережемо пам’ять наших Протягом місяця 5-11 Класні керівники 
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визволителів» 

17. Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні керівники 

ЛИСТОПАД – ЗАКОН 

КТС «Всі ми різні, всі ми рівні » 

Мета: збагачувати знання учнів про історію голодомору, 

виховувати почуття гідності, розвивати уяву учнів. 

1. День створення ЗУНР 01.11.21 7-11 Пед.-орг. 

2. Свято «Козацькому роду нема переводу» 05.11.21 2-Б 

2-Б 

Ласійчук М.Д. 

Ласійчук В.М. 

3. Відзначення Дня української писемності 08.11.21 5-11 Вчителі укр. мови 

та літ. 

4. Конкурс малюнків «І оживе калина на 

папері» 

12.11.21 5-6 Вчитель 

 обр. мист. 

 5. Бесіда «Жити за законами держави» 08-12.11.21 5-11 Класні керівники 

6. Всесвітній день дітей «Дитинство моє 

золоте» 

18.11.21 1-4 Пед.-орг.,                  

класні керівники 

7. Загальношкільна лінійка 

«День Гідності та Свободи» 

19.11.21 7 Пецюк О.М. 

8. Бесіда «Пам’яті героїв Майдану» 15.-19.21 5-6 Класні керівники 

9. Бесіда «Вони пройшли крізь вогонь і зброю» 15.-19.21 7-8 Класні керівники 

10. Бесіда «Бійці невидимого фронту» 15.-19.21 9-11 Класні керівники 

11. 

 

Вечір-реквієм «Минуле стукає в наші серця» 

(до Дня пам’яті жертв Голодомору та 

політичних репресій) 

26.11.21 10 Кашевко О.Д. 

 

 

12. Година пам’яті «Україна пам’ятає»  (до Дня 

пам’яті  жертв Голодомору 1932-1933) 

Протягом місяця 

 

5-8 Класні керівники 

13. Година пам’яті «Є пам’ять, якій не буде 

кінця» (до Дня пам’яті  жертв Голодомору) 

Протягом місяця 9-11 Класні керівники 

14. Година спілкування «Дитинство без 

насилля» 

Протягом місяця 5-8 Класні керівники 

15. Бесіда за круглим столом 

 «Живемо без насилля» 

Протягом місяця 9-11 Класні керівники 

16. Акція «16 днів проти насильства» 25.11-10.12.21 5-11 Мироняк Л.В., 

Горичук Л.С. 

17. Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні керівники 

 
ГРУДЕНЬ – СВЯТА 

КТС «З творчістю до навчання і свята» 

Мета: розвиток творчої активності дитини на основі 

створення її позитивного емоційного стану. 

 
1. Місячник охорони дитинства 

 

01-31.12.21 1-11 ЗДВР, пед.-орг., 

класні керівники 

2. Міжнародний день боротьби зі СНІДом: 

-години спілкування; 

-конкурс плакатів. 

01.12.21 5-11 Цимбалюк Б.М., 

класні керівники 

 

3. Благодійна акція до Міжнародного дня 

інвалідів. Ярмарка «Щедрість» 

01.12.21 1-11 Пед.-орг. 

4. Козацькі забави до Дня Збройних Сил 06.12.21 6 Захарук О.Д. 
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СІЧЕНЬ – УКРАЇНА 

Гасло: «Нема без кореня рослини, а нас, людей, ─ без   Батьківщини» 

Мета: - виховання національної самосвідомості учнів, любові до рідної землі, народу; 

         - розвивати пізнавальну активність до історії свого народу.                                   

 
1 Конкурс «Коляда 2022». 19.01.22 5-11   Вчитель музики 

2 Сяйво Вифлеємської зірки (конкурси 

колядок, щедрівок). 

20.01.22 1-11 Класні керівники 

3  Урочиста лінійка 

День Соборності «Правду не вкрасти» (про 

Акт злуки ЗУНР і УНР 22 січня 1919р.) 

21.01.22 10 Кашевко О.Д. 

4 Виховна година  

«День Соборності України». 

Виховна година  

«Об’єднані ідеєю соборності». 

Виховна година  

«Україна єдина, Україна Соборна» 

17.01.-21.01.22  

5-6 

7-8 

 

9-11 

 

Класні керівники 

 

 

5 Конкурс дитячого малюнка «Ми живемо в 

Україні» 

24.01.22 5-7  Кіндзерська Г.В. 

6 Урочиста лінійка «Розіп’яті Крути» 28.01.22 9  Григорчак М.В. 

Ласійчук М.П. 

7 Виховна година «Подвиг під Крутами». 

Година спілкування «Крути: подвиг і 

трагедія». 

Бесіда « Героїка і трагедія Крут» 

24.01.-28.01.22 5-6 

7-8 

 

9-11 

Класні керівники  

8 Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні керівники 

України 

5. Всеукраїнський тиждень права 06-10.12.21 5-11 Яковенчук І.І. 

6. Флешмоб  до дня української хустки 07.12.21 1-11 Педагог-

організатор 

7. День відкритих дверей 

Свято «Андріївські вечорниці» 

13.12.21 1-11 

9-Б 

9-Б 

Дирекція ліцею, 

Ласійчук М.П. 

Григорчак М.В. 

8. Свято Миколая «У наш край приходить 

Миколай» 

18.12.21 1 

 5 

Біленчук М.Д. 

Хоменко М.І. 

9. Звіт голови учнівського самоврядування 21.12.21 5-11 Пед.-орг. 

10. Конкурс дитячого малюнка «Ми живемо в 

Україні» 

24.12.21 5-6 Кіндзерська Г.В., 

класні керівники 

11. Урок пам’яті «У пам’яті світ врятований» Протягом місяця 5-11 Класні керівники 

12. Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні керівники 

13. Урок пам’яті «Біль Чорнобиля з роками  не 

згасає» 

06-11.12.21 5-6 Класні керівники  

 

14. Урок пам’яті «Біль твоєї землі, Україно» 06-11.12.21 7-8 Класні керівники 

15. Урок пам’яті «Чорнобиль – біль моя і туга» 06-11.12.21 9-11 Класні керівники  

16. Ранок «Новий рік, Новий рік скоро ступить 

на поріг» 

30.12.21 1-4 Пед.-орг. 

17. Свято «Коли годинник б’є дванадцять» 31. 12.21 5-11 ЗДВР 
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ЛЮТИЙ – Місячник правового виховання 

Гасло: «Хочеш бути щасливим – будь ним!» 

Мета: формування життєвих компетенцій, активної життєвої позиції; вчити умінню 

орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти 

на основі принципів толерантності. 

 

1 Місячник правових знань   Лютий 

 

5-11 ЗДВР,  

педагог-

організатор 

2 Святкуємо Стрітення Господнє 15.02.22  

 

Вчитель 

христ.етики 

3 Вечірка до дня святого Валентина 14.02.22 11 Кошелюк І.М. 

4 Урочиста лінійка «31-річчя виведення військ 

з Афганістану» (згідно плану) 

15.02. 2022 5-11 Педагог-

організатор 

5 Вшанування пам’яті героїв Майдану 22.02.2022 

 

5-11 Педагог-

організатор 

6 Міжнародний день рідної мови 21.02.22 5-11 Вчителі укр. 

мови 

7 Тиждень словесності 21.-25.02.22 5-11 Вчителі-

словесники 

8 Диспут «Від краси до мистецтва» 24.02.22 9-11 Педагог-

організатор 

9 Леся Українка – геніальна донька 

українського народу 

25.02.22 5-11 Вчителі укр. літ. 

10 Акція «Нагодуй птахів» 28.02.22 1-11 Педагог-

організатор 

11 Турнір знавців музики, поезії, прози, 

образотворчого мистецтва 

28.02.22 5-8 Педагог-

організатор 

12 Урок  пам’яті «Небесна сотня в наших 

серцях» 

Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники 

13 Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ – РОДИНА 

Гасло: «Без сім’ї нема щастя на землі» 

Мета: - виховання почуття гордості за свої витоки, своє коріння. 

 

1 Свято зустрічі весни «Благослови, мати, 

весну зустрічати!» 

01.03.22  Педагог-

організатор 

2 Восьме березня – день Весни, квітів та 

усмішок 

08.03.22 1-11 Педагог-

організатор 

3   Шевченківський тиждень (згідно плану) 07.-11.03.22 

 

1-11 Вчителі-

словесники 

4 Тиждень екології: 

- відкриття тижня екології; 

- виховна година «Бережімо природу 

від пожежі»; 

- година спілкування «Наслідки від 

14.- 18.03.22 5-11 

 

5-6 

7-8 

 

 

Педагог-

організатор; 

класні керівники 
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спалювання сухої рослинності»; 

- бесіда  за круглим столом «Ні 

підпалам!»; 

- тематична виставка «Бережімо 

природу»; 

- тематична лінійка «22 березня – 

Всесвітній День води». 

9-11 

 

 

 

 

 

 

бібліотекар; 

 

педагог-

організатор 

5 Презентація «Шкідливі звички чи життя в 

своє задоволення» 

21.03.22 9     Цимбалюк Б.М. 

6 Диспут «Що означає жити красиво?» Протягом місяця 6-9 Класні 

керівники 

7 Анкетування «Твої моральні цінності» Протягом місяця 5-8 Класні 

керівники 

8 Анкетування «Як ти ставишся до 

громадянських цінностей?» 

Протягом місяця 9-11 Класні 

керівники 

9 Вшанування пам’яті М.Підгірянки 29.03.22 1-4 Класні 

керівники 1-4 

10 Вшанування пам’яті Тараса Мельничука 29.03.22 5-11 Ласійчук Г.П. 

11 Зустріч птахів (краща  

шпаківня) 

30.03.22 1-5 Педагог-

організатор 

12 Урок мужності 

 

Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники 

13 Урок пам’яті «Пам'ять єднає» Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники  

 

КВІТЕНЬ – КРАСА 

Гасло: «Що зовнішня, що внутрішня краса тобі одній дарована, людино!» 

Мета: виховувати любов до прекрасного, збагачувати уяву, розвивати почуття 

відповідальності 

 

1 У дім, де сміються, приходить щастя (День 

гумору) 

01.04.22 5-11 Педагог-

організатор 

2 День цивільної оборони. 08.04.22 1-11 Класні 

керівники, 

військовий 

керівник 

3 Тиждень екології: 

─ екологічна толока; 

─ виступ агітбригад; 

─ гра-конкурс «Ми - екологи»; 

─ усний журнал «Шануймо природу завжди» 

11-15.04.22 

 

 

 

1-11 

6-11 

9-10 

4 

Класні 

керівники, 

педагог-

організатор  

 

4 Посвята в читачі «Книжечка шукає друзів» 
22.04.22 

 Бібліотекар 

Ласійчук Г.І. 

5 Вечір-реквієм «Дзвони Чорнобиля». 26.04.22 8-А 

8-Б 

Пецюк О.П. 

Цимбалюк Б.М. 

6 Тренінг «Школа майбутнього» 28.04.22 8-11 Мироняк Л.В. 

7 Дискусія «Чи потрібен я Україні таким, як є 

сьогодні» 

Протягом місяця 9-11 Класні 

керівники  

8 День фізичної культури і здоров’я 29.04.22 1-11 Гриньків І.Я 

9 Виставка «Писанка моєї родини» 

 

29.04.22 1-11 Педагог-

організатор 
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10 Урок пам’яті«Ми пам’ятаємо»  

 

Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники  

11 Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники 

 

ТРАВЕНЬ – ІСТОРІЯ 

Гасло: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» 

Мета: прищеплювати шану до людей похилого віку, виховувати почуття гідності, 

взаємоповаги. 

 

1 Година класного керівника «У нас одна 

Батьківщина – рідна Україна» 

Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники 

2 

 

 

 Вечір пам’яті «День пам’яті  та примирення  

і  річниці Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні» 

09.04.22 6 Захарук О.Д. 

3. Бесіда «Священна пам’ять в спадок нам 

дана» 

09.-13.04.22 5-7 Класні 

керівники  

4. Година спілкування «Є пам’ять, якій не буде 

кінця» 

09.-13.04.22 8-11 Класні 

керівники 

5. Свято матері «Ми матір називаємо святою» 06.05.22 1-11 Педагог-

організатор 

6. Загальношкільна лінійка «День Європи»  12.05.22 5-11 Педагог-

організатор 

7. Лекція «Падіння моралі» 12.05.22 10-11   Мироняк Л.В. 

8. Прощання з Буквариком 20.05.22 1 Біленчук М. Д. 

9. Урок мужності Протягом місяця 5-11 Класні 

керівники 

10 Свято «Школа звітує перед батьками» 

 

21.05.22 5-11 Дирекція; 

педагог-

організатор 

11. Урочиста лінійка «День Героїв» 23.05.22 1-11 Педагог-

організатор 

12. Година класного керівника «Пам’ятаємо 

Вас, Герої, хто боровся за нашу свободу» 

16- 

-20.05.22 

5-8 Класні 

керівники 

13. Година спілкування «Борці за волю України 

– сини України» 

16- 

-20.05.22 

9-11 Класні 

керівники 

14. Прощання з садочком 27.05.22  Вихователі ДНЗ 

15. Свято останнього дзвоника   

 

31.05.22 1-11 Педагог-

організатор 

 

6.4. Військово-патріотичне виховання 

 

№ Назва заходу Дата проведення Хто відповідає 

1. Урочисте шикування з нагоди: 

- початку навчального року; 

- доведення наказу директора 

про початок навчання з 

предмета «Захист Вітчизни»; 

- утворення УПА; 

- річниці Збройних сил України; 

- День пам’яті та примирення; 

01.09. 

 

 

 

 

14.10. 

06.12. 

08.05. 

