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Зміст роботи 

1. Аналіз роботи за 2020/2021 навчальний рік 

2. Освітнє середовище закладу освіти 

2.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці 

2.1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти 

2.1.2. Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази школи 

2.1.3. Забезпечення вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 

 2.1.3.1. Охорона праці у закладі освіти 

2.1.3.2. Безпека життєдіяльності здобувачів освіти 

2.1.3.2.1. Заходи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму 

2.1.3.2.2. Заходи щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти  

2.1.3.2.3. Заходи щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти 

2.1.3.2.4. Заходи щодо організації харчування здобувачів освіти 

2.1.3.2.5. Заходи щодо створення умов для формування безпечної поведінки в Інтернеті та 

використання мережі Інтернет 

2.1.3.3. Пожежна безпека в закладі освіти 

2.1.3.4. Цивільний захист 

2.1.3.5. Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, професійна 

адаптація працівників 

2.1.3.5.1. Заходи щодо адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу 

2.1.3.5.2. Заходи щодо адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності 

2.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства 

та дискримінації 

2.2.1. Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в закладі. 

2.2.2. Заходи щодо формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього 

процесу та реалізації підходу, заснованого на правах людини 

2.2.3. Заходи щодо забезпечення відвідування занять здобувачами освіти 

2.2.4. Психологічна служба закладу освіти 

2.2.4.1. Психодіагностична робота 

2.2.4.2. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

2.2.4.3. Консультаційна робота 

2.2.4.4. Психологічна просвіта 

2.2.4.5. Організаційно-методична робота 

2.2.4.6. Зв’язки з громадськістю 

2.2.5. Соціальний захист здобувачів освіти 

2.2.5.1. Забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу 

2.2.5.2. Заходи щодо правової освіти здобувачів освіти 

2.2.5.3. Заходи шкільної ради профілактики щодо превентивного виховання учнів 

2.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору 

2.3.1. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 

2.3.2. Організація індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами 

2.3.3. Заходи щодо формування навичок здорового способу життя 

2.3.4. Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та 

соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу 

3. Система оцінювання здобувачів освіти 
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3.1. План-графік здійснення моніторингу організації освітнього процесу 

3.2. План-графік проведення діагностичних робіт за завданнями адміністрації школи 

4. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 

4.1. Організація методичної роботи педагогічних працівників 

4.1.1. Організація роботи методичної ради закладу освіти 

4.1.2. Організація роботи методичних об’єднань закладу освіти 

4.1.3. Організація діяльності творчих груп педагогів (методичних студій) 

4.1.6. Організація роботи з атестації педагогічних працівників 

4.1.6.1. Перспективний план-графік атестації педагогічних працівників 

4.1.6.2. Перспективний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

4.2. Організація роботи з обдарованими і здібними учнями 

4.3. Виховний процес у закладі освіти 

5. Управлінські процеси закладу освіти 

5.1. Контрольно-аналітична діяльність 

5.1.1. Циклограма внутрішньошкільного контролю 

5.1.2. Перспективний план контролю за станом викладання навчальних предметів 

5.1.3. Вивчення стану викладання предметів 

5.1.4. Здійснення тематичного контролю 

5.1.5. Здійснення класно- узагальнюючого контролю 

5.1.6. Оглядовий контроль 

5.1.7. Здійснення персонального контролю 

5.2. Накази директора школи 

5.3. Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників 

5.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму 

5.5.1. Розвиток громадського самоврядування 

5.5.2. Робота ради закладу освіти 

5.5.3. Робота з батьківською громадськістю 

5.5.4. Освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу 

5.6. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ 

У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
Діяльність педагогічного колективу школи у 2021/2022 навчальному році направити 

на вирішення пріоритетних напрямків: 

 Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції 
України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про 

організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української 

школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про 

індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, 

наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; 

листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти»; 

 Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку 
мікрорайону школи; 

 Організувати інклюзивне та індивідуальне навчання дітей з особливими 

потребами; 

 Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на 
співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація 

на потреби учня); 

 Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних 
сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових 

компетентностей – володіння державною мовою, математична, 

загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та 

іноваційність, економічна компетентність. Учень школи повинен критично та 

системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати 

ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми; 

 Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, 

тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту 

відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської 

участі у процесі вирішення різноманітних проблем; 

 Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання 
та виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє середовище); 

 Створити належні умови освітнього процесу в школі, забезпечити 
дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення корона 

вірусної інфекції COVID – 19; 

 Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і застосовувати на 

практиці інструментарії дистанційного навчання; 

 Сприяти збереженню мережі класів. 
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ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 
Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем: 

Педагогічна тема: Розвиток критичного мислення 

 

Виховна тема: 

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних 

принципів особистості в умовах НУШ».  

З цією метою: 

 Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та 

творчих груп школи. 

 Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх 
технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, 

держави. 

 Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків 
освітнього процесу школи. 

 Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного 

колектива за якість та результативність роботи. 

 Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, 
оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та 

своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою 

(ІСУО). 

 Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів 

підвищення кваліфікації на 2021/2022 навчальний рік. 

 У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 
навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН 

України від 06.10.2010 №930 зі змінами. 

 Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  
шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних 

олімпіадах різних рівнів, змаганнях, тощо. 

 Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу 

життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей. Забезпечити 

соціальний захист учнів та працівників школи. 

 Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як 
під час освітнього процесу так і поза межами школи. 

 Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей любові до 
Батьківщини, загальнолюдських  якостей. 

 Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного 

краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити 

духовну єдність поколінь. 

 Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками 
освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, 

культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та 

любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих 

рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, 

чесності, відповідального ставлення до природи. 
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 Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та 
превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і 

культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету 

до негативних впливів соціального оточення. 

 Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу 

школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, 

кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).  
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Р о з д і л  ІІ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

 
Школа розташована за адресою: 

Вул. Манастирського А. 9 

е-mail:  

 

Адміністрація школи: директор школи, 1 заступник з навчально-виховної роботи. 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту”             

2020/2021  навчальний рік розпочинається 01 вересня 2021 року   і закінчується  не 

пізніше 01 липня 2021 року.  

Освітня діяльність здійснюється відповідно до навчальних програм, які 

забезпечують виконання інваріантної та варіативної складової  навчального плану школи, 

що рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки України у  закладах 

загальної середньої освіти 

Режим роботи школи – п’ятиденний. Школа працює в одну зміну. В умовах 

карантинних обмежень освіта може надаватись дистанційно. 

Мова навчання – українська з виченням. 

Форма здобуття освіти - інституційна (очна (денна)) форма та  індивідуальна форма 

(педагогічний патронат). У школі організовано  інклюзивне навчання та сімейна форма 

навчання.  

 

Циклограма   дня 

Початок занять  -   9.00 

Кінець роботи      -  18.00 

 

Тривалість  уроку : 

    1 класи  –  35 хвилин 

         2-4 класи  -  40 хвилин 
 

2.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці 
  

2.1.1.  Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти 
 № 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального  року 

1. Організувати ознайомлення та вивчення 

нормативних документів та розпорядчих 

актів про підготовку та організований 

початок 2021/2022навчального року. 

Серпень 

2021 

Адміністрація школи 

2. Забезпечити організацію освітнього процесу  

за затвердженим в установленому порядку 

річним навчальним планом на 

2021/2022навчальний рік. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

3. Сформувати оптимальну мережу закладу на 

2021/2022 навчальний рік з урахуванням 

освітніх потреб населення   та норм 

наповнюваності в класах. 

Серпень 

2021 

4. Забезпечити організований набір учнів до 1-х 

класів 

До 01.09.2021 

5. Затвердити шкільну мережу та контингент 

учнів на 2021/2022 навчальний рік. 

До 01.09.2021 
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6. Скласти та здати статистичні звіти за 

формами ЗНЗ-   та РВК. 

До 05.09.2021 

7. Забезпечити комплектування закладу освіти 

педагогічними кадрами. 

До 01.09.2021 

8. Розподілити, погодити з профспілковим 

комітетом                          та затвердити 

тижневе навантаження педагогічних 

працівників на 2021/2022навчальний рік. 

До 01.09.2021 

9. Узгодити розклад занять на 2021/2022 

навчальний  

 

До 01.09.2021 

10. Скласти та затвердити розклад предметів 

варіативної складової робочого навчального 

плану. 

До 01.09.2021 

11. Забезпечити нормативне збереження та 

ведення особових справ учнів по класах. 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

12. Забезпечити нормативне збереження класних 

журналів, обліку роботи гуртків, 

факультативів, індивідуального навчання. 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

13. Забезпечити нормативність ведення класних 

журналів,  обліку роботи гуртків, 

факультативів, індивідуального навчання. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

14. Провести інструктивно-методичну нараду 

педагогічних працівників щодо ведення 

ділової документації. 

31.08.2021 

15. Провести шкільний огляд навчальних 

кабінетів щодо підготовки до нового 

навчального року. 

05.08.2021 

16. Забезпечити участь вчителів в серпневих 

конференції педагогічних працівників 

28.08.2021 

18. Організувати роботу щодо вивчення 

педагогічними працівниками рекомендацій 

інструктивно-методичних листів 

Міністерства освіти і науки України про 

особливості викладання базових навчальних 

дисциплін у 2021/2022навчальному році. 

До 01.09.2021 

19. Провести День Знань. 01.09.2021 

20. Провести перший тематичний урок. 01.09.2021 Класні 

керівники 

 

21. Забезпечити проведення медичних оглядів 

працівниківта учнів  закладу до початку 

навчального року. 

До 01.09.2021 Сестра медична  

22. Вжити невідкладних заходів для оперативної 

доставки підручників, посібників та іншої 

навчальної літератури, передбаченої в 

переліку Міністерства освіти і науки України 

на 2021/2022 навчальний рік, організованого   

їх розподілу серед учнів. 

Серпень-вересень 

2021 року 

Адсіністрація, бібліотекар 

23. Забезпечити наявність навчальних програм 

інваріантної                 та варіативної 

складових робочого навчального плану. 

До 01.09.2021 

24. Затвердити правила внутрішнього трудового 

розпорядку         для працівників закладу на 

2021/2022 навчальний рік. 

До 01.09.2021 

25. Вжити невідкладних заходів для оперативної 

доставки підручників, посібників та іншої 

навчальної літератури, навчального 

обладнання для забезпечення реалізації 

Концепції Нової української школи 

До 01.09.2021 
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2.1.2. Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази школи 

Фінансово-господарську діяльність у 2021/20122 навчальному році направити на: 

 Створення комфортного, безпечного освітнього середовища; 

 Підтримка у робочому стані систем життєзабезпечення школи (електро-, водо 
забезпечення, каналізаційна система); 

 Підтримання в належному стані меблів, обладнання тощо; 

 Придбання необхідного обладнання, , меблів, дидактичних матеріалів для 

кабінетів; 

 Виконання плану поточного ремонту шкільних приміщень. 

З цією метою: 

 Забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних асигнувань; 

 Залучати позабюджетні кошти шляхом оренди вільних приміщень, надання 

додаткових освітніх послуг, спонсорської допомоги; 

 Брати участь у міні-прєктах місцевого та обласного рівнів; 

 Забезпечити виконання заходів: 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Скласти та передати на погодження відділу освіти 

бюджетний запит школи на 2022 рік 

 Адміністрація, завідувач 

господарством, бухгалтер 

2 Тримати під контролем виконання бюджетного запиту 

на 2022рік 

Упродовж 

року 

3 Спланувати та обладнати інклюзивно-ресурсну кімнату Упродовж 

року 

4 Тримати під контролем дотримання планових лімітів на 

використання води, електроенергії 

Постійно 

5 Тримати під контролем використання орендованих 

приміщень у відповідності до договору оренди 

Постійно 

6 Забезпечити у приміщеннях школи необхідний 

температурний режим 

Постійно 

7 Дотримуватись карантинних обмежень, тримати під 

контролем використання миючих та дезінфікуючих 

засобів 

Постійно 

8 Доукомплектувати школу необхідною кількістю (згідно 

норм) вогнегасниками 

Упродовж 

року 

 

2.1.3. Забезпечення вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки 

 2.1.3.1. Охорона праці у закладі освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1. 