Директо ліцею, 

заступник директора 

з ВР, 

вчитель  предмета 

«Захист України» 
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- закінчення вивчення предмета 

«Захист України» 

 

Травень 

2. Організація виставок та презентацій 

літератури героїко-патріотичної 

спрямованості «А ми тую козацькую 

славу не забудем», «Наші діти – наше 

військо» 

Впродовж року  

Бібліотекар 

3. Перегляд кіно- та відеофільмів з 

військово-патріотичної тематики 

Впродовж року Вчитель предмета 

«Захист України» 

4. Обговорення літератури на військово-

патріотичну тематику 

Впродовж року Класні керівники 

5. Випуск стінної газети «Захисник 

Вітчизни» 

Щомісяця Вчитель предмета 

«Захист України» 

6. Виховна година «Конституція України 

– основний закон нашої держави» 

Протягом вересня Класні керівники 5-

11 класів 

7. Конкурс патріотичної пісні 08.10. ЗДВР,  

вчитель музики 

8. Бесіда «УПА – творець і захисник 

нашої державності» 

11.10 - 15.10 Класні керівники 5-9 

класів 

9. Година спілкування «УПА – тепер 

нічого не забуто, УПА – це віра в 

отчий край розкутий» 

11.10 - 15.10 Класні керівники 10-

11 класів 

10. Вечір вшанування пам’яті героїв УПА 

День захисника Вітчизни 

14.10 Класний керівник 7 

класу 

11. Виховна година «Символи моєї 

держави» 

Протягом жовтня Класні керівники 5-9 

класів 

12. Бесіда «Імена і символи козацтва» Протягом жовтня Класні керівники 10-

11 класів 

13. День створення ЗУНР 02.11 Педагог-організатор 

14. Свято «Козацькому роду нема 

переводу» 

05.11 Класні керівники  5-

9 класів 

15. Бесіда «Жити за законами держави» 15.11-19.11 Класні керівники 10-

11 класів 

16. Бесіда «А ми тую стрілецькую славу 

збережемо» 

Протягом листопада Біленчук Г.І. 

17. Вечір-реквієм «Минуле стукає в наші 

серця» (до Дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933) 

26.11 Класний керівник 11 

класу 

18. Бесіда «Україна пам’ятає» (до Дня 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933)  

Протягом листопада Класні керівники 5-8 

класів 

19. Година спілкування «Є пам’ять, якій 

не буде кінця» (до Дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933) 

Протягом листопада Класні керівники 9-

11 класів 

20. Диспут «Як я розумію особисту 

відповідальність за захист 

Батьківщини» 

Протягом грудня Вчитель предмета 

«Захист України» 

21. День козака 

Козацькі забави до Дня Збройних Сил 

України 

06.12 Класний  керівник 6 

класу; 

вчитель предмета 

«Захист України» 

22. Свято «День Збройних Сил України» 06.12 Класний керівник 6 
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класу 

23. Всеукраїнський тиждень права 06.12-10.12 Яковенчук І. І. 

24. Конкурс дитячого малюнка «Ми 

живемо в Україні» 

24.12 Кіндзерська Г.В.  

25. День Соборності «Правду не вкрасти» 

( про Акт злуки ЗУНР і УНР 22 січня 

1919р.) 

21.01 Класний керівник 10 

класу 

26. Свято «Наша славна Україна – наше 

щастя і наш рай» 

Протягом січня  

Ласійчук Г.П. 

27. Книжкова поличка «Герої Крут» 28.01 Біленчук Г.І. 

28. Години спілкування, бесіди до дня 

Соборності  

Протягом січня Класні керівники 5-

11 класів 

29. Конкурс дитячого малюнка «Ми 

живемо в Україні» 

24.01 Кіндзерська Г.В. 

30. Година пам’яті «Розіп’яті Крути» 28.01 Класний керівник 11 

класу 

31. Година спілкування «Спом’яни їх, не 

забудь» 

Протягом січня ЗДВР, класні 

керівники 5-11 

класів 

32. Диспут «Будемо гідні слави героїв» Протягом січня Вчитель предмета 

«Захист України» 

33. Місячник правових знань ( за окремим 

планом) 

Лютий ЗДВР, вчитель 

правознавства 

34. Бесіда «Державні свята в Україні» Протягом лютого Класні керівники 5-

11 класів, ЗДВР 

 

35. Бесіда «Державна і військова 

символіка України. Герб і Прапор 

України» 

Протягом березня Вчитель предмета 

«Захист України» 

36. Дискусія «Чи потрібен я Україні 

таким, як є сьогодні?» 

Протягом квітня Вчитель предмета 

«Захист України», 

класні керівники 9-

11кл. 

37. День цивільного захисту Травень Вчитель предмета 

«Захист України» 

38. День козака Протягом травня Класні керівники 5-

11 класів; 

вчитель предмета 

«Захист України» 

39. Урок-роздум «Ще два слова про 

любов, Україну та патріотизм» 

Протягом травня Біленчук Г.І. 

40. Тематичний вечір «Я – українець, і я 

пишаюся цим» 

Протягом травня Біленчук Г.І. 

41. Книжкова виставка до Дня Перемоги 

«Живі у пам’яті народній» 

Протягом травня Біленчук Г.І. 

42. Урочиста лінійка «День Героїв» 20.05. Педагог-організатор 

43. Фінал військово-патріотичної гри 

«Джура»  Українського козацтва з 

нагоди вивчення предмета «Захист 

Вітчизни» 

Травень Вчитель  предмета 

«Захист України» 

44. Свято «Дихай вільно, моя Україно!» 24.08. Ласійчук Г.П. 



25 

 

 

 

 

 
 

VIІ.  БЛОК «РОБОТА З БАТЬКАМИ» 
 

 

№з/п Зміст роботи Відповідальний Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Класні батьківські збори по питанні 

забезпечення учнів підручниками. 

Збори батьків дітей групи старшого 

дошкільного віку. 

Групове консультування батьків про 

вікові особливості першокласників та 

шляхи їх психологічної підтримки.. 

Класні керівники 

 

Гутей О.Ю. 

 

 

Практичний 

психолог 

 

01.09.21р. 

 

До 03.09.21р. 

 

 

Протягом 

вересня 

 

1. 

 

2. 

 

Індивідуальна робота з батьками дітей, 

схильних до правопорушень. 

Батьківські збори батьків вихованців 

дошкільного відділення 

Соц.педагог 

 

Класні керівники 

Вихователі ДВ 

Протягом 

жовтня 

10.10.21р. 

 

 

1. 

 

 

 

    2. 

Проведення класних батьківських 

зборів з питань родинного виховання, 

профілактики шкідливих звичок та 

правопорушень. 

Постійні консультації для батьків. 

Класні керівники 

 

 

 

Класні керівники, 

практичний 

психолог 

Протягом 

листопада 

 

 

Протягом 

листопада 

 

1. День відкритих дверей.  Свято 

«Андріївські вечорниці». 

Класні керівники 

Дирекція ліцею 

13.12.21р. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Батьківські збори в 9 та 11 класах. 

 

Анкетування батьків учнів 9-х класів 

 

Співбесіда з батьками майбутніх 

учнів. 

 

Класні керівники  

 

Класні керівники  

 

Практичний 

психолог 

 

Протягом 

січня 

Протягом 

січня 

Протягом 

січня 

 

 

1. 

 

Індивідуальні консультації для батьків 

учнів 9 та 11 класу. 

Класні керівники, 

практичний 

психолог 

 

Протягом 

березня 

 

1. 

 

Батьківські збори в 9 і 11 класах з 

питань подальшого навчання та 

працевлаштування учнів. 

Класні керівники  

 

22.04.21р. 

 

 

1. 

 

Звіт дирекції цею перед батьками та 

громадськістю. 

 

Романюк О.М. 22.05.22р. 
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VIІІ.  БЛОК «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

 

8.2. Профілактика правопорушень та злочинності 

№  

з/п 
Назва/тема  Зміст роботи Учасники 

Відповідальні 

Відповідальний  

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнен

ня 

Відмітка 

про  

виконання 

1 Лекції з 

представниками 

правоохоронних 

органів 

Профілактика 

правопорушень 

Діти 

девіантної 

поведінки 

Класні 

керівники 

За 

необхідністю 

Книга 

відвідуванн

я 
 

2 Акція "АнтиСНІД, 

Антинікотин, 

Антинаркотики" 

Пропаганда 

здорового 

способу життя 

Класні 

колективи 

Класні 

керівники 

02.12.2021 Творчі 

роботи  

3 Індивідуальні 

бесіди з дітьми 

"девіантної" 

поведінки 

Проведення 

бесід з дітьми " 

девіантної" 

поведінки 

адміністрацією 

та соціальним 

педагогом 

Діти  

девіантної 

поведінки 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

Упродовж 

року 

Журнал 

 

4 Індивідуальні 

бесіди з батьками 

дітей "девіантної" 

поведінки 

Бесіди з 

батьками 

адміністрацією

класними 

керівниками, 

соціальним 

педагогом 

Батьки Класний 

керівник 

Упродовж 

року 

Книга 

прийому 

громадян 

 

 

8.3 Робота з дітьми, які проживають в неблагополучних сім’ях 
1. Обстеження 

умов 

проживання 

Складання 

житлово – по-

бутових актів 

проживання 

Батьки,  

діти з не-

благополуч

них родин 

Класні 

керівники,  

соціальний 

педагог 

До14.09.2021 Акти 

 

2. Збір даних про 

дітей з 

неблагополучни

Оформлення 

банку даних 

Батьки,  

діти з не-

благополуч

Класні керів-

ники, соціаль-

ний педагог 

До14.09.2021 Списки 

 

8.1. Робота з дітьми пільгового контингенту 

№  

з/п 
Назва/тема Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

Узагальнен

ня 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Обстеження умов 

проживання 

Складання актів про 

умови проживання 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог  

До 10.09.2021 Акти 

 

2. Збір документів, 

які підтверджують 

пільги 

Оформлення банку 

даних про дітей 

пільгового контингенту 

Соціальний 

педагог 

До 14.09.2021 Списки 

 

3. Залучення до 

безкоштовних 

обідів дітей ПБП 

та  малозабезпече-

них 

Залучити дітей інвалідів 

та з малозабезпечених 

сімей до безкоштовних 

обідів 

Соціальний 

педагог 

До 01.09.2021 Списки 

 

4. Звіт про роботу з 

дітьми пільгового 

контингенту 

Надання звітної 

інформації про роботу з 

дітьми пільгового 

контингенту 

Соціальний 

педагог 

До 13.06.2022 інформація 
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х родин них родин 

 

3. Акція  

"Милосердя" 

Допомога 

одягом та 

взуттям, 

продуктами 

харчування 

Діти з 

неблагопо

лучних 

родин 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

За окремим 

планом 

Усна 

доповідь 

 

 

8.4. Безпека життєдіяльності і здоров’я дітей  

№ 

з/п 
Назва/тема Зміст роботи 

Відповідальні 

 за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про  

виконання 

8.4.1. Профілактика захворювань 
1. Медогляд 

персоналу 

об’єднання 

Наявність записів в 

санітарних книжках про 

медогляд 

Медична сестра Вересень 

2021 року 

Усна доповідь 

 

2. Медогляд 

учнів 

Наявність медичних 

карток, записів про 

щеплення, аналіз 

результатів 

Медична сестра До 

01.09.2021 

Списки 

 

3. Бесіди 

зішколярами 

Виконання режиму дня - 

запорука здоров'я 

Медична сестра Вересень Усна доповідь 
 

4. Бесіди з 

учнями 

Дотримуємося 

раціонального харчування 

Медична сестра Жовтень Усна доповідь 
 

5. Бесіди з 

школярами 

Профілактика 

захворювань на 

туберкульоз, гепатит А та 

вітряну віспу 

Медична сестра Упродовж 

року 

Усна доповідь 

 

6. Медобстежен

ня учнів 

Визначення рівня здоров'я 

учнів лікарями  

Медична сестра За графіком Списки 
 

7. Дослідження Визначення фізичного 

розвитку 

Медична сестра Грудень – 

січень 

Довідка 
 

8.4.2. Запобігання дитячого травматизму 
1. Наказ Про організацію роботи з 

попередження дитячого 

травматизму 

Директор ліцею До 

07.09.2021 

Наказ 

 

2. Нарада при 

директорі 

Організація роботи щодо 

попередження дитячого 

травматизму 

Директор ліцею, 

класнікерівники 

Згідно 

плану 

Усна доповідь 

 

3. Засідання 

ШМО класних 

керівників 

Планування роботи 

попередження дитячого 

травматизму на 2020/2021 

н.р. 

Керівник ШМО 

класних 

керівників 

вересень План 

 

4. Батьківські 

збори 

Проведення бесід з 

батьками з попередження 

дитячого травматизму у 

побуті 

Класні керівники Упродовж 

року 

Протоколи 

 

5. Лекції з 

представника

ми ДАЇ, 

пожежними 

Проведення 

профілактичних бесід 

Директор ліцею Упродовж 

року 

Візітаційна 

книга 
 

7. Педрада Обговорення питань про 

стан роботи з безпеки 

дорожнього руху 

Директор ліцею Упродовж 

року 

Наказ 

 

8. Інструктажі з 

учнями 

Проведення інструктажів 

учнів перед екскурсіями, 

під час лабораторних та 

практичних робіт, тощо 

Класні керівники Упродовж 

року 

 Журнали 

 

9. Бесіди з 

учнями перед 

канікулами 

Профілактичні бесіди з 

попередження всіх 

випадків дитячого 

Класні керівники Упродовж 

року 

Щоденники 

Журнали  
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травматизму перед 

осінніми, зимовими, 

весняними, літніми 

канікулами 

10. Бесіди з 

дітьми 

Проведення бесід про 

попередження дитячого 

травматизму під час 

уроків, у побуті 

 

Класні керівники Упродовж 

року 

Щоденники 

журнали 

 

8.4.3. Оздоровчо-спортивні заходи 

№ Назва/тема  Зміст роботи Учасники 
Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальне

ння 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Спортивні 

естафети 

До дня фізкультури 

і спорту 

Кл. кол. 1-

11 кл. 

 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Вересень  Протоколи 

 

2. Фізично-

оздоровчі 

змагання 

"Веселі старти" Кл. кол. 1-

4 кл.,  5-6 

кл., 8-9 

кл., 10-

11кл. 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

вересень, 

жовтень 

Протоколи 

 

3. День здоров'я Спортивні 

змагання 

1-11 кл. Вчитель  

фізичного 

виховання, 

 кл. керівники 

квітень Сценарій 

 

4. Фотовиставка Висвітлення 

спортивних 

змагань та 

спортивних свят 

Учнівське 

самовряду-

вання 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Упродовж 

року 

Фотомате-

ріали 
 

5. Цільовий 

контроль 

Етап роботи з ОП  

та ТБ учнів та 

вчителів, ведення 

документації 

Вчитель  

фізичної 

культури 

Директор 

ліцею,ЗДНВР 

Упродовж 

року 

КК 

 

 

8.4.4. Медичне обслуговування 
 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготовка наказу про 

проведення профілактичних 

медоглядів серед учнів  

Серпень ЗДНВР Наказ  

 

2 Аналіз стану проведення 

профілактичних медичних 

оглядів учнів перед початком 

навчального року та після 

канікул 

Вересень, 

листопад,  

січень,  

квітень 

Медична сестра звіти 

 

3 Заповнення листків здоров'я  Вересень  Класні керівники Листки 

здоров'я  
 

4 Контроль за обліком 

відвідування та встановлення 

своєчасно причини відсутності 

Упродовж 

навчального року 

Класні керівники Класні 

журнали, 

документи 

про 

відсутність 

учнів 

 

5 Організація та проведення 

поглиблених профілактичних 

медоглядів учнів 

За графіком Медична сестра Медичні 

картки, 

протокол 

 

6 Узагальнення даних  

поглиблених профілактичних 

медоглядів учнів 

За графіком Медична сестра звіти 
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7 Аналіз  поглиблених 

профілактичних медоглядів учнів 

Травень  Медична сестра Протокол 
 

8 Підготовка направлень на 

дообстеження учнів за 

результатами медоглядів 

За графіком  Медична сестра Журнал 

 

8.4.5. Цивільна оборона 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Відповідальний 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Засідання 

творчої групи 

Планування роботи з 

цивільної  оборони в 

ліцеї, поновлення 

роботи штабу ЦО та 

формувань ЦО  ліцею 

ЗДВР Грудень План 

 

2. Наказ Про організацію та 

ведення цивільної 

оборони в ліцеї 

Директор ліцею 04.01.2022 Наказ 

 

3. Поновлення 

стендів 

Цивільна оборона в 

ліцеї 

Яковенчук І.І. До 21.09.2021 Усна доповідь 
 

4. Наказ Про підготовку та 

проведення дня ЦО в 

діцеї 

Директор ліцею 22.03.2022 Наказ 

 

5. Засідання 

штабу ЦО 

Про проведення дня 

цивільної оборони та 

організацію заходів з 

ЦО в  ліцеї 

Яковенчук І.І. 04.04.2022 План 

 

6. Конкурс 

малюнків 

Не дамо загинути 

живому 

Класні керівники  08.04.2022 Творчі роботи 
 

7. Випуск 

тематичних 

стіннівок 

Світ навколо нас Класні керівники 08.04.2022 Творчі роботи 

 

8. Години 

спілкування 

Надзвичайні ситуації: 

як я повинен діяти 

Класні керівники 13.04.2022 Творчі 

розробки 
 

9. День ЦО в 

ліцеї 

"Наше життя 

залежить від нас" 

Учитель Захисту 

України 

13.04.2022 КК 
 

10. Нарада при 

директорі 

Про підсумки Дня ЦО Учитель Захисту 

України 

Згідно плану Наказ 
 

11. Навчальні 

заняття 

Навчальні заняття 

формування ЦО ліцею 

Яковенчук І.І. До20.05.2022 Графік 

Списки 
 

8.4.6. Місячники "Безпека Дорожнього руху" 
№ 

з/п 
Назва/тема Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Наказ по 

ліцею 

Про організацію 

роботи педколективу 

з профілактики 

ДТП,безпеки 

дорожнього руху 

Директор ліцею До 03.09.2021 Наказ 

 

2. Єдиний урок з 

правил 

дорожнього 

руху 

Проведення класної 

години з правил 

дорожнього руху 

Класні керівники 03.09.2021 Творчі 

розробки 
 

3. Виховні 

години 

Будь уважний на 

дорогах 

Класні керівники 03.09.2021 Творчі 

розробки 
 

4. Конкурс 

малюнків та 

стінгазет 

Знай та виконуй 

правила дорожнього 

руху 

Класні керівники 08.10.2021 Творчі роботи 

 

5. Замітка у 

газету 

Підведення 

підсумків Місячника 

Класні керівники 11.10.2021 Газета 
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ІХ. БЛОК  «БІБЛІОТЕЧНИЙ» 

Головне завдання бібліотеки у 2021/2022навчальному році - формування особистості дитини, розвиток її 

духовних, пізнавальних і творчих можливостей, завдяки творчому пошуку нових нетрадиційних форм 

пропаганди літератури серед читачів-дітей, підвищення професійного рівня бібліотечних та педагогічних 

працівників, їх професійної майстерності та бібліотечної культури. 

Бібліотека продовжить роботу щодо популяризації Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативних документів. 

У2021/2022 навчальному році бібліотека спільно з педагогічним колективом буде продовжувати 

працювати над методичною темою освітнього  закладу. 

З цією метою діяльність бібліотеки у 2021/2022 навчальному році буде спрямована на: 

➢ допомогу учням в оволодінні знаннями та закріплення їх бібліотечними засобами; 

➢ удосконалення культури читання учнів, прищеплення їм навиків самостійної роботи з книгою; 

➢ підвищення методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної 

літератури та інформації про неї; 

➢ виховання бережливого ставлення до шкільних підручників, книг; 

➢ активізацію морального, патріотичного, естетичного та екологічного виховання; 

➢ створення оптимальних умов формування та розвитку особистості школяра через пробудження 

актуалізованого інтересу до читання; 

➢ популяризації правових знань. 

6. Практичні 

заняття 

Заняття на 

шкільному 

майданчику з правил 

дорожнього руху 

Кл.керівники 

1- 4-х кл. 

до 11.10.2021 Розробки 

уроків 
 

7. Зустріч з 

працівниками 

ДАІ 

Лекція з правил 

дорожнього руху 

Директор ліцею Згідно 

графіка 

Візітаційна 

книга  

8. Агітбригада Червоний, жовтий, 

зелений 

Цимбалюк Б.М. 11.03.2022 Сценарій 
 

9. Диктанти Диктанти з текстом 

про правила 

дорожнього руху 

Класні 

керівники, 

вчителі 

української мови 

до 27.09.2021 Творчі роботи 

 

8.4.7. АнтиСНІДова, антинікотинова, антинаркотична пропаганда 

№ 

з/п 
Назва/тема Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1. Акція до 

Міжнородного 

Дня боротьби зі 

СНІДом 

Акція до 

Міжнородного Дня 

боротьби зі СНІДом 

Класні керівники 01.12.2021 Акція  

 

2. Конкурс 

плакатів 

"Профілактика 

шкідливих 

звичок" 

Пропаганда 

здорового способу 

життя 

Класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

01.12.2021 Творчі роботи 

 

4. Класні години 

"Профілактика 

здорового 

способу життя 

Формування знань 

про здоровий спосіб 

життя 

Класні керівники Упродовж 

року 

Творчі роботи 
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Буде проводитися робота щодо покращення складу універсального фонду бібліотеки, його 

поповнення та зберігання. 

Робота бібліотеки буде спрямована на інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного 

процесу ліцею у засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів, створення 

інформаційного банку за освітніми проектами, технологіями, програмами та методиками викладання. 

На бібліотеку покладаються також завдання . 

• Консультативної роботи, котра містить : 

➢ індивідуальні та групові консультації; 

➢ аналіз анкетування; 

➢ психологія читача різного віку; 

➢ співпраця бібліотекаря з педагогічним колективом для заохочення дітей до читання; 

➢ педагогіка читання. 

• Надання методичної та організаційної допомоги класним керівникам у проведенні заходів щодо 

збереження у дітей дбайливого ставлення до книги. 

• Масова робота з користувачами: організація книжкових виставок, проведення свят, літературних 

вечорів, вікторин, конференцій, диспутів, бібліотечних уроків, презентацій тощо. 

• Індивідуальна робота з користувачами: індивідуальні бесіди про прочитану книгу, консультації щодо 

вибору літератури, створення комфортного бібліотечного середовища. 

• Створення і поповнення новими матеріалами бібліотечної сторінки на сайті закладу. 

Отже, основні завдання, які стоять перед бібліотекою в 2021/2022 навчальному році: 

➢ забезпечення корисною інформацією школярів, гарантування її швидкого доступу, знаходження та 

передачі; 

➢ сприяння безперервній освіті шляхом забезпечення ресурсів та створення атмосфери, необхідної для 

засвоєння матеріалу; 

➢ надання допомоги в знаходженні, виборі та використанні інформаційних матеріалів; 

➢ покращення якості життя шляхом виховання національної самосвідомості, передачі  естетичного 

досвіду, розвитку навичок сприйняття мистецтва, стимулювання здібностей обдарованих дітей до 

творчості та розвитку гармонійних людських стосунків. 

9.1. Організація інформаційної діяльності 

 учнів-користувачів бібліотеки 

9.1.1.Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб на книжку та інформацію 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Примітка про 

виконання 

1.  Систематично вивчати та аналізувати 

читацький попит, відповідно до цього 

редагувати картотеку до комплектування. 

Протягом 

року  

Бібліотекар  

2.  Вести облік нових надходжень, 

провести УДК книг. 

Протягом 

року  

Бібліотекар  

3.  Скласти акти на списання літератури Протягом 

року  

Бібліотекар  

4.  Відредагувати алфавітній каталог Травень  Бібліотекар  

5.  Співпрацювати з шкільними бібліотеками Протягом Бібліотекар  
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району з питань доукомплектування фонду року  

 

 

 

 Робота з навчальною та навчально-методичною літературою 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Примітка про 

виконання 

1.  Укомплектувати фонд підручників до 

нового навчального року згідно 

контингенту учнів, планом завозу 

підручників РВО.  

Вересень  Бібліотекар  

2.  Оформити замовлення на необхідну 

навчальну літературу  

Листопад  Бібліотекар  

3.  Провести інвентаризацію фонду 

підручників 

Травень  Бібліотекар  

9.1.2. Інформаційна робота та довідково-бібліографічна робота 
№ 

з/п 
Назва заходу та технологій 

Категорія 

читачів 

Термін 

виконання 
Відповідальний Прим. 

1. Ведення картотек: 

• Підручників 

• Бібліотечних уроків;масових 

заходів 

 Протягом року   

2. Провести: 

• День нової книги; 

 День інформації; 

• «Бібліотека – скарбниця мудрості і 

знань»; 

  

1 р.на півріччя 

 

1 р. на півріччя 

 

  

3. Проводити: 

• Інформаційні перерви – 12 

• Інформаційні години – 6 

• Експрес-інформації -150 

 Протягом року 

 

Протягом року 

Протягом року 

  

 

 

9.1.3. Бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання – учням ліцею 
№ 

п/п 
Назва заходу та технологій 

Категорія 

читачів 

Термін 

виконання 
Відповідальний Прим. 

  1 клас    

1. Знайомство з шкільною бібліотекою 1 кл. Вересень   

2. Книга навчальна та для дозвілля 1 кл. Квітень   

  2 клас    

1. Екскурсія до бібліотеки(вибір книг) 2 кл. Вересень   

2. Глядач у бібліотеці 2 кл. Жовтень   

3. Слухач у бібліотеці 2 кл. Грудень   

  4 клас    

1.. Вересневі зустрічі в шкільної 

бібліотеці 

4 кл. Вересень   

2. Альбоми,карти, атласи 4 кл. Листопад   

3. Твоє довідкове бюро 4 кл. Грудень   

4. Помічники у виборі книг та інших 

джерел інформації 

4 кл. Лютий   

5. Художня та науково-пізнавальна 

книга. 

4 кл. Квітень   

  5 клас    

1. Вересневі зустрічі в шкільної 

бібліотеці 

5 кл. Вересень   

2. Твої помічники у виборі книги 5 кл Листопад   

3. Самостійний вибір книг 5 кл. Листопад   

  8 клас    

1.. Як вибрати книгу.  8 кл. Лютий   
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2. Використання різних типів 

бібліотечних посібників при виборі 

літератури 

8 кл. Вересень   

4. Вміння бути читачем 8 кл. Квітень   

  9-11 класи    

1. Бібліотечно-бібліографічні засоби 

пошуку літератури 

9 кл. 

10 кл. 

11 кл. 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

  

9.2.Становлення і розвиток виховної системи бібліотеки. Робота з батьками 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавець 

 

І.  Краєзнавча 

1 Книжкова виставка  

«Землі тій, Боже, щастя дай. 

Бо це мій любий, рідний край» 

Вересень Бібліотекар 

2 Бесіда «Українські народні ремесла» Жовтень Бібліотекар 

Кл. кер. 6-7 кл. 

3 «Мову рідної природи розуміти серцем 

вчись» 

Березень Бібліотекар 

Кл. кер. 8-9кл. 

 

ІІ.  Морально-правова 

1 Книжкова  поличка 

«Знай свої права і обов’язки» 

Вересень Бібліотекар 

2 Книжкова поличка «Ти і закон» Жовтень Бібліотекар, актив 

бібліотеки 

3 Ранок «Наше право – щасливе дитинство» Вересень Бібліотекар 

4 Бесіда «Великі права маленької людини» Лютий 10-11 класи 

5 Вікторина «З героями казок по статтях 

Конвенції» 

Квітень 5-7 класи 

 

ІІІ.  Національна 

1 Книжкова виставка  

«Україна - єдина країна» 

 

Вересень Бібліотекар 

2 Свято першого дзвоника. 

Підбір матеріалу. 