 

Організація роботи  щодо забезпечення 

нормативно-правових аспектів 

 Адміністрація 

1.1. 

 

Організувати роботу щодо систематизації та вивчення 

нормативних документів з питань охорони праці, 

охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти,  а 

 

Серпень 
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саме: 

- Закон України “Про охорону праці”; 

- Закон України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благо-получчя населення”; 

- Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; 

- Закон України “Про загальну середню освіту” ст.ст. 5, 

22, 38; 

- Закон України “Про пожежну безпеку”; 

- Закон України від 05.07.2001 № 2586 “Про боротьбу 

із захворюванням на туберкульоз”; 

- Державні санітарні правила і норми влаштування, 

утримання загаль-ноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу, Київ – 

2001; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 

№ 270 “Про затвердження Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого 

характеру”; 

- наказ Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці  від 26.01.2005 № 15 “Про 

затвердження Типового положення  про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці та Переліку робіт з підвищеною 

небезпекою”; 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.04.2006 № 304 “Про затвердження Положення про 

порядок проведення навчання   і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України”; 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 

27.12.2017 № 1222 “Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці у закладах загальної 

середньої освіти  

- наказ Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001 № 616  “Про затвердження Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу                                

в навчальних закладах”; 

 

2.  
Забезпечення видання наказів. 

 

серпень 

січень 

 

2.1. 
“Про організацію чергування адміністрації, вчителів та 

учнів школи”. 

серпень 

2.2. 
“Про призначення відповідальних осіб з питань 

охорони праці в 2021/2022 навчальному році”. 

серпень 

2.3. 
“Про організацію роботи з питань охорони праці в 

школі у 2021/2022 навчальному році”. 

серпень 

2.4.  
«Про затвердження інструкцій з охорони праці» (за 

необхідності) 

серпень 

2.5. 

“Про призначення відповідальних осіб з 

протипожежної безпеки  у 2021/2022навчальному 

році”. 

серпень 

2.6. 
“Про організацію роботи з протипожежної безпеки в 

школі у 2021/2022 навчальному році”.   

вересень 

2.11. 

“Про призначення відповідальних за організацію 

роботи з охорони праці підрозділів педагогічних 

працівників та технічних  працівників                 і 

спеціалістів у школі  у 2021/2022 навчальному році”. 

січень 

2.12. 

“Про підсумки роботи педагогічного колективу з 

охорони праці за І семестр 2020/2021 навчального 

року”. 

січень 
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2.17. 
“Про заходи щодо забезпечення протипожежної 

безпеки, запобігання нещасним випадкам”.  

лютий 

2.19. 

“Про призначення відповідального за організацію та 

проведення обов’язкових медичних оглядів та медичне 

обстеження працівників школи ”. 

квітень 

2.20. 

Про підсумки роботи з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в школі у 2020/2021 навчальному 

році”.. 

Серпень 

січень 

3. 

 

Організація розгляду питань на засіданнях 

педагогічної ради, ради закладу, нарадах при 

директорові, загальних зборах колективу,  

батьківських зборах 

 Адміністрація 

3.1. 
Про затвердження правил внутрішкільного трудового 

розпорядку  в  школі у 2021/2022 навчальному році”. 
Серпень 

3.2. 

Про організацію роботи  з питань охорони праці та 

протипожежної безпеки в школі у 

2021/2022навчальному році”. 
Серпень 

3.3. Про організацію  роботи медичних обєднань школи. Вересень 

3.4. 
Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм 

у школі в I семестрі 2021/2022 навчальному році”. 
Листопад 

3.5. 
Створення Колективного договору між адміністрацією    

та трудовим колективом закладу освіти у 2021 році. 
Грудень 

3.6. 
Про підсумки роботи в школі з охорони праці за 

2020/2021 навчальний рік”. 
червень 2021 

 

4. 

 

Організація роботи щодо проведення інструктажів з 

питань охорони праці 

 

4.1. Здійснювати проведення  вступних з інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці  з 

новоприбулими працівниками. 

протягом 

року 

4.2. Здійснювати проведення  первинних інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці  з 

працівниками школи. 

протягом 

року 

4.3. Здійснювати проведення  повторного інструктажу з 

питань охорони праці на робочому місці  з 

працівниками школи. 

двічі на рік 

4.4. Здійснювати проведення позапланового інструктажу з 

питань охорони праці на робочому місці  з 

працівниками школи. 

у випадку 

травмування 

4.5. Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки 

життєдіяльності                     для класних керівників. 

до 01.09. 

4.6. Скласти акти-дозволи проведення занять у 

спортивному залі, на спортивному майданчику. 

до 05.08. 

5. Забезпечення матеріально-технічної бази школи 

 

 

5.1. Організувати роботу щодо забезпечення закладу освіти 

наочністю, посібниками, нормативно-законодавчими 

актами з питань охорони праці. 

протягом 

року 

5.2. Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень до 

початку нового навчального року відповідно до 

нормативів з метою підписання акту прийняття школи. 

до 01.09. 

5.3. Провести аналіз існуючої матеріально-технічної бази 

закладу освіти, скласти план заходів щодо виконання 

необхідних робіт. 

до 01.12. 

5.4. Визначити об’єкти, які знаходяться в аварійному стані, 

скласти дефектні акти. 
до 01.10. 

5.5. Забезпечити перевірку лічильників тепла, гарячої та 

холодної води згідно графіку, підготувати акти щодо 

готовності приладів обліку енергоносіїв, 

водопостачання. 

до 01.09. 

5.6. Підготувати всі інженерні системи (опалення, до 01.09. 
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холодного та гарячого водопостачання) до нового 

навчального року та до роботи в осінньо-зимовий 

період згідно графіку. 