Вересень Бібліотекар, класні 

керівники 

3 Бесіда «Краща мова єднання – це 

українська» 

Листопад Бібліотекар 

Кл. кер.7 класу 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавець 

 

ІV.   Військово-патріотична 

1 До Дня українського козацтва і УПА  

книжкова виставка «А ми тую козацькую 

славу не забудем» 

Вересень Бібліотекар 

2 Тематичний вечір «Козаки - мужні лицарі 

України» 

Травень Бібліотекар 

Кл.кер. 8 класу 

3 Книжкова поличка «Герої Крут» Січень Бібліотекар 
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4 Тематичний вечір «Мій мальовничий 

світанковий край, моя країна – рідна 

Україна» 

Жовтень Бібліотекар 

Кл.кер. 10-11 класу 

5 Книжкова поличка «Низький уклін і вічна 

пам'ять вам, Герої Небесної Сотні» 

Вересень Бібліотекар 

 

V.  Духовна 

1 Книжкова виставка «Бог говорить про 

своїх дітей» 

Вересень Бібліотекар 

2 Ранок «Твори добро» Квітень Бібліотека 

  Кл. кер. 9 класу 

3 Підготувати сценарії до свят 

«Андріївські вечорниці» 

«День святого Миколая» 

Грудень Бібліотекар 

4 Рано «Мамо рідна, хай святиться імʼя 

твоє» 

Травень Бібліотекар, класні 

керівники 5 і 7 класів 

 

VІ. Екологічна 

1 Книжкова поличка «Дивосвіт рідної 

природи» 

Вересень Бібліотекар 

2 Вікторина «Збережемо природу» Березень Бібліотекар 

3 Пізнавальна гра «Квітуча Україна»       Квітень Бібліотекар 

Кл.кер.10 кл. 

4 Ранок «Доля планети в наших руках» Квітень Бібліотекар 

Кл.кер. 3-4 кл. 

 

VІІ.  Естетична 

1 Книжкова поличка «Про книгу і 

бібліотеку» 

Вересень Бібліотекар 

2 Ранок «І знову у мандри запрошують 

книги» 

Березень Бібліотекар, класні 

керівники 2-4-их класів 

3 Засідання казкового клубу веселих та 

кмітливих 

Лютий Бібліотекар  

Кл. кер. 10-11 кл. 

4 У світі книг 

Година цікавих повідомлень 

Тиждень книги 

Березень –  

Квітень 

Бібліотекар 

 

9.3. Формування бібліотечного фонду 

9.3.1. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання. 
№ 

з/п 
Назва заходу та технологій 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. Комплектування фонду бібліотеки краєзнавчою 

літературою,літературою з історії України, 

методичною,довідковою,науково-популярною 

та програмною літературою 

Протягом року Бібліотекар  

2. Продовжити благодійну акцію «Подаруй книгу 

бібліотеці» 

Протягом року Бібліотекар  

3. Скласти анкети на списання застарілої 

літератури 

Травень Бібліотекар  

 

 

9.3.2. Збереження фонду підручників та художньої літератури 
№ Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Примітка 
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з/п 

1. Постійно здійснювати ремонт літератури Протягом року Бібліотекар  

2. Ліквідувати заборгованість бібліотечних книг До жовтня Бібліотекар  

3. Упорядкувати підручники на стелажах До жовтня Бібліотекар  

4. Продовжити ведення картотеки підручників Протягом року Бібліотекар  

5. Проводити рейди-перевірки по класам щодо 

збереження підручників 

1 раз на чверть Бібліотекар  

6. Очистити фонд від застарілих підручників, не 

придатних до використання видань 

Квітень Бібліотекар  

7. Оформити заміну загублених читачами книг Жовтень-листопад Бібліотекар  

 

9.4. Робота з читацьким  активом бібліотеки 
№ 

з/п 
Назва заходу та технологій 

Категорія 

читачів 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. Залучення активістів-учнів для 

допомоги в роботі бібліотеки: 

• Технічна обробка 

• Ремонт книг 

• Штемпелювання книг 

• Розстановка літератури 

• Ліквідація читацької 

заборгованості 

 

 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

5-9 кл. 

 

 

Протягом року 

Протягом року 

Протягом року 

Протягом року 

Протягом року 

 

Бібліотекар  

 

2. Провести акцію «Подаруй бібліотеці 

книгу» 

1-11 к.л  Вересень, 

травень 

Бібліотекар  

 

9.5.  Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками та батьками 

«Бути гарним педагогом – це бутисправжнім реформатором 

майбутнього життя України,бути апостолом правди і науки» 
№ 

з/п 
Назва заходу та технологій 

Категорія 

читачів 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. Виступи на зборах з питаннями 

збереження підручників 

1- 11 кл. Вересень, 

травень 

Кл.керівники  

2. Підбір класним керівникам літератури 

для роботи з батьками 

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

3. Тематична полиця нової літератури до 

нового навчального року 

1-11 кл. Вересень Бібліотекар  

4. Оформлення замовлень на літературу 

до педради 

 Протягом року Бібліотекар  

9.6. Заходи щодо обладнання  шкільної бібліотеки 
№ 

з/п 
Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Примітка 

1. Ремонт бібліотеки Червень Бібліотекар, завгосп  

2. Санітарно-гігієнічна обробка приміщення 

бібліотеки 

Щотижня   

3. Придбати канцтовари для роботи Жовтень   

4.  Озеленення бібліотеки Протягом року   

 

7. Професійний розвиток бібліотекаря 
№ 

з/п 
Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Примітка 

1. Оперативне ведення документації бібліотеки Протягом року  Бібліотекар  

2. Систематичне відвідування методичних 

семінарів шкільних бібліотекарів, 

методичних об’єднань і обмін досвідом 

роботи 

За планом управління 

освіти 

Бібліотекар  

 

3. Пропаганда літератури шляхом проведення 

масових заходів 

Протягом року Бібліотекар  

3. Удосконалювати  роботу на сайті бібліотеки Протягом року Бібліотекар  
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Х. БЛОК  «ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ» 

Мета:  

• підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в 

інформатизованому суспільстві, підвищенні якості, доступності та ефективності освіти; 

• впровадження інформаційних технологій у педагогічну та управлінську практику; 

• підвищення комп`ютерної грамотності всіх учасників освітнього  процесу; 

• інформатизація  освітнього процесу 
№ 

з/

п 

Напрямки 

діяльності 
Зміст діяльності Термін Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Забезпечення 

освітнього 

процесу 

▪ Систематичне оновлення  сайту 

закладу освіти 

Упродовж 

року 

Вчитель 

інформатики, 

педагог-

організатор 

 

 

▪ Взяти  участь у  WEB-

олімпіадах  з  окремих  предметів 

Грудень-

березень  

 

Вчитель 

інформатики  

 

2. Підготовка 

користувачів 

▪ Організувати цикл семінарів для 

вчителів, що атестуються 

«Використання ІКТ у освітньому 

процесі» 

Упродовж 

року 

Вчитель 

інформатики  

 

 

3. Управлінська 

діяльність 

▪ Використовувати ПК  в 

управлінській діяльності 

Упродовж 

року 

Директор ліцею 

 

 

▪ Застосовувати інформаційні 

технології у науково-методичній 

роботі 

Упродовж 

року 

 

Директор ліцею 

 

 

▪ Організувати навчання вчителів: 

Користувачів ПК; 

Користувачів Інтернет- ресурсів 

Упродовж 

року 

 

Вчитель 

інформатики 
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ХІ. БЛОК «КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ» 

 
11.1.   АДМІНІСТРАТИВНІ   НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРІ 

 

№ 

п/п 
Питання 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

Узагальнення 

результатів 

Відмітка 

про 

виконання 

СЕРПЕНЬ 

1. Перспективи  модернізації освітнього 

проуесу  на 2021/2022 н.р. 
Серпень 

31.08.2021 

 

 

Директор ліцею Педрада 

(ПР) 
 

2. Робота у літній період: ремонт 31.08.2021  НД  
3. Комплектація 1-х, 5-го, 10-го класів  НД  
4. Аналіз забезпеченості навчального 

плану навчальними програмами та 

підручниками 

 НД  

5. Проходження медогляду учнями та 

працівниками освітнього  закладу 

 НД  

6. Складання розкладу занять, списки 

учнів 1-11 класів (мережа класів) 

 Акт  

Косівського 

районного 

відділу 

Головного 

управління 

Держпродспож

ивслужби 

 

7. Розподіл посадових обовязків між 

членами адміністрації 

 НД 

(наказ) 
 

8. Працевлаштування випускників  

9-х та 11-х класів 

 НД, 

довідка 
 

ВЕРЕСЕНЬ 
1. Аналіз комплектування класів, 

підгруп з інформатики, розподілу 

класів за кабінетами 

01-10.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НД 

(наказ) 
 

2. Організація індивідуального навчання 

(за потреби) 

 НД 

(наказ) 
 

3. Призначення керівників ШМО, 

визначення складу методради, 

атестаційної комісії 

 НД 

(наказ) 
 

4. Контроль підготовки тарифікації  НД 

(наказ) 
 

5. Контроль складання графіка курсової 

перепідготовки учителів 

 НД  

6 Контроль обліку дітей і підлітків  у 

мікрорайоні 

 НД, довідка  

7. Контроль заповнення класних 

журналів, особових справ учнів 

класними керівниками 

 НД  

8. Контроль за складанням тематично-

календарного планування  

 Затвердження 

планів 
 

9. Контроль за проведенням 

батьківських зборів по запланованій 

тематиці, складання графіку 

проведення зборів  

 Протоколи 

ШМО 
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10. Контроль за проведенням ШМО, МР з 

питань тематичного планування та 

ШМО класних керівників з питань 

складання планів виховної роботи на І 

семестр 

 

 

 

 

 

 Протоколи 

ШМО 
 

11. Підготовка наказу про методичну 

роботу в ліцеї у 2021/2022н. р. 

 НД 

(наказ) 
 

12. Працевлаштування учнів  

9, 11 класів 

 Списки, 

довідка 
 

13. Підготовка до  роботи  в осінньо-

зимовий  період 

 Наказ  

1. Складання графіків атестації учителів, 

тематичного обліку знань учнів 

(тематичної атестації), відкритих 

уроків 

13-30.09.2021  НД 

(накази) 
 

2. Контроль за складанням планів 

виховної роботи 

 КК  

3. Контроль за роботою класних 

керівників з дітьми пільгового 

контингенту 

 КК, 

Акти 
 

4. Контроль за роботою класних 

керівників по створенню класних 

куточків з питання дитячого 

травматизму у кожній класній кімнаті 

 НД  

5. Контроль за роботою шкільної 

їдальні, організація гарячого 

харчування для дітей пільгових 

категорій 

 НД  

6. Контроль за доведенням до відома 

педпрацівників наказу по 

затвердженню атестаційної комісії та 

графіку атестації вчителів 

 НД  

7. Контроль за проведенням перших 

тематичних атестацій в 5-11 класах 

 НД  

8. Контроль за складанням графіку 

проведення предметних днів та І 

(шкільного) етапу  олімпіад 

 НД 

(графік) 
 

9. Складання графіку відвідування 

уроків у 5-му класі з метою 

наступності навчання та адаптації 

учнів 5-го класу 

 НД  

10. Перевірка стану навчальних кабінетів 

щодо підготовки до осінньо-зимового 

періоду. 

 НД  

ЖОВТЕНЬ 

1. Контроль заяв учителів на 

проходження атестації 

01-08.10.2021  Заяви 

НД 
 

2. Контроль за роботою вчителів з 

обдарованими дітьми та учнями, які 

приймають участь у роботі МАН 

 НД 

 
 

3. Контроль за відвідуванням учнями 

занять, робота класних керівників у 

цьому питанні 

 КК 

(довідка) 
 

4. Контроль за роботою класних 

керівників з дітьми пільгового 

контингенту та девіантної поведінки 

 Списки  
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5. Контроль за вивченням учнями 

правил дорожнього руху, безпечного 

користування газом, ВОП, 

протипожежної безпеки; проведення 

тижня безпеки руху (згідно плану) 

 КК  

6. Підготовка до педагогічної ради «»  ПР  
7. Підготовка до малої педради 

“Адаптація учнів 1-х класів та 

створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей дитини” 

 Мала педрада  

1. Особистий контроль щодо вивчення 

роботи вчителів, які атестуються 

(відвідування уроків, співбесіди) 

11-29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КК  

2. Видання наказу про затвердження 

графіка атестації вчителів 

 Наказ  

3. Контроль за веденням шкільної 

документації (класних журналів, 

особових справ учнів, перевірки 

щоденників) 

 НД 

(довідка) 
 

4. Підготовка до проведення виробничої 

наради в звязку з режимом роботи під 

час  канікул 

 НД 

(наказ) 
 

5. Складання графіку підготовки та 

проведення І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

навчальних предметів 

 Графік  

6. Відвідування  уроків  молодих  

вчителів  

 Інформація  

7. Аналіз роботи класних керівників у І 

половині І семестру по запобіганню 

випадків дитячого травматизму 

 НД 

(звіти) 
 

ЛИСТОПАД 

1. Інвентаризація  майна 01-12.11.2021  Наказ  
2. Аналіз результатів І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

навчальних предметів 

 Інформація  

3. Контроль за проведенням засідання 

ШМО на осінніх канікулах 

 КК  

4. Контроль за веденням журналів 

індивідуального навчання, 

індивідуально-групових занять, курсів 

за вибором, ГПД 

 КК  

5. Контроль за веденням журналу обліку 

відвідуваня уроків учнями 

 Довідка  

6. Контроль за виконанням програм   КК  
7. Огляд навчальних кабінетів фізики, 

хімії та біології 

 Інформація  

8. Виконання правил  внутрішньо-

шкільного  розпорядку 

 

 Інформація  

9. Про підготовку та проведення 

семінару-практикуму «Система 

роботи педагогічного колективу щодо 

усунення проблем адаптації 

п’ятикласникіа в умовах переходу з 

початкової до основної школи» 

 С  

1. Контроль відвідування уроків учнями 

10-11 класів 

15-30.11.2021  НД  

2. Контроль за відвідуванням уроків 

учителів, які атестуються. 

 НД  
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3. Контроль за підготовкою учнів до 

участі у Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт 

роботи в МАН 

 НД  

4. Контроль зовнішнього вигляду учнів 

10-11 класів 

 НД  

5. Стан  профорієнтаційної  роботи 

(9,11-і класи) 

 Інформація  

ГРУДЕНЬ 
1. Аналіз навчально-виховної роботи за І 

семестр 

01-10.12.2021  НД  

2. Стан роботи з  атестації педагогічних 

кадрів. 

 НД  

3. Результати  перевірки  шкільної 

документації. 

 НД, протоколи  

4. Робота  з учнями, які  потребують 

допомоги у навчанні 

 НД 

 
 

5. Про стан   виховної роботи  

уI семестрі 

 НД  

6. Про підготовку методичного семінару 

«Система пошуку, розвитку і 

підтримки  обдарованих дітей» 

 Методичні 

рекоменда-ції 
 

7. Про підготовку до малої педради 

«Адаптація учнів 5-го класу та 

створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей дитини»   

 Мала ПР  

1. Про проведення  адміністративних 

контрольних робіт за І  семестр. 

13-31.12.2021 

 
 Довідка  

2. Перевірка виконання  навчальних 

програм  за І семестр 

 Наказ  

4. Про підсумки вивчення стану 

викладання навчальних предметів 

 Довідка, наказ  

5. Аналіз  роботи класних  керівників 

щодо  запобігання   випадків дитячого 

травматизму 

 Довідка до 

наказу 
 

6. Підсумки моніторингу навичок 

читання  у початкових класах 

 Довідка  

7. Аналіз  роботи класних керівників з  

дітьми пільгового контингенту 

 Довідка, НД  

8. Аналіз роботи з дітьми девіантної 

поведінки 

 Довідка  

9. Укладання угоди  між адміністрацією  

та  ПК  

 Довідка  

10. Про  організацію  роботи  під  час 

зимових  канікул 

 Наказ  

11. Аналіз  виконання  річного плану за  І  

семестр 

 Інформація  

СІЧЕНЬ 

1 Аналіз  результатів контролю усіх  

видів шкільної  документації 

03-14.01.2022  НД  

2. Про  створення робочих груп з  

підготовки  проекту плану роботи на 

2021/2022навчальний рік 

 НД  

3. Про хід   курсової перепідготовки  

педагогічних кадрів. 

 Довідка  

4. Про участь учнів у ІІ (районному) 

етапі  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з   навчальних предметів 

 Довідка  

5. Аналіз  рівня  навчальних досягнень  

учнів за І семестр  

 Довідка  
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6. Вивчення   стану тематичного  

оцінювання   навчальних досягнень 

учнів 

 НД  

7. Про підготовку до педради 

«Інноваційні підходи до проведення 

сучасного уроку» 

 ПР  

1. Аналіз   виконання  управлінських 

рішень у  І семестрі. 

17-31.01.2022 

 

 НД  

2. Про підсумки  шкільного  етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту     

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

 Довідка  

3. Підготовка  до  проведення класних 

бать-ківських зборів “Підсумки І се-

местру” 

 МО класних 

керівників 
 

4. Складання  та  затвердження 

календарно-тематичних  планів  

учителів  та класних керівників на ІІ   

семестр 

 Плани  

5. Початок  організаційної роботи з  

профорієнтації   учнів  9, 11-х  класів  

та  попереднє формування 10-го класу  

на 2021/2022навч. рік 

 НД  

6. Аналіз  роботи з охорони праці  НД  
7. Інформатизація НВП  Інформація  
8. Стан позакласної  роботи з фізичної 

культури 

 Інформація  

9. Стан  роботи з учнями, які  

навчаються   індивідуально 

 Інформація  

10 Реєстрація  учасників  ЗНО  Інформація  
11. Про підсумки вивчення стану 

викладання навчальних предметів 

 Довідки, 

накази 
 

ЛЮТИЙ 

1. Продовження  роботи з атестації   

вчителів, відвідування уроків та 

виховних заходів  згідно графіку 

01-11.02.2022  Аналіз уроків  

2. Робота класних керівників щодо 

запобігання  правопорушень   серед 

підлітків 

 НД  

1. Аналіз  індивідуального (пер-

сонального) контролю  роботи 

вчителів. 

14-28.02.2022 

 

 

 

 

 

 НД  

2. Організація роботи з   учнями,  які  

мають   високий  рівень  навчальних  

досягнень 

 НД  

3. Система роботи вчителів початкових 

класів з розвитку навичок   читання  у 

молодших школярів. 

 НД  

4. Контроль за виконанням програми 

Захисту Вітчизни 

 НД  

5. Відвідування   уроків  учителів, що   

атестуються 

 Аналіз уроків  

БЕРЕЗЕНЬ 
1. Про  роботу  над  проектом плану 

роботи  ліцею    на  

2021/2022навчальний рік 

01-11.03.2022  НД  

2. Про  підготовку та проведення 

методичного тижня 

 Збірка 

матеріалів 
 

3. Стан   ведення   щоденників  та 

класних журналів 

 НД  
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4. Про  результати участі  учнів у ІІ та ІІІ  

етапах Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

 Довідка  

5. Про   завершення  атестації     

педагогічних кадрів 

 НД  

6. Про роботу  шкільної бібліотеки   НД  
7. Про  підготовку та  проведення 

весняних  канікул 

 Наказ  

8. Про підсумки вивчення стану 

викладання навчальних препдметів 

 Довідки, 

накази 
 

1. Робота  вчителів з учнями, які  мають 

початковий   рівень навчальних  

досягнень. 

14-31.03.2022  НД  

2. Підведення   підсумків  роботи   

молодих   вчителів 

 НД  

3. Аналіз  роботи вчителя основ здоров’я   

з   питань  роботи ЮІД і ЮДП  

 Доповідна  

записка 
 

4. Контроль за роботою   соціального 

педагога  (звіт соціального педагога) 

 НД  

5. Контроль системи роботи з батьками  Інформація  
6. Про підготовку та проведення тижня 

охорони праці 

 План заходів, 

фотозвіт 
 

КВІТЕНЬ 
1. Закінчення   атестації педпрацівників,  

підготовка   матеріалів до районної 

атестаційної   комісії 

01-15.04.2022 

 

 НД  

2. Обговорення   творчими групами  

пропозицій щодо плану роботи 

навчального закладу на новий 

навчальний рік 

 НД  

3. Про підготовку до державної 

підсумкової  атестації випускників. 

 Довідка  

4. Про підсумки  основних  заходів  

внутрішньошкільного контролю  та   

управління  навчально-виховним 

процесом. 

 НД  

5. Про підготовку до педради «»  ПР  

1. Про підсумки вивчення стану 

викладання навчальних предметів 

18-30.04.2022  Довідки, 

накази 
 

2. Про підсумки  перевірки роботи 

факультативних, індивідуально- 

групових  занять. 

 Довідка  

3. Складання  графіка  відпусток  НД (матеріали 

до наказ) 
 

4. Обговорення    навантаження   

вчителів  на 2022/2023 н.р., підготовка 

розподілу  навчального навантаження  

з погодженням ПК 

 Співбесіди по 

кадрам 
 

5. Приблизне комплектування   мережі   

школи  на новий  навчальний рік 

 Мережа  ліцею, 

НД 
 

6. Контроль за проведенням тематичних 

атестацій учнів 

 Інформація  

7. Контроль за  проведенням класних 

годин 

 Довідка  

ТРАВЕНЬ 
1. Підведення   підсумків   проведення 

предметних тижнів 

02-13.05.2022 

 

 Матеріали до 

наказу 
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2. Проведення   творчих звітів молодих 

вчителів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НД  

3. Розгляд  проекту річного  плану 

роботи   навчального закладу  на 

новий навчальний рік 

 НД  

4. Обговорення   питань щодо 

проведення   поточного  ремонту 

ліцею та ДНЗ у літній   період 

 НД  

5. Складання  та  затвердження   плану  з  

оздоровчої роботи 

 План  

1. Про підсумки вивчення стану 

викладання навчальних предметів 

16-31.05.2022 

 

 Довідка, наказ  

2. Контроль за виконанням навчальних 

програм, обговорення   інструкцій 

щодо закінчення   навчального року 

 НД  

3. Підготовка педради  з переводу 

школярів  початкових класів до 

наступних класів 

 НД  

4. Контроль за проведенням  

тематичного обліку знань учнів та  

семестрова атестація у 5-11 класах 

 НД  

5. Підготовка до засідання   педради з 

переводу  і   випуску учнів 

 Збір інформації  

6. Підготовка документів про освіту для  

учнів 9, 11-х класів, організація  

комісії з перевірки документів про 

освіту 

 Наказ  

ЧЕРВЕНЬ 
1. Складання   наказу про закінчення  

навчальних занять та про виконання  

навчальних програм 

01-17.06.2022  Наказ  

2. Затвердження   графіка відпусток  

вчителів,   складання наказу 

 Наказ  

3. Підготовка  ліцею та дошкільного 

відділення до літнього ремонту 

 План заходів  

4. Складання    звіту  успішності  з ДПА 

до відділу освіти 

 Звіт  

5. Підготовка наказу  про стан  ведення  

шкільної документації (класних  

журналів, особових справ) 

 Наказ  
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11.2. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Внутрішньошкільний контроль в ліцеї сплановано на підставі інформаційно-аналітичних матеріалів, зібраних протягом 2019/2020 навчального 

року, з урахуванням завдань, які стоять перед адміністрацією та педагогічним колективом, нормативно-правових документів, власним Статутом, планом  

перспективного розвитку  та Концепцією діяльності і перспективного розвитку закладу. 

Мета: всебічне вивчення та аналіз освітнього процесу, його результативності,  координація всієї роботи освітнього  закладу.  

 

11.2.1. Оглядовий контроль 

№ 

з\п 
Дата 

Об`єкт 

контролю 
Предмет контролю Мета контролю 

Методи 

контролю 

Узагальнення 

результатів 

Виведен

ня на 

рівень 

обговоре

ння 

Виконавець 

1. До 

03.09.2021 

 

Розклад -І ступеня; 

-ІІ ступеня; 

-ІІІ ступеня; 

-ДНЗ 

Оцінити відповідність розкладів 

санітарно-гігієнічним вимогам, 

навчальному 

плану, наявності навчальних 

приміщень, 

кадровому забезпеченню 

- вивчення 

розкладів 

 

 

Розклади 

На 

засідання  

ПК 

 

Директор ліцею 

До 03.09. 

2021 

Розклад - курси за   вибором; 

- факультативи; 

- індивідуальні 

заняття 

2. До 

27.08.2021 

Готовність ліцею 

до нового 

навчального 

року 

- навчальні   

кабінети; 

- спортивна кімната; 

- їдальня; 

- медичний кабінет; 

- бібліотека; 

- приміщення ДНЗ 

Визначити стан готовності 

навчальних кабінетів до нового 

навчального року  

Спостереження, 

бесіда із заступ-

ником директора,  

вчителями -

предметниками, 

робота з 

документами 

Акт НД Відповідальні за 

кабінети та 

навчальні 

приміщення 

3. Жовтень, 

березень 

Відповідність 

навчальних 

кабінетів та 

приміщень 

санітарним 

нормам 

- навчальні   

кабінети; 

- спортивна кімната; 

- медичний кабінет; 

- ігрові кімнати в 

дошкільному відділ. 

Визначити відповідність стану 

приміщень санітарно-гігієнічним 

вимогам, 

наявність необхідного 

навчально-дидактичного 

забезпечення, паспорту кабінету 

Огляд навчальних 

кабінетів, бесіди, 

робота з 

документацією 

Довідка НД Відповідальні за 

кабінети, 

адміністрація 
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11.2.2. Загальношкільний контроль 
 

Цей вид контролю проводиться постійно  адміністрацією освітнього  закладу  під час чергувань,  при відвідуванні уроків та позакласних заходів, 

бесідах з учителями, вихователями, учнями, батьками; вивчення нормативно-правових документів 

Вид 

контролю 
Питання контролю Методи контролю 

Виконавці, 

відповідальні 

Узагальнення 

результатів 

 

Відмітка про 

виконання 

Щоденний 

(поточний) 

 

- організація та проведення позашкільних, 

загальношкільних заходів; 

- виконання правил внутрішкільного 

розпорядку, статутних вимог вчителями, 

вихователями, учнями, батьками; 

- санітарно-гігієнічний стан ліцею та ДНЗ, 

пришкільної території; 

 - робота класів на закріпленій території; 

- заміщення  уроків вчителями; 

- організація початку робочого  дня, уроків; 

- наявність поурочного  планування 

- вивчення графіків  загальношкільних 

заходів; 

- відвідування заходів; 

- бесіди з учнями,   батьками; 

- відвідування уроків; 

- робота з класними    журналами; 

- бесіди з класними керівниками; 

- бесіди з вчителями- предметниками; 

- графіки чергування 

Черговий 

адміністратор 

Голова ПК 

Наради при 

директору, 

виробнича нарада 
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Щотижневий 

 

Робота бібліотеки освітнього закладу: 

1) дотримання графіку роботи; 

2) наявність читачів; 

3) робота постійнодіючих виставок; 

4) проведення урочних та позаурочних   

заходів 

 

Робота гуртків, курсів за вибором: 

1) наявність та кількість учнів на   заняттях; 

2) ведення документації 

3) дотримання розкладу 

 

Чергування вчителів по ліцеї: 

- наявність графіка; 

- наявність вчителів на закріплених постах 

(відповідно до графіку) 

 

Наявність контролю з боку вчителів-

предметників за відвідуванням учнями 

занять 

 

Наявність поточних оцінок та записів з боку 

вчителів в щоденниках учнів 

 

 

Зовнішній вигляд учнів 

 

- відвідування  бібліотеки; 

- спостереження; 

- робота з документацією. 

 

 

 

 

- спостереження; 

- вивчення журналів; 

- відвідування занять 

 

 

- спостереження 

 

 

 

 

- спостереження 

- перевірка журналів 

 

 

- експрес-перевірки   щоденників; 

- записи в щоденниках 

 

 

- бесіди з класними керівниками, 

учнями, батьками 

 

 

Наради при 

директору 

 

 

 

 

 

 

Запис у журналах,  

Запис  КК 

 

 

 

Затвердження графіка 

 

 

 

Записи в класних 

журналах, 

записи в щоденниках  

учнів 

 

Нарада при директору 

 

 

 

Нарада при директору 
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Щомісячний Виконання навчальних програм 

 

 

 

 

 

 

Виконання навчальних програм 

варіативної складової 

 

 

 

Проведення тематичної атестації учнів 

 

 

 

 

Заняття з учнями, які навчаються на 

початковому рівні 

 

 

Дотримання критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

 

Виконання управлінських рішень 

 

 

 

 

Виконання внутрішкільних графіків 

- відвідування уроків, занять в 

дошкільному відділенні; 

- вивчення записів у класних 

журналах; 

- бесіди з вчителями, 

керівниками ШМО 

 

- відвідування уроків; 

- занять в дошкільному 

відділенні 

- вивчення  записів у журналах. 