5.7. Привести у належний стан всі підсобні приміщення, 

теплорамку, щитову, забезпечити їх надійне закриття. 
до 01.09. 

5.8. Підготувати  план проведення  капітального та 

профілактичного ремонту. 
Жовтень 

               

6. 

 

Організація роботи щодо дотримання санітарно-

гігієнічним норм 

   

6.1. Здійснити перевірку дотримання санітарно-гігієнічних 

норм  у закладі освіти за наступними критеріями: 

- природне та штучне освітлення, організація зорової 

роботи учнів; 

- повітряно-тепловий режим; 

- водопостачання та каналізація; 

- вентиляція та опалення; 

- обладнання основних та підсобних приміщень; 

- організація харчування; 

- організація медичного обслуговування; 

- санітарно-гігієнічне виховання; 

- самообслуговування. 

листопад, 

червень 

.завідувач господарством, 

медична сестра 

6.2. Здійснювати контроль за санітарний станом 

харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщеннями 

школи. 

протягом 

року 

Учителі  

6.3. Забезпечити санітарно - гігієнічний порядок у класних 

кімнатах, спортивній залі,. 

протягом 

року 

Завідувач господарством 

6.4. Забезпечити своєчасне прибирання приміщень школи. протягом 

року 

6.5. Здійснювати контроль щодо дотриманням санітарно-

гігієнічних норм в усіх навчальних приміщеннях. 

Узагальнити  результати в кінці навчального року. 

 

6.6. Своєчасно проводити огляд приміщень закладу: стелі, 

підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, 

санітарно-технічних приладів. У разі необхідності 

готувати акти. 

протягом 

року 

 

7. 

 

Організація роботи  з протипожежної безпеки  Адміністрація, завідувач 

господарством 

7.1. Здійснити забезпечення школи засобами 

протипожежної   безпеки у необхідній кількості. 

до 15.08. 

7.2  Забезпечити дотримання заходів протипожежної 

безпеки в усіх приміщеннях школи 

до 15.08. 

7.3. Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції. протягом року 

7.4. Перевірити й у разі потреби очистити складські 

приміщення   від легкозаймистих предметів. 
до 01.09. 

7.5. Проводити інструктажі з пожежної безпеки з 

педагогічними  та технічними працівниками школи 

протягом 

року 

7.6. Утримувати в робочому стані засоби протипожежного 

захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх 

використання не за   призначенням. 

протягом 

року 

7.7. Забезпечувати  порядок збереження і використання  

легкозаймистих  матеріалів. 

протягом 

року 

7.8. Забезпечити проведення заміру заземлення 

електроустановок  та ізоляції проводів електромереж  у 

відповідності до Правил їх влаштування. 

 

7.9. Забезпечити технічних працівників засобами 

індивідуального захисту. 

постійно 

7.10. Розробити  комплексні заходи  щодо забезпечення 

пожежної безпеки. Забезпечити контроль за їх 

виконанням.Узагальнити результати роботи в кінці 

вересень 

протягом року 

червень 
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навчального року. 

7.11. Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми 

евакуації. 

до 01.09. 

 

8. 

Організація роботи з питань охорони  праці  та 

здоров’я 

 

8.1. Затвердити правила внутрішкільного трудового 

розпорядку. 

до 15.08 

8.2. Призначити склад комісії з охорони праці та техніки 

безпеки. 

до 01.09. 

8.3. Забезпечити навчання з техніки безпеки педагогічних 

працівників, відпові-дальних за організацію роботи з 

охорони праці та пожежної безпеки. 

згідно 

графіку 

8.4. Здійснити аналіз дотримання нормативних вимог з 

питань охорони праці. 

грудень, 

травень 

8.5. Організувати навчання та перевірку знань працівників 

школи з питань охорони праці вчителів-предметників. 
Квітень 

8.6. Забезпечити технічних працівників миючими 

засобами та засобами гігієни. 

протягом 

року 

8.7. Організувати роботу щодо підготовки школи до 

осінньо-зимового періоду. 

  жовтень –

листопад 

8.8. Забезпечити щорічне безкоштовне проходження 

медичного огляду працівниками школи 

згідно 

графіку 

8.9. Забезпечити своєчасну розробку та виконання заходів 

по створенню безпечних та нешкідливих умов праці 

відповідно до вимог нормативних документів з 

охорони праці. 

Вересень 

8.10. Організувати роботу щодо створення належних умов і 

безпеки праці, вжиття заходів до недопущення 

виробничого травматизму.  

протягом 

року 

8.11. Організувати роботу  щодо підготовки школи в 

осінньо-зимових умовах. Скласти план заходів. 
Вересень 

8.12 Забезпечити належне утримання санітарно-побутових 

приміщень, кабінету інформатики, спортивного залу, 

туалетів. Здійснювати контроль та узагальнити 

результати. 

протягом 

року 

червень 

8.13 Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей 

віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням 

щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку 

тривалістю 10 календарних днів без урахування 

святкових та неробочих днів. 

згідно 

графіку 

8.14 Надавати відпустку без збереження заробітної плати 

або частковим                  її  збереженням  не більше 15 

календарних днів на рік. 

протягом 

року 

8.15 Здійснити контроль за виконанням вимог нормативних 

актів та заходів у закладі освіти з питань охорони 

праці.  

червень 

8.16 Розробити (оновити) і затвердити інструкції з охорони 

праці і техніки безпеки для працівників школи згідно 

штатного розпису (за необхідністю) 

серпень  

2.1.3.2. Безпека життєдіяльності здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів 

1. Організувати роботу щодо систематизації та 

вивчення нормативних документів, державних, 

програм з питань охорони життя     і здоров’я 

учнів, запобігання всім видам дитячого 

травматизму, а саме: 

вересень Адсіністрація 
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-Закон України “Про забезпечення    

санітарного  та епідемічного бла-   гополуччя 

населення”; 

-Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 

53; 

-Закон України “Про загальну середню 
освіту”ст.ст.5, 22, 38; 

-Закон України “Про охорону дитинства”;  

-Закон України “Про дорожній рух”; 

-Закон України “Про пожежну безпеку”; 

-Закон України “Про питну воду”; 

-Закон  України від 05.07.2001   №2586 “Про 

боротьбу   із захворюванням на туберкульоз”. 