- відвідування уроків; 

- бесіди з учителями; 

- бесіди з кл. керівниками; 

- бесіди з учнями; 

- перевірка журналів 

 

- відвідування уроків; 

- перевірка журналів; 

- бесіда з учнями, 

 

 - бесіда з вчителями. 

 

 

- контроль книги наказів; 

- бесіда; 

- спостереження; 

- що зроблено (аналіз) 

 

- бесіда 

Директор ліцею, 

заступники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ПК 

Протоколи  

 

 

 

 

 

 

Протоколи  

 

 

 

 

Графік 

 

 

 

 

Нарада при 

директору 

 

 

Нарада при 

директору 

 

Наради при 

директору 

 

 

 

Наради при 

директору 
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Щосеместровий - виконання навчальних програм; 

- проведення тематичних атестацій; 

- нормативність оцінювання; 

- навчальні досягнення учнів у класах; 

- підсумки відвідування учнями занять; 

- виконання варіативних складових 

навчальних планів; 

- контроль перевірки зошитів та 

проведення  лабораторних, 

діагностичних контрольних, 

практичних робіт, екскурсій; 

  

 

 

- вивчення матеріалів  

  само- та взаємоекспертизи; 

 - сумісна експертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведення моніторингу якості 

читання  учнів; 

- бесіди з вчителями та учнями 

Директор ліцею, 

ЗДНВР 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр – 

ІІ семестр – 

накази 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр –  

ІІ семестр - 

накази 
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11.2.3. Класно-узагальнюючий контроль 

 
Мета: контроль  визначається конкретно під об’єкт, що контролюється 

№ 

п\п 
Об`єкт контролю 

Предмет 

 контролю 
Методи контролю 

Термін 

виконання 

Узагальнення 

матеріалів 

Виведення  

на рівень 

обговорення 

о

л 

1. Мета: вивчити стан справ в 1-му, 5-му класах – адаптація учнів  в класі та  в ліцеї, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини 

1, 5 – і класи: 

 

 

 

- психологічний клімат;  

- організація виховної  роботи; 

- засвоєння навчального  

 матеріалу; 

- позакласні заходи 

- відвідування уроків, 

позакласних заходів, ГПД; 

- відвідування батьківських 

зборів; 

Вересень-

листопад 

Довідка 

Наказ 

Довідка 

НПЗД 

НПД 

НПД 

 

2 Мета:-вивчити стан справ в 9-му класі з питань навчання та виховання 

9 клас 

 

-  успішність учнів; 

- відвідування учнями занять; 

- психологічний клімат; 

- організація виховної роботи; 

- позакласні заходи; 

- заходи з профорієнтації 

- відвідування уроків, 

позакласних заходів, 

батьківських зборів; 

- експертиза відповідних      

документів  

Січень - лютий 

 

 

 

 

Довідка 

Протоколи 

експертизи 

НПД 

НПЗД 

Мала педрада 
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11.2.4. Персональний контроль 
 

11.2.4.1. Учні, які навчаються на високому рівні 
 

Мета: спостереження за учнями, які мають високий рівень знань та претендують на нагородження медаллю (10-11 кл.), свідоцтво з відзнакою (9 кл.), 

шляхи розвитку науково-дослідницьких методів навчання, їх вплив на рівень знань учнів, підвищення мотивації до навчання при використанні 

інноваційних методів навчання, об`єктивність оцінювання знань вчителями-предметниками, обгрунтованість нагород учнів.  

№ 

п\п 

Об`єкт 

контролю 

 

Предмет контролю 

 

Методи 

контролю 

Термін 

виконання 

Узагальнення 

матеріалів 

Виведення 

 на рівень  

обговорення 

Виконавець 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Претенденти на 

нагородження:  

- Золотою 

медаллю 

- Срібною 

медаллю 

 

 

 

Учні  

10-гокласу, які 

навчаються на 

високому рівні  

 

 

 

 

 

 

Учні  9-го класу–

претенденти на 

свідоцтво з 

відзнакою  

 
 

Визначаються протягом  

І семестру 

 

 

 

 

 

 

 

Визначаються протягом  

І семестру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначаються протягом 

навчального року 

 

- подання списків класними 

керівниками, 

- обговорення кандидатур 

- аналіз успішності (поточної)  

- експертиза 

успішності  за І семестр, ІІ семестр,  

ДПА( результат) 

 

 

- обговорення кандидатів 

- спостереження за учнями; 

- бесіди з учнями, батьками, 

вчителями-предметниками; 

- розгляд кандидатур-претендентів; 

- моніторинг  участі в позакласних 

заходах учнів-претендентів; 

- аналіз успішності за ІІ семестр, рік, 

ДПА;  

 

- спостереження за учнями; 

- бесіди з учнями, батьками, 

вчителями-предметниками; 

- розгляд кандидатур-претендентів; 

- моніторинг участі в позакласних 

заходах учнів-претендентів; 

- аналіз успішності за ІІ семестр, рік, 

ДПА (9 кл.) 

Жовтень 

 

 

Листопад 

 

Грудень, 

травень 

 

 

Грудень - 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень-

червень 

 

Списки 

 

 

 

 

Табель успішності 

 

 

Подання списків 

класними 

керівниками 

Обговорення 

кандидатур 

Заповнення табеля 

успішності 

Протоколи  

експертизи 

 

Подання списків 

класними керів-

никами.Обгово-

рення кандидатур 

Аналіз успішності 

за І половину 

семестру, І семестр 

Заповнення табеля 

успішності 

Виробнича 

нарада 

 

 

 

Мала педрада 

НПД 

 

 

НД 

 

Прийняття 

рішення педради 

про 

нагородження. 

 

 

 

 

Прийняття 

рішення 

педради 

про 

нагородження. 

Кл. керівники 
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11.2.4.1. Педкадри 
Мета:діагностика педагогічних утруднень, визначення рівня володіння методикою самоаналізу і самоекспертизи 

№ 

п\п 

Об`єкт 

контролю 

 

Предмет контролю 

 

Методи 

контролю 

Термін 

виконання 

Узагальнення 

матеріалів 

Виведення 

 на рівень 

обговорення 

Виконавець 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Вчителі-

предметники, 

які потребують 

допомоги 

 

 

Молоді вчителі 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі, які 

атестуються 

 

 

 

 

 

 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

- ведення шкільної 

документаці; 

-наявність  системи  контролю  

за  відвідуванням  учнями  

занять  

 

- участь в роботі над 

методичною темою; 

- наявність поурочного 

планування; 

- ведення шкільної 

документації; 

- наявність  системи контролю 

та обліку знань учнів; 

- участь в роботі над 

методичною темою; 

- рівень володіння основами 

ведення свого предмету; 

- вивчення досвіду роботи 

вчителів,  відповідно до 

категорій , на які вони 

атестуються; 

- наявність плану роботи; 

- ведення ділової документації; 

- проведення занять з учнями 

- спостереження; 

- бесіда; 

- робота з документами 

 

 

 

- відвідування уроків; 

- вивчення поурочного 

планування 

- спостереження; 

- бесіда; 

- аналіз к\р; 

- робота з документами 

 

- бесіда; 

- відвідування  та аналіз уроків; 

- анкетування учнів 

- бесіда з дітьми, бать- 

  ками, вчителями; 

 

 

 

-перевірка документації; 

- відвідування занять; 

- вивчення плану роботи; 

- спостереження 

Упродовж року 

 

 

 

 

 

Упродовж року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року 

 

 

Протокол 

експертизи, 

КК 

 

 

 

Протокол 

експертизи, 

КК 

Довідка 

КК  

 

 

 

 

Атестаційні 

листи 

 

 

 

 

 

Довідка 

НПД 

 

 

 

 

 

НПД, 

засідання ШМУ 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 

атестаційної 

комісії 

 

 

 

 

НПД 
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11.2.5. Фронтальний контроль 
 

Мета:п еревірка стану викладання, рівня навчальних досягнень і компетенцій учнів,  результативність позакласної роботи 

№ 

з/п 
Об`єкт контролю Предмет контролю Методи контролю 

Термін 

виконання 

Узагальнення 

матеріалів 

Виведення 

на рівень 

обговорення 

Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

 

 

 

 

Школа І ступеня 

Українська мова 

Літературне читання 

Фізична культура   

Я досліджую світ 

Школа ІІ-ІІІ ступенів 

Українська мова  

Екологія 

Всесвітня історія 

Фізична культура 

- рівень навчальних 

досягнень учнів; 

- предметні 

компетенції учнів; 

- результативність 

навчально-виховного 

процесу з предмету, 

що контролюється 

- робота з документацією; 

- відвідування уроків; 

- співбесіди з вчителями; 

- перевірка зошитів; 

- вивчення поурочного та 

календарного планування; 

- проведення к/р; 

- спостереження; 

- анкетування вчителів; 

- анкетування учнів 

І семестр 
Довідка 

Наказ 
НПД 

Адміністрація 

 

 

Географія 

Захист Вітчизни 

Художня культура 

Мистецтво 

ІІ семестр 
Довідка 

Наказ 
НПД 

Адміністрація 

 

 

1. Методика  

викладання 

- потенціал творчої  

активності учителя на 

уроках 

- відвідування уроків; 

- співбесіди з вчителями; 

- вивчення документації 

Упродовж року Запис КК 

Усна доповідь 

НПД Адміністрація   

2. Уміння  учнів - ступінь зацікавле-

ності учнів 

- здатність  учнів  

виходити за   рамки  

стереотипів та 

алгоритмів 

- анкетування; 

- проведення к/р; 

- перевірка зошитів; 

- моніторинг результатів 

тематичних атестацій 

Упродовж року 

 

Усна доповідь НПД Адміністрація  

3. Майстерність  

учителя 

- чи  сприяє  робота з 

предметом загальному 

методичному росту 

вчителя 

- бесіда; 

- відвідування та аналіз 

уроків; 

- вивчення поурочного   та 

календарного планування 

Вересень-

березень 

Запис КК 

Усна доповідь 

НПД Заступники 

директора 

 

 

4.Психолого- 

педагогічна підготовка 

- знання   

психологічних 

закономірностей 

навчання, виховання 

та розвитку учнів 

- бесіда; 

-  відвідування та аналіз 

уроків; 

вивчення поурочного та 

календарного планування 

Вересень-

березень 

Усна доповідь НПД ЗДНВР 
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Графік адміністративного контролю за станом викладання предметів в Уторопському ліцеї 

Школа І ступеня 
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Я
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2021/2022 СВ    СВ СВ       

2022/2023 СВ СВ    СВ     СВ  

2023/2024 СВ   СВ  СВ СВ     СВ 

2024/2025 СВ     СВ  СВ СВ    

2025/2026 СВ  СВ   СВ    СВ   

 

 

 Школа ІІ-ІІІ ступенів 
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о

 

2021 

2022 
СВ  СВ     СВ      СВ   СВ СВ    СВ   

 

2022 

2023 
СВ   СВ        СВ  

 
СВ  СВ СВ   СВ    СВ 

2023 

2024 
СВ      СВ  СВ    СВ 

 
  СВ СВ СВ    СВ  

 

2024 

2025 
СВ         СВ СВ   

 
 СВ СВ СВ  СВ     

 

2025 

2026 
СВ     СВ        

 
  СВ СВ      СВ СВ 
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Тематичний контроль за станом викладання навчальних предметів 
№ 

з/п 

Предмет Тема Термін 

(місяць) 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

 ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

Українська мова Виконання нового Державного стандарту початкової освіти Лютий-

березень 

Директор ліцею  

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ   

Географія Стан викладання: здійснення міжпредметних зв’язків на 

уроках географії 

Листопад Директор ліцею  

Фізична культура Стан викладання: відповідність фізичного навантаження 

учнів їхньому стану здоров’я  

Січень-лютий Директор ліцею  

Захист Вітчизни Вивчення стану ведення шкільної документації та системи 

планування роботи 

Квітень Директор ліцею  

Художня культура Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках 

християнської етики 

Лютий ЗДНВР  

Мистецтво Впровадження інноваційних технологій  (ІКТ) у викладанні 

художньої культури 

Березень ЗДНВР  
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11.3. Циклограма наказів 

 

11.3.1. Циклограма  наказів  з  основної  діяльності 

 

Місяць 
№ 

п/п 
НАКАЗИ 

№ наказу, 

дата 

Хто  готує  

проект наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

 

1. Про підготовку та організований початок 

2021/2022 навчального року 

   

2. Про  затвердження   правил внутрі-

шкільного розпорядку та поведінки учнів  

   

3. Про режим роботи ліцею у 2021/2022 

навчальному році 

   

4. Про створеннятарифікаційної комісії на у 

2021/2022 навчальному році 

   

5. Про проходження медичних оглядів 

працівниками освітнього  закладу в 

2021/2022 навчальному році 

   

6. Про організацію профілактичних 

медичних оглядів учнів до початку 

2021/2022  навчального року 

   

7. Про організацію  занять з дітьми за 

інклюзивною формою навчання 

   

8. Про організацію груп  

подовженого дня і режим роботи ГПД у 

2021/2022 навчальному році 

   

9. Про організацію роботи щодо вивчення 

предмету «Захист України» 

у2021/2022навчальному році 

   

10. Про віднесення учнів до груп для занять 

фізичною культурою у 2021/2022 

навчальному році 

   

11. Про організацію  харчування  учнів 

1-11-х класів у 2021/2022  навчальному 

році 

   

12. Про   призначення  керівників  шкільних  

методичних об`єднань 

   

13. Про організацію  та проведення свята 

Першого дзвоника 

   

14. Про посилення заходів з безпеки 

життєдіяльності під час освітнього 

процесу та призначення   чергування  у 

2021/2022 навчальному році 

   

15. Про організацію виховної роботи ліцею у 

2021/2022 навчальному році 

   

16. Про організацію роботи щодо вивчення 

предмету «Фізична культура» у 2021/2022 

навчальному році 

   

17. Про  запобігання  випадкам  харчових   

отруєнь та  інфекційних  захворювань  

серед учнів 

   

18. Про організацію роботи з охорони праці у 

2021/2022 навчальному році 

   

19. Про  організацію  роботи з профілактики  

дорожньо-транспортного травматизму у 

2021/2022 навчальному році 

   

20. Про відкриття гуртків    

21. Про  заборону тютюнопаління    
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22. Про дотримання єдиного орфографічного 

режиму в ліцеї у 2021/2022навчальному 

році 

   

 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 
1. Про розподіл функціональних обов’язків 

між адміністрацією освітнього закладу у 

2021/2022 навчальному році  

   

2. Про  роботу  з учнями у кабінетах  

інформатики та інформаційних технологій 

у 2021/2022 навчальному році 

   

3. Про створення дружини юних пожежників    

4. Про організацію роботи загону юних 

інспекторів руху 

   

5. Про звільнення від уроків фізичної 

культури (за необхідністю) 

   

6. Про  організацію  роботи  бібліотеки та 

створення бібліотечного активу  

по збереженню шкільних підручників у 

навчальному році 

   

7. Про організацію роботи з молодими 

спеціалістами у 2021/2022 навчальному 

році 

   

8. Про організацію екскурсійних поїздок та 

туристських подорожей організованих 

груп учнівської молоді у 2021/2022 

навчальному році 

   

9. Про організацію  методичної роботи  з 

педагогічними кадрами у 2021/2022 

навчальному році 

   

10. Про проведення предметних тижнів у 

2021/2022 навчальному році 

   

11. Про призначення відповідального за 

роботу із ЗНО 

   

12. Про вивчення стану викладання 

навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році 

   

13. Про призначення громадського інспектора 

з охорони дитинства 

   

14. Про організацію та проведення навчальних 

екскурсій учнів 1-8-х, 10-х класів у 

2021/2022навчальному році 

   

15. Про організацію проведення чергової 

атестації педагогічних працівників у 2022 

році 

   

16. Про організацію та проведення 

батьківських зборів 

   

17. Про організацію педагогічної практики 

студентів ВНЗ 

   

18. Про організацію та проведення «Дня 

здоров’я та фізичної культури» 

   

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
  1. Про   проведення   І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських  олімпіад  з 

навчальних предметів 

   

2. Про проведення атестації педагогічних 

працівників у 2022 році 

   

3. Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів ліцею під час 

осінніх  канікул навчального 

2021/2022року 
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4. Про підготовку та проведення педагогічної 

ради  

   

5. Про підсумки проведення   І (шкільного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів у 

2021/2022навчальному році  

   

6. Про вивчення стану викладання  

навчальних предметів 

   

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

1. Про участь у ІІ (районному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  з 

навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році 

   

2. Про участь у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу знавців української мови 

ім.П.Яцика 

   

3. Про підготовку та проведення семінару-

практикуму «Система роботи 

педагогічного колективу щодо усунення 

проблем адаптації п’ятикласників в умовах 

переходу з початкової до основної школи» 

   

4. Про вивчення стану викладання  

навчальних предметів 

   

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

1. Про  запобігання   усім видам дитячого 

травматизму серед учнів  під час  

проведення новорічних, різдвяних свят і 

зимових  канікул 

   

2. Про організацію та проведення  І 

(районного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів  МАН України  

   

3. Про організацію та проведення  зимових 

канікул 

   

4. Про дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки під 

час проведення новорічних та Різдвяних 

свят у закладі 

   

5. Про створення комісії зі скоригування 

семестрових балів 

   

6. Про стан  проведення виховної  роботи  

протягом І семестру 2021/2022навчального 

року 

   

7. Про підсумки роботи служби ЦЗ 

освітнього закладу у 2021 році та задачі на 

2022 рік 

   

8. Про підсумки контрольних робіт  учнів 2-

11-х класів за I семестр 

   

9. Про підсумки скоригування балів за I 

семестр 

   

10. Про підсумки роботи з питань запобігання 

всіх видів дитячого травматизму у I 

семестрі 2021/2022 навчального року 

   

11. Про підсумки перевірки рівня навчальних 

досягнень у мовленнєвій діяльності та 

компетенцій з читання учнів 2-4-х класах 

за I семестр 2021/2022 навчального року 

   

12. Про підсумки вивчення стану викладання 

навчальних предметів 

   

13. Про вивчення стану викладання 

навчальних предметів 
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С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

1. Про затвердження графіка основної 

щорічної відпустки 

   

2. Про стан відвідування учнями навчальних 

занять за I семестр2021/2022 навчального 

року   

   

3. Про стан роботи з охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії під час 

навчально-виховного процесу в І семестрі 

2021/2022 навчальному році 

   

4. Про підсумки вивчення стану викладання 

навчальних предметів 

 

 

 

  

5. Про стан ведення шкільної документації та 

виконання навчальних програм, графіка 

контрольних і лабораторних робіт за І  

семестр 2021/2022 навчального року 

 

 

 

 

 

  

6. Про вивчення стану викладання 

навчальних предметі 

 

 

  

7. Про створення   робочих груп для  

складання   проєкту річного плану роботи 

ліцею на  2021/2022навчальний рік 

 

 

  

8. Про підготовку та проведення педагогічної 

ради «Інноваційні підходи до проведення 

сучасного уроку» 

   

Л
Ю

Т
И

Й
 1. Про підготовку та проведення малої 

педради «Адаптація учнів 5-х класів та 

створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей дитини»   

   

2. 

 

 

 

Про вивчення стану викладання 

навчальних предметів 

 

 

 

  

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

1. Про організоване закінчення 

2021/2022навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації 

навчальних досягнень учнів  

   

2. 

 

Про проведення обліку дітей шкільного 

віку у 2022 році 

   

3. Про підготовку  та проведення Дня 

цивільного захисту у освітньому закладі 

   

4. Про  затвердження рішення  атестаційної 

комісії 

   

5.  Про результати участі учнів у 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

   

6. Про розробку робочих навчальних планів 

на 2021/2022навчальний рік 

   

7. Про підсумки вивчення стану навчальних 

предметів 

   

8. Про  підготовку та проведення 

методичного тижня 

   

9. Про проведення тижня охорони праці та 

техніки безпеки 

   

10. Про вивчення стану викладання Захисту 

України 

   

11. Про підсумки вивчення стану викладання 

навчальних предметів 
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К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

1. Про затвердження рішення атестаційної 

комісії  ІІ рівня 

   

2. Про організацію та проведення Свята 

останнього дзвоника 

   

3. Про підготовку та проведення педради     

4. Про підсумки вивчення стану викладання 

навчальних предметів 

   

5. Про організацію літнього   відпочинку    та 

оздоровлення учнів влітку 2021 року 

   

6. Про проведення державної підсумкової 

атестації у 4-му класі 

   

7. Про призначення відповідальних за 

оформлення та видання документів про 

освіту 

 

 

  

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

1. Про затвердження графіка проведення 

державної підсумкової атестації 

   

2. Про  підсумки   проведення  Дня 

цивільного захисту   

   

3. Про створення комісії для скоригування 

балів за II семестр 

   

4. Про підсумки скоригування балів за II 

семестр 

   

5. Про нагородження учнів 5-8-х, 10-х класів 

Похвальними листами у 2021/2022  

навчальному році 

   

6. Про проведення інвентаризації 

бібліотечних фондів підручників 

   

7. Про нагородження випускників 11-х класів 

Похвальними грамотами 

   

8. Про підсумки перевірки рівня навчальних 

досягнень у мовленнєвій діяльності та 

читацьких компетенцій учнів 2-4-х класів 

за навчальний рік 

   

9. Про підсумки проведення контрольних 

робіт учнів 5-11-х класів за навчальний рік 

   

Ч
Е

Р
В

Е
Н

Ь
 

1. Про стан відвідування учнями навчальних 

занять протягом II семестру 2021/2022 

навчального року 

   

2. Про виконання  навчальних програм із 

предметів робочого навчального плану  

   

3. Про підсумки перевірки класних журналів, 

особових справ учнів за навчальний рік 

   

4. Про підсумки виховної роботи 

2021/2022навчального року 

   

5. Про підсумки методичної роботи у 

2021/2022 навчальному році 

   

6. Про  затвердження   робочого  навчального 

плану на  новий   навчальний рік 

   

7. Про затвердження заходів з підготовки 

ліцею до нового 2022/2023 навчального 

року 
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11.3.2. Накази  з  основної діяльності (господарча частина) 

 

№ 

п/п 
НАКАЗ 

№ наказу, 

дата 

Хто  готує  

проект 

наказу 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

 Серпень    
1. Про створення постійно діючої комісії по 

списанню та оприбуткуванню матеріальних 

цінностей у 2021/2022 навчальному році 

 Директор ліцею  

2. Про призначення відповідальних осіб за 

збереження матеріальних цінностей у 2021/2022 

навчальному році 

 Директор ліцею  

3. Про територію прибирання  Директор  ліцею  

4. Про  проведення щорічної інвентаризації 

матеріальних цінностей   

 Директор ліцею  

5. Про розподіл обов’язків серед обслуговуючого 

персоналу навчального закладу 

 Директор ліцею  

 Вересень    
1. Про призначення відповідального за 

протипожежну безпеку  

 Директор ліцею  

2. Про призначення відповідального за 

електрогосподарство та експлуатацію 

електроустановок  

 Директор ліцею  

3. Про призначення  відповідальних за економію  

електроенергії, води,  тепла 

 Директор ліцею  

4. Про обстеження технічного стану будівель, 

споруд та інженерних мереж 

 Директор ліцею  

 Жовтень    
1. Про початок опалювального сезону  Директор ліцею  
2. Про затвердження плану заходів щодо 

попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру і пожежної 

безпеки в осінньо-зимовий період 

 Директор ліцею  

3. Про  підготовку ліцею до роботи у осінньо-

зимовий період 

 Директор ліцею  

 Грудень    
1. Про призначення   відповідальних  за  

протипожежну  безпеку   під   час   проведення  

новорічних свят 

 Директор ліцею  

2. Про заходи протипожежної безпеки під час 

новорічних свят та зимових канікул 

 Директор ліцею  

3. Про організацію чергування у новорічні та 

різдвяні святкові дні 

 Директор ліцею  

4. Про створення служби спостереження за 

безпечною експлуатацією будівель та споруд 

 Директор ліцею  

 Січень    
1. Про призначення відповідального за облік 

споживання енергоресурсів у 2022році 

 Директор ліцею  

 Березень     
1. Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв 

у 2022 році 

 Директор ліцею  

 Квітень     

1. Про проведення громадського огляду 

протипожежного стану 

 Директор ліцею  

 Травень     
1. Про підготовку теплової системи та 

електромережі ліцею до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022/2023навчального року 

 Директор ліцею  
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11.3.3. Циклограма  наказів  з  кадрових  питань 
М
іс
яц

ь № 

п/п 
НАКАЗИ 

№ наказу, 

дата 

Хто  готує  

проект наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

С
ер

п
ен

ь
 1. Про затвердження педагогічного  

навантаження вчителів на 2021/2022 

навчальний рік  

 Директор ліцею  

2. Про встановлення  посадових окладів 

заступникам директора 

 Директор ліцею  

В
ер

ес
ен

ь
 1. Про надання грошової винагороди 

педагогічним працівникам ліцею 

 

 

 Директор ліцею  

С
іч

ен
ь

 1. Про   затвердження   графіка основної щорічної 

відпустки 

 Директор ліцею  

 

 

 

 

11.3.4. Циклограма  наказів  з  обліку  та  переведення  учнів 

 

№ 

п/п 
НАКАЗИ 

№ наказу, 

дата 

Хто  готує  

проєкт наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Про створення    спеціальних груп   учнів для занять  

фізкультурою 
 Директор ліцею  

2. 
Про створення груп подовженого дня 

у 2021/2022 навчальному році  
 

Директор ліцею 
 

3. 
Про  звільнення  від  фізичної  культури, трудового  

навчання, предмету «Захист України» 
 

Директор ліцею 
 

4. Про  переведення  учнів  Директор ліцею  

5. Про переведення   учнів 1-4-х, 5-8 –х і 10 -х класів.  Директор ліцею  

6. Про  вибуття  учнів  Директор ліцею  

7. Про  зарахування  учнів  Директор ліцею  

8. Про  випуск  учнів 9-х  класів  Директор ліцею  

10 Про  випуск  учнів  11-х  класів  Директор ліцею  

 

11.4. Контроль документації 
 

 

Місяць 

 

Вид документа, що складається та 

контролюється 

 

Відповідальний 

 

Примітка 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 Календарне планування   

Поурочне планування   

Графік контрольних робіт на І семестр   

Класні журнали   

Журнали ГПД, гуртків, логопеда   

Графік вивчення стану викладання 

предметів на 5 років 

  

Щоденники   

Плани виховної роботи   

План роботи соціального педагога 

на навчальний рік 
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Плани роботи ШМО   

Протоколи педради   

Протоколи нарад при директорі   

Протокол загальношкільної конференції   

Особові справи учнів 1-11-х класів   

Річний план роботи, робочий навчальний 

план 

  

Алфавітна книга   

Книга руху учнів   

Книга вхідних документів, вихідних 

документів 

  

Статистичні звіти   

Інвентарна книга бібліотечного фонду   

Тарифікація   

Розклад занять   

Графік проведення предметних  тижнів   

Графік чергування  класів, учителів   

Журнал заміщення та пропусків уроків   

 

 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

Поурочні плани   

Класні журнали   

Журнали ГПД   

Щоденники    

Контроль книги наказів з основної д-ті   

Книга внутрішкільного контролю   

Книга обліку особового складу 

педпрацівників 

  

Книга обліку трудових книжок   

Трудові книжки   

Особові справи адмінперсоналу   

Журнал замін та пропусків уроків   

Особові справи учнів 1-11 класів   

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 Поурочні плани   

Класні журнали   

Контроль книги наказів з кадрових питань   

Наказ про проведення інвентаризації   

Книга внутрішкільного контролю   

Алфавітна книга запису учнів   

Журнал замін та пропусків уроків   

Книга руху учнів   

Поурочні плани   

Особові справи учнів 1—11 класів   

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Звіт про виконання графіка контрольних 