2. Державні санітарні правила і норми 

влаштування, утримання загальноосвітніх  

навчальних закладів     та організації 
навчально-виховного процесу;  

вересень Адміністрація 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.03.2001 №270 “Про затвердження Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру”. 

вересень 

4. -Наказ Державного комітету України з нагляду   

за охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про 

затвердження Типового положення про 

порядок проведення навчання       і перевірки 

знань з питань охорони праці та Переліку робіт 

з підвищеною небезпекою”;  

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.04.2006 №304 “Про затвердження 

Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, 

організаціях,підприємствах підпорядкованих 

Міністертву освіти  і науки України”;  

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 

01.08.2001 №563 “Про затвердження 

Положення про організацію роботи з охорони 

праці учасників навчально-виховного процесу  

в установах і закладах освіти”;  

- Наказ Міністерства освіти і науки України 

від16 травня 2019 р. № 659 Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 р. 

за № 612/33583 “Про затвердження Положення 

про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися із здобувачами освіти під час 

освітнього процесу»; 

вересень 

Забезпечення видання наказів 

5. Наказ «Про організацію  роботи з безпеки 

життєдіяльності та запобігання всім видам 

дитячого травматизму в 2021/2022 
навчальному році”» 

серпень Адміністрація 

6. Наказ «Про організацію чергування 
адміністрації, вчителів     та учнів школи» 

серпень 

7. Наказ «Про проведення профілактичних 

медичних оглядів школярів перед початком 

нового 2021/2022 навчального року» 

серпень 

8. Наказ «Про порядок профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму та порядок обліку нещасних 

випадків» 

 

серпень 
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9. Наказ «Про організацію роботи з безпеки 

дорожнього руху» 

серпень 

10. Наказ «Про уточнення порядку повідомлення, 

розслідування та обліку нещасних випадків, що 

сталися під час освітнього процесу в закладі 

освіти» 

серпень 

11. Наказ «Про невідкладні заходи щодо 

збереження здоров’я учнів закладу освіти під 

час проведення занять з фізичної культури та  

позакласних спортивно-масових заходів 

Серпень 

12. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час  осінніх 

шкільних канікул 2021/2022навчального року» 

Жовтень 

13. Наказ «Про організацію роботи щодо 

дотримання норм   з протипожежної безпеки  

під час Новорічних  та Різдвяних свят та 

новорічних канікул» 

Грудень 

14. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час проведення 

Новорічних і Різдвяних свят та зимових 

шкільних канікул 2021/2022 навчального року» 

Грудень 

15. Наказ «Про підсумки роботи педагогічного 

колективу школи з безпеки життєдіяльності, 

запобігання всім видам дитячого травматизму 

за І семестр 2020/2021 навчального року» 

Грудень 

16. Наказ « Про  проведення  Тижня знань  

з основ   безпеки  життєдіяльності» 

Березень 

17. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час  весняних 
шкільних канікул 2021/2022 навчального року» 

Березень 

18. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час  літніх 

шкільних канікул 2021/2022 навчального року» 

Травень 

19. Наказ «Про підсумки роботи педагогічного 

колективу школи з безпеки життєдіяльності, 

запобігання всім видам дитячого травматизму 

за ІІ семестр 2021/2022 навчального року» 

Травень 

Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, Ради закладу, нарадах при директорові, 

батьківських  зборах 

20. Нарада при директорові: Про організацію та 

проведення медичних оглядів дітей та 

працівників школи 

серпень Адміністрація 

21. Нарада: Про організаційну роботу з безпеки 

життєдіяльності, запобігання дитячому 

травматизму в 2020/2021 навчальному році.  

серпень 

22. Педрада: Про організацію чергування 

адміністрації, вчителів та учнів школи у 

2021/2022 навчальному році.  

серпень 

23. Нарада при директорові: Про організацію в 

навчальному закладі спеціальної медичної 

групи, підготовчих груп для занять дітей з 

послабленим здоров’ям.  

 

вересень 

24. Нарада при директорові: Про організацію та 

проведення масових заходів у школі в 

2021/2022 навчальному році. 

вересень 

25. Нарада при директорові: Про організацію 

роботи навчального закладу з охорони праці, 

протипожежної безпеки та організацію роботи 

педагогічного колективу з охорони життя і 

здоров’я учнів та запобігання всім видам 

вересень 
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дитячого травматизму.  

26. Нарада при директорові: Про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу в 

навчальному закладі.  

вересень 

27. Рада закладу: Про організацію роботи 

педагогічного колективу та батьківської 

громадськості з питань запобігання дитячому 

травматизму в 2021/2022 навчальному році.  

вересень 

28. Нарада при директорові: Про організацію 

роботи щодо збереження здоров’я учнів під час 

проведення занять з фізичної культурти та 

позакласних спортивно заходів.  

Вересень 

29. Нарада при директорові: Про запобігання всім 

видам дитячого травматизму під час 

проведення Новорічних та Різдвяних свят, 

шкільних канікул.  

 

Грудень 

30. Нарада при директорові: Про підсумки роботи 

педагогічного колективу з безпеки 

життєдіяльності за І семестр 2021/2022 

навчального року.  

Грудень 

31. Нарада при директорові: Про результати 

роботи педагогічного колективу з учнями щодо 

профілактики різних видів захворювань за I 

семестр 2021/2022 навчального року.( у тому 

числі COVID -19) 

Грудень 

32. Нарада при директорові: Про організацію 

роботи щодо попередження дитячому 

травматизму під час весняних канікул. 

Березень  

33. Нарада при директорові: Про проведення 

Тижня знань з безпеки життєдіяльності 

Березень  

34. Нарада при директорові: Про результати 

роботи педагогічного колективу з безпеки 

життєдіяльності учнів та запобігання всім 

видам дитячого травматизму у ІІ семестрі 

2021/2022 навчального року . 