робіт 

  

Звіт соціального педагога за І семестр   

Класні журнали   

Журнал ГПД   

Щоденники  учнів 1-11 класів   

Контроль книги наказів з господарчої д-ті   

Журнал реєстрації нещасних випадків з 

учнями 

  

Акти форми Н-1,Н-2   

Книга протоколів батьківського комітету   

Книга протоколів засідань педагогічної 

ради 

  

Журнал замін та пропусків уроків   
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С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

 

Календарні плани   

Класні журнали   

Поурочні плани   

Графік контрольних робіт на ІІ семестр   

Плани виховної роботи на ІІ семестр   

Протоколи ШМО   

Контроль книги наказів з основної д-ті   

Книги контролю адміністрації   

Алфавітна книга запису учнів   

Журнал замін та пропусків уроків   

Книга руху учнів   

Журнал реєстрації вхідної документації   

Журнал реєстрації вихідної документації   

Статистичні звіти   

Л
Ю

Т
И

Й
 Поурочні плани   

Класні журнали   

Щоденники   

Контроль книги наказів   

Книга внутрішкільного контролю   

Журнал замін та пропусків уроків 

 

  

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

Календарні плани   

Поурочні плани   

Класні журнали   

Журнали ГПД   

Щоденники   

Контроль книги наказів руху учнів   

Книга протоколів батьківськихзборів   

Книга протоколів педради   

Алфавітна книга учнів   

Книга обліку особового складу 

педпрацівників 

  

Книга обліку трудових книжок   

Трудові книжки   

Особові справи учителів   

Інвентарна книга бібліотечного фонду   

Книга руху учнів   

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

Поурочні плани   

Класні журнали   

Особові справи учнів 1-11 класів   

Контроль книги наказів з кадрових питань   

Журнал замін та пропусків уроків   

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Календарні плани   

Поурочні плани   

Звіт про виконання графіку контрольних 

робіт 

  

Протоколи ШМО   

Звіт соціального педагога за навчальний 

рік 

  

Класні журнали   

Журнали ГПД   

 Журнал обліку гуртків   

   

Щоденники   

Журнал реєстрації нещасних випадків 

учнів 
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Акти форми Н-1,Н-2   

Книга протоколів Ради школи   

Книга протоколів батьківських зборів   

Протоколи педради   

Алфавітна книга запису учнів   

Особові справи учнів 1-11 класів   

Книга обліку бланків видачі атестатів   

Книга обліку видачі свідоцтв   

Книга обліку похвальних листів   

Журнал замін та пропусків уроків   

Книга наказів з руху учнів   

Журнал реєстрації вхідних документів   

Журнал реєстрації вихідних документів   

Ч
Е

Р
В

Е
Н

Ь
 Класні журнали   

Особові справи учнів 1-11 класів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Контрольно-аналітична діяльність з учнями 

 

Мета: контроль  освітнього процессу, моніторинг  навчальних  досягнень  учнів  

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

 за виконання 

Рівень 

обгово-

рення 

Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1.Написання контрольних  робіт  

за  текстом  адміністрації з  

профільних дисциплін 

Грудень, 

травень 
 НПД Наказ  

2. Аналіз  участі учнів  в  

олімпіадах, конкурсах, турнірах, 

МАН 

Грудень, 

травень  
 НПД Наказ  
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ХІІ. БЛОК «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ» 
Мета:- створення  належних умов функціонування ліцею; 

- дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних нормативів; 

- організація та проведення поточного та  капітального ремонту; 

- створення та оновлення матеріально-технічної бази; 

- організація контролю за використанням  бюджетних та позабюджетних коштів. 

№ 

п\п 

Напрямок 

діяльності 
Зміст діяльності Термін Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Підготовка 

до роботи в 

осінньо – 

зимовий  

період 

 

- Провести замір опору  

ізоляції 

- Організувати роботу  

гардероба; 

- Організувати збивання 

льодяних бурульок; 

- Придбати пісок та сіль, 

організувати посипання 

доріжок 

 

До 05.10.21 

 

Вересень- 

жовтень 

Грудень- 

Березень 

Листопад- 

березень 

  

2. Обслугову-

вання 

будівлі, 

території 

Забезпечити: 

- ремонт електричного 

обладнання; 

- вивіз ТПВ; 

- постачання дезинфікуючих і 

миючих засобів; 

- забезпечення  крейдою,  

засобами  пожежегасіння; 

Організувати прибирання 

території: 

- прибирання листя; 

- снігу; 

- криги  тощо 

Провести побілку бордюрів, 

дерев. 

Придбати  садибний інвентар. 

Упродовж 

року 

 

Постійно 

Упродовж 

року 

Вересень 

 

Упродовж 

року 

За графіком 

Грудень-

березень 

Квітень 

 

Упродовж 

року 

 

Директор ліцею, 

завгосп 

 

3. Поточний 

та  

капітальний 

ремонт 

Пофарбувати спортивне 

обладнання 

Помити вікна 

Організувати ремонт 

навчальних кабінетів 

 

 

Провести ремонт:  

- туалетів; 

- їдальні/спортивної кімнати; 

Липень   

 

Липень   

 

Липень – 

серпень   

 

Липень 

Липень  

 

Директор ліцею, 

завгосп,       

класні керівники, 

відповідальні за 

кабінети 
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ХІІІ. БЛОК  «ОХОРОНА  ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» 

 

13.1. Алгоритм роботи з охорони праці та пожежної безпеки  
 

Мета:виконання Закону України “Про охорону праці”,  наказу Міністерства освіти і науки 

України №563 від 01.08.2001 року,  Положення про організацію охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти та з метою удосконалення організації 

роботи щодо створення здорових та безпечних умов праці в навчальних кабінетах,  а також 

попередження виробничого і дорожньо-транспортного травматизму, дотримання норм і правил 

санітарії та протипожежної безпеки. 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні 

поточного ремонту 

Липень   

2. Проведення вступного інструктажу з ОП для нових 

працівників  (Упродовж року) 

Серпень   

3. Проведення повторного та інших видів інструктажів 

(первинного, позапланового, цільового) 

Серпень   

4. Створення комісії з ОП Серпень   

5. Підписання актів на дозвіл проведення навчальних 

занять в кабінетах фізики, хімії, біології, 

інформатики, , спортивній кімнаті, на спортивних 

майданчиках 

Серпень   

6. Перевірка спортивного обладнання Серпень   

7. Перевірка комісією з ОП техніки безпеки в кабінетах 

фізики, хімії, біології, інформатики, спортивній 

кімнаті 

Серпень   

8. Підписання акту прийняття навчального закладу до 

нового навчального року 

Серпень   

9. Затвердження санітарно-технічного паспорту школи 

за станом на поточний рік 

Серпень   

10. Контроль наявності інструкцій з охорони праці в 

навчальних кабінетах школи, спортивній кімнаті й 

інших приміщеннях, де це передбачено 

відповідними нормативами 

Серпень   

11. Проведення медогляду Вересень   

12. Оформлення куточку з ОП Серпень   

13. Видання наказу про організацію роботи з ОП Вересень   

14. Контроль за веденням журналу реєстрації 

інструктажів учнів з ОП  в кабінетах фізики, хімії, 

біології, інформатики, спортивній кімнаті 

Вересень   

15. Перевірка наявності реєстрації  вступного  

інструктажу  з  безпеки  життєдіяльності  на  

сторінках    журналів  обліку  навчальних  занять  та  

вступного  інструктажу  з  питань  охорони  праці   у   

журналі  реєстрації   вступного інструктажу  

Вересень   

16. Контроль за проведенням  первинного та повторного  

інструктажу співробітників 

Вересень   

17. Контроль наявності  поверхових планів евакуації Вересень   

18. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Вересень   

19. Перевірка пожежних щитів 

 

Вересень   

20. Вивчення Положення про порядок розслідування й 

обліку нещасних випадків на виробництві 

Вересень   

21. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Вересень   
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22. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Жовтень   

23. Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки 

життєдіяльності” 

Жовтень   

24. Контроль за веденням журналів цільового 

інструктажу для учнів в навчальних кабінетах 

Жовтень   

25. Наказ про посилення протипожежного захисту в 

осінньо-зимовий період, про дотримання ПБ під час 

Новорічних свят 

Жовтень   

26. Контроль  підготовки навчального закладу до роботи 

в зимовий період 

Жовтень   

27. Контроль за  веденням   журналів  реєстрації 

інструктажу учнів у кабінетах фізики, хімії, та 

біології, інформатики, спортивній кімнаті 

Листопад   

28. Наказ про заходи щодо попередження дитячого та 

виробничого травматизму  

Листопад   

29. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Листопад   

30. Перевірка захисного заземлення і опору ізоляції 

електромережі 

Грудень   

31. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Грудень   

32. Наказ про попередження дитячого травматизму Грудень   

33. Проведення атестації з ОП новоприбулих 

працівників 

Грудень   

34. Контроль за веденням  журналу реєстрації нещасних 

випадків на виробництві 

Грудень   

35. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Грудень   

36. Підсумковий річний наказ “Про стан роботи з ОП та 

БЖ” 

Грудень   

37. Проведення інструктажу з ОП на робочому місці Січень   

38. Перевірка пожежних щитів Січень   

39. Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки 

життєдіяльності” 

Січень   

40. Контроль за  веденням журналів цільового 

інструктажу для учнів 

Січень   

41. Підписання угоди з ОП на новий календарний рік Січень   

42. Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів 

у кабінетах фізики, хімії та біології, інформатики, 

спортивній кімнаті 

Січень   

43. Провести навчання працівників із питань охорони 

праці та пожежної безпеки 

Лютий   

44. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Лютий   

45. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Лютий    

46. Звіт комісії з ОП на зборах трудового колективу Лютий   

47. Контроль за проведенням конкурсів знавців 

пожежної справи та ПДР 

Лютий   

48. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Березень   

49. Провести атестацію працівників з питань охорони 

праці та пожежної безпеки 

Березень   

01. Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів 

у кабінетах фізики, хімії та біології, інформатики, 

спортивній кімнаті 

Квітень   

52. Контроль за веденням журналів цільового 

інструктажу для учнів 

Квітень   

53. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Квітень   

54. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Квітень   



68 

 

 

 

 

55. Наказ про попередження дитячого травматизму Квітень   

56. Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків 

на виробництві 

Квітень   

57. Проведення тижня охорони праці та техніки безпеки Квітень   

58. Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки 

життєдіяльності” 

Квітень   

59. Випробування системи опалення й одержання 

відповідного акту в теплових мережах 

Травень   

60. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Травень   

 

 

 

ХІV.  БЛОК «ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ 

РЕЖИМ» 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Хто відповідає Дата 

проведення 

Примітка 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 
Наради при директору: 

- про дотримання санітарних вимог; 

- про організацію харчування; 

- якість організації харчування учнів  1-11 

класів,  дітей пільгових категорій, 

вихованців дошкільного відділення; 

- стан медичного обслуговування 

школярів та працівників закладу. 

 

Підготовка і видача наказів: 

- про організацію харчування; 

- про санітарно-гігієнічний режим та 

техніку безпеки; 

- про призначення відповідального за 

харчування; 

- про організацію пільгового харчування 

учнів. 

 

Контроль за забезпеченням шкільної їдальні та 

кухні дошкільного відділення гарячою та 

холодною протічною водою. 

 

Контроль за харчуванням учнів пільгових 

категорій 

 

Перевірка організації харчування в 

дошкільному відділенні 

 

Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічного режиму. 

 

Підготовка до ремонту приміщення шкільної 

їдальні та кухні дошкільного відділення. 

 

Контроль за харчуванням учнів 1-11 класів, 

 

 

Директор ліцею, 

ЗДНВР,ЗДВР, 

медична сестра 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекція ліцею 

 

 

 

 

 

 

Завгосп 

 

 

 

ЗДВР 

 

 

Дирекція ліцею 

 

 

Медсестра 

 

 

Завгосп 

Директор ліцею 

 

Дирекція 

 

 

До 07.09.21р. 

21.10.21р. 

 

 

 

 

 

До  

03 .09.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.21р. 

 

 

 

18-22.10.21р. 

 

 

25-29.10.21р. 

 

Протягом 

року 

 

Травень, 

червень 

Протягом 

квітня 

Останній 
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9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

пільгових категорій та вихованців дошкільного 

відділення 

 

Щомісячний звіт по харчуванню учнів 

пільгових категорій та вихованців дошкільного 

відділення 

 

Засідання педагогічної ради «Якість 

забезпечення санітарно-гігієнічних умов 

утримання приміщень та організація режиму 

харчування» 

 

Провести хлорування джерела водопостачання, 

скласти відповідний акт. 

 

Укомплектувати медичні аптечки. 

 

Загальні збори трудового колективу ліцею: 

- про організацію роботи трудового 

колективу ліцею по дотриманні 

санітарно-гігієнічних норм. 

 

Розробити графіки роботи: 

- шкільної їдальні; 

-  кухарів, кухонного працівника; 

- медсестри. 

 

Розробити графіки чергування 

вчителів та учнів в шкільній їдальні. 

 

Розробити графіки харчування: 

- учнів 1-4 класів; 

- учнів 5-11 класів; 

- дітей пільгових категорій; 

- групи подовженого дня. 

 

Розробити та затвердити перспективне меню 

для учнів 1-11 класів та вихованців дошкільного 

відділення. 

 

Вести систематичний контроль за щоденним 

меню шкільної їдальні та дошкільного 

відділення. 

ліцею,ЗДВР 

Відповідальний 

за харчування 

 

Медсестра,   

 

 

 

Директор ліцею 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Медсестра 

 

Директор, 

голова ПК 

 

 

 

ЗДНВР, ЗДВР 

 

 

 

 

Педагог-

організатор 

 

 

 Медсестра    

 

 

 

 

 

      Медсестра 

 

 

 

Дирекція ліцею 

четвер 

місяця 

 

   Жовтень 

 

 

 

До 31.08.21р. 

 

 

 

До 31.08.21р. 

 

 

 

24.08.21р. 

 

 

 

До 01.09.21р. 

 

 

 

До 01.09.21р. 

 

 

 

 

До 01.09.21р. 

 

 

 

До 01.09.21р. 

 

 

 

 

Щоденно 
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