Травень 

Організація роботи щодо профілактики різних видів захворювань 

36. Забезпечити дотримання  протиепідемічного 

санітарно-гігієнічного режиму у  класних 

кімнатах та приміщеннях загального 

користування у школі 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Медична сестра 

37. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог щодо питного режиму у їдальні, 

повітряно-температурного режиму у класних 

кімнатах та інших приміщеннях школи 

(щоденний моніторинг) 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

38. Проводити санітарно-просвітницьку роботу із 

учнями, батьками, працівниками школи щодо 

профілактики інфекційних захворювань, 

захворювання на грип, гострі респіраторні 

захворювання, необхідності вакцинації, 

захворювань на COVID-19  (із залученням 

спеціалістів) 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

39. Проводити щоденний моніторинг відвідування 

навчання учнями  1-4 класів із зазначенням 

причин відсутності 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Організація роботи щодо проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

40. Провести інструктивно-методичну нараду з 

класними керівниками стосовно питань 

забезпечення безпеки життєдіяльності учнів 

серпень .Адміністрація, завідувач 

господарством, соціальний 

педагог 

42. Здійснювати проведення вступного Упродовж 2021/2022 
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інструктажу з реєстрацією на окремій сторінці 

класного журналу «Реєстрація вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності для 
вихованців, учнів» для учнів, які прибули 

навчального року 

43. Здійснювати проведення первинних 

інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці перед початком кожного 

практичного заняття та здійснювати запис на 

сторінці про запис теми уроку у класному 
журналі 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

44. Здійснювати проведення первинного 

інструктажу із записом у Журналі реєстрації 

первинного, позапланового, цільового 

інструктажів вихованців, учнів.  

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

45. Здійснювати проведення позапланових та 

цільових інструктажів у Журналі реєстрації 

первинного, позапланового, цільового 

інструктажів, учнів.  

Упродовж 2020/2021 

навчального року 

46. Забезпечити нормативність ведення “Журналів 

реєстрації нещасних випадків, що сталися з 

вихованцями, учнями ”, а саме:  

- оформлення повідомлень про нещасні 

випадки,  

- оформлення актів розслідування нещасних 

випадків,  

- оформлення повідомлень про наслідки 

нещасних випадків 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

47. Здійснювати аналіз статистичних даних щодо 

травмування дітей під час навчально-виховного 

процесу та в позаурочний час.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

48. Забезпечити наявність інструкцій з техніки 

безпеки та з безпеки життєдіяльності для 

кабінету інформатики, , спортивного залу та 

класних  кімнат 

До 01.09.2021 

49. Забезпечити наявність посадових обов’язків з 

безпеки життєдіяльності для класних 

керівників.  

До 01.09.2021 

50. Організувати якісне планування роботи 

класних керівників з питань охорони життя і 

здоров’я учнів та запобігання всім видам 

дитячого травматизму.  

До 01.09.2021 

51. Скласти план бесід для кожного класу з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму.  

До 01.09.2021 

52. Забезпечити контроль за відображенням 

тематики бесід з питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму в планах виховної 

роботи класних керівників, на сторінках 

класних журналів, у щоденниках учнів.  

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

53. Забезпечити якісну організацію чергування по 

школі адміністрації, вчителів,  відповідно до 

графіків чергування.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

54. Забезпечити наявність правил з техніки безпеки 

в кабінетах, інформатики, спортивному залі, 

тощо.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

55. Організувати проведення позакласних занять: 

бесід, ігор, вікторин, виставок творів, 

малюнків, поробок тощо на профілактичні 

теми.  

Упродовж 2021/2021 

навчального року 

56. Організувати роботу щодо залучення у 

проведенні заходів з дітьми співробітників 

ювенальної превенції; МНС; фахівців інших 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 
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служб.  

57. Організувати вивчення:  

- правил дорожнього руху  

- правил протипожежної безпеки  

- - правил безпеки користування 

електроприладами - 4 бесіди;  

- правил безпеки на воді - 5 бесід;  

- запобігання отруєнь – 2 бесіди.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

58. Скласти річний план занять з тематики 

проведення бесід щодо попередження дитячого 

травматизму.  

До 01.09.2021 

59. Скласти календарно-тематичний план з 

тематики проведення бесід щодо попередження 

дитячого травматизму  

До 01.09.2021 

60. Надати рекомендації щодо розробки бесід 

відповідно до тематики з попередження 

дорожньо-транспортного руху, протипожежної 

безпеки, правил поведінки під час виявлення 

небезпечних предметів, правил обережності під 

час використання електроприладів, природного 

газу, з правил дотримання гігієни та санітарії.  

До 01.09.2021 

61. Скласти план заходів щодо попередження 

дорожньо-транспортного травматизму.  

До 01.09.2021 

62. Скласти план заходів щодо навчання дітей 

правилам пожежної безпеки, попередження 

пожеж, травмування та загибелі дітей під час 

пожежі.  

До 01.09.2021 

63. Забезпечити проведення бесід щодо 

запобігання дитячому травматизму під час 

осінніх, зимових, весняних та літніх канікул  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

64. Створити спеціальні медичні групи з фізичної 

культури для дітей з послабленим здоров’ям (за 

наявності довідок).  

До 05.09.2021 

65. Здійснити підсумковий аналіз роботи 

навчального закладу з попередження дитячого 

травматизму.  

Грудень 

травень 

66. Забезпечити  дотримання вимог техніки 

безпеки всіма працівниками школи: 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

67. Провести інструктаж працівників школи з 

техніки безпеки 

01.09.2021 

68. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які 

користуються транспортом 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

 

 

2.1.3.2.1. Заходи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Забезпечення матеріально-технічною базою закладу освіти щодо запобігання всім видам дитячого 

травматизму 

1. Забезпечити навчальні кабінети та персонал 

необхідним інвентарем для прибирання і 

забезпечити школу необхідною кількістю 

вогнегасників 

До 01.09.2021 Адміністрація 

2. Забезпечити навчальні школу необхідною 

кількістю вогнегасників 

До 01.09.2021 

3. Організувати роботу щодо забезпечення 

навчального закладу наочністю, посібниками, 

До 01.09.2021 
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методичною літературою з питань 

профілактики всіх видів дитячого травматизму, 

профілактики безпеки життєдіяльності. 

4. Забезпечити готовність всіх шкільних 

приміщень до початку нового навчального року 

відповідно до нормативів з метою підписання 

акту прийняття школи 

До 01.09.2021 

Заходи з правил пожежної безпеки 

5. Проводити з учнями бесіди з питань 

протипожежної безпеки 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні 

керівники 

 

6. Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог»    

7. Бесіда»Дії під час виникнення пожежі в 

багатоповерховому будинку» 

жовтень Класні 

керівники 

 

8. Бесіда «Правила експлуатації побутових 

нагрівальних електро- та газоприладів» 

листопад Класні 

керівники 

 

9. Бесіда «Пожежонебезпечні речовини .» грудень Класні 

керівники 

 

10. Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята; 

ялинка, гірлянди; користування пічками, 

камінами» 

грудень Класні 

керівники 

 

11. Бесіда «Правила пожежної безпеки у вашому 

домі. Гасіння пожежі в квартирі. Правила 

поводження під час пожежі» 

січень Класні 

керівники 

 

12. Бесіда «Запобігання виникненню пожежі від 

електроструму та правила гасіння пожежі, 

викликаної електрострумом. Дії учнів при 

пожежі» 

лютий Класні 

керівники 

 

13. Організовувати та проводити екскурсії для 

учнів до музею пожежної частини 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні 

керівники 

 

14. Проводити конкурси малюнків на 

протипожежну тематику 

вересень 

травень 

Педагог-

організатор 

Класні 

керівники 

 

15. Проводити тематичні класні години на 

протипожежну тематику 

Раз на семестр Класні 

керівники 

 

16. Організовувати та проводити зустрічі учнів 

школи з представниками пожежної части . 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму 

17. Проводити з учнями бесіди з питань 

дотримання правил дорожнього руху 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні 

керівники 

 

18. Бесіда «Організація дорожнього руху. Правила 

безпеки при переході вулиці. Наземні, 

надземні, підземні переходи. 

вересень Класні 

керівники 

 

19. Бесіда «Типи перехресть. Правила переходу 

дороги на перехрестях.» 

вересень Класні 

керівники 

 

20. Бесіда «Правила переходу вулиці після виходу 

з транспорту» 

жовтень Класні 

керівники 

 

21. Бесіда «Дорожні знаки» листопад Класні 

керівники 

 

22. Бесіда «Дорожня розмітка» грудень Класні 

керівники 

 

23. Бесіда «Рух за сигналами регулювальника» січень Класні 

керівники 

 

24. Бесіда «Пасажир в автомобілі» лютий Класні 

керівники 

 

25. Проводити конкурси малюнків на тему безпеки 

дорожнього руху 

вересень 

травень 

Класні 

керівники 

 

26. Організовувати та проводити зустрічі учнів 

школи з представниками відділу поліції міста  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог-

організатор 

 

27. Забезпечити контроль за безпечним рухом Упродовж 2021/2022 Педагог -  
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транспортних засобів біля закладів освіти та 

заборонити в'їзд і паркування їх на території 

освітніх закладів 

навчального року організатор 

28. По кожному випадку ДТП за участю здобувачів 

освіти проводити відповідне розслідування 

причин пригоди з дотриманням вимог щодо 

строків та ведення встановленої документації. 

Забезпечити оперативне інформування відділу 

освіти   про випадки ДТП за участю дітей. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог-

організатор 

 

29. Розглядати стан роботи щодо попередження 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

та організації навчання дітей Правил 

дорожнього руху на засіданнях педагогічних 

рад, батьківських зборах тощо 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог-

організато 

 

30. Забезпечити проведення зі здобувачами 

загальної середньої освіти при організації 

екскурсій, змагання інструктажу щодо 

дотримання правил дорожнього руху з 

відповідним оформленням документів 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог -

організато 

 

31. Забезпечити наявність плану-схеми безпечного 

маршруту до школи в мікрорайоні, ознайомити 

здобувачів освіти з найбільш безпечним 

маршрутом до закладу освіт 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог –

організатор 

 

 

2.1.3.2.2. Заходи щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку здобувачів 

освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Забезпечити оздоровлення дітей пільгового 

контингенту 

червень Соціальний 

педагог 

 

2. Проводити виховні заходи, спрямовані на 

вироблення навичок здорового способу життя 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

 

3. Проводити просвітницьку роботу серед батьків про 

необхідність оздоровлення їхніх дітей 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

  

2.1.3.2.3. Заходи щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести перевірку санітарного стану школи 

перед початком навчального року – 

освітлення, вентиляції, наявність обладнання 

в спортивному залі, харчоблоці, класах. 

До 28.08.2021  
 
Адміністраці, медична сестра 

2 Підготовити медичний кабінет до роботи – 

забезпечити його вагою, ростоміром, 

кушеткою, таблицями для визначення  

гостроти зору,тонометром. 

До 28.08.2021 

3 Доповнити папку методичними 

рекомендаціями, наказами, інструкціями по 

медичному обслуговуванню школярів 

До 28.08.2021 

4 Скласти план роботи медичного персоналу 

школи на навчальний рік. 

До 28.08.2021 
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5 Розподілити школярів на фізкультурні групи, 

дати рекомендації дітям з відхиленням стану 

здоров’я. 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

6 Заповнити в класних журналах листки 

здоров’я. 

2021  

7 Проводити профілактику травматизму серед 

школярів. 

Постійно  

8 Проводити амбулаторний прийом  школярів. Постійно  

9 Проводити контроль за фізичним вихованням 

школярів, відвідувати уроки фізкультури і 

заняття спортивних секцій 

1 раз на місяць  

10 Провести обстеження школярів 1-4 класів на 

педикульоз ..  

Постійно 

11 Проводити контроль за санітарно-

гігієнічними умовами навчання і виховання 

школярів (санітарний стан приміщення 

школи, класів, , санвузлів, температура, 

освітленя, правильна розстановка парт,). 

Постійно 

12 Проводити контроль за харчуванням 

школярів (приготування страв, термін 

реалізації продуктів, миття посуду). 

Постійно 

13 Проводити контроль за проходженням 

персоналом школи медичних оглядів. 

1 раз на рік 

2.1.3.2.4. Заходи щодо організації харчування здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Розробити та затвердити режим і графік харчування 

дітей. 

До 

01.09.2021 
Адміністрація, педагог-

організатор 

2. Розробити та затвердити правила поведінки в шкільній 

їдальні. 

До 

01.09.2021 

3. Скласти та затвердити списки дітей, які потребують 

безкоштовного харчування. 

До 

01.09.2021 

4. Скласти та затвердити списки дітей, які потребують 

дієтичного харчування (із залученням медичних 

працівників). 

До 

01.09.2021 

5. Забезпечити організоване та якісне харчування учнів 

закладу освіти: 

 Безкоштовним харчуванням  - учнів 1-4-х класів; 

 безкоштовним харчуванням дітейпільгових 

категорій 

 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

6. Створити групу контролю за якістю харчування дітей 

зі складу вчителів, батьків та медичного персоналу. 

До 

01.09.2021 

7. Забезпечити учнів питною водою гарантованої якості  Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

8. Надавати звіти про харчування дітей до відділу 

освіти 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

9. Здійснювати облік харчування в журналі обліку 

харчування відповідно до відвідування учнів 

навчальних занять та обліку відвідування у класному 

журналі.   

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 
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2.1.3.2.5. Заходи щодо створення умов для формування безпечної поведінки в 

Інтернеті та використання мережі Інтернет 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Ознайомити учасників освітнього процесу 

знаннями про ризики в Інтернеті. 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Класні 

керівники 

Вчителі 

інформатики 

 

2. Сформувати в учасників освітнього процесу 

розуміння необхідності дотримуватися певних 

правил поведінки в Інтернеті 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні 

керівники 

Вчителі 

інформатики 

 

3. Сформувати навички користування правилами 

безпечної поведінки в Інтернеті 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Класні 

керівники 

Вчителі 

інформатики 

 

2.1.3.3. Пожежна безпека в закладі освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Здійснити аналіз стану виконання заходів з питань 

пожежної безпеки, визначити першочергові заходи, 

розрахувати кошти  

Серпень 2021 Завідувач 

господарством 

 

2. Наказами визначити обов’язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити 

відповідальних за пожежну безпеку 

Серпень 2021 Завідувач 

господарством 

 

3. Організувати спеціальні навчання керівників, 

відповідальних осіб з питань пожежної безпеки 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

 

  

4. Провести практичні тренування з учнями  щодо дій у 

разі виникнення пожежі   

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

5. Провести ревізію електрогосподарства, за 

необхідності виконати ремонти (заміну) 

пошкоджених ділянок електромереж 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Завідувач 

господарством 
 

6. Провести розрахунки необхідної кількості первинних 

засобів пожежогасіння. Провести технічне 

обслуговування наявних вогнегасників 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Завідувач 

господарством 

 

7. Розробити плани евакуації дітей у разі виникнення 

пожежі 

Серпень 2021  

8. Евакуаційні шляхи утримувати у вільному стані  Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

9. У разі необхідності встановлення на вікнах 

приміщень, де перебувають люди, металевих грат, 

грати повинні розкриватися, розсуватися або 

зніматися 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

10 Заборонити використання матеріалів, на які відсутні 

показники щодо пожежної небезпеки для оздоблення 

шляхів евакуації 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 
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11 Здійснити перевірку на працездатність внутрішніх 

систем протипожежного водогону. Провести їх 

технічне обслуговування (ремонт) та укомплектувати 

пожежні крани рукавами, стволами 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

12 Здійснити перевірку на працездатність зовнішніх 

джерел протипожежного водопостачання (пожежні 

гідранти, водойми, резервуари). Провести їх технічне 

обслуговування (ремонт), заповнення водою 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

13 Пожежні гідранти та пожежні резервуари утримувати 

таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір 

води пожежними автомобілями 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

14  Написати клопотання засновнику щодо обладнати 

об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням 

дітей автоматичними системами протипожежного 

захисту (пожежна сигналізація, система оповіщення 

про пожежу) 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

15 Провести роз’яснювальну роботу серед дітей про 

суворе дотримання правил пожежної безпеки 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

16 В приміщеннях загального користування розмістити 

куточки з дотримання правил пожежної безпеки 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

 

 

2.1.3.4. Цивільний захист 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий період 

1. Розглянути на нараді при директорові питання про 

стан цивільного захисту в навчальному закладі, 

вивчення нормативних документів. 

Лютий 2021 Адміністрація 

2. Відпрацювати з відповідними комісіями питання 

порядку проведення Дня цивільного захисту 

Березень 

2022 

3. Визначити склад учасників (гостей), які залучаються 

та запрошуються для підготовки і проведення 

(участі) Дня ЦЗ 

Березень 

2022 

4. Залучити до проведення Дня ЦЗ представників 

громадських організацій, фахівців із питань 

цивільного, екологічних організацій 

Березень 

2022 

5. Розробити суддівські документи та особисті плани 

(пам`ятки) для членів журі, класних керівників із 

проведення змагань, конкурсів. 

Березень 

2022 

6. Провести семінар (нараду) з пед. працівниками та 

тех.. персоналом з основних питань ЦЗ щодо 

підготовки працівників об`єкту. 

Березень 

2022 

7. Перевірити підготовку майдану для проведення Дня 

цивільного захисту, стан протипожежного захисту, 

стану та способів оповіщення про пожежу, 

надзвичайну ситуацію. 

Березень 

2022 

 

2.1.3.5. Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, 

професійна адаптація працівників 
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2.1.3.5.1. Заходи щодо адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Психологічний супровід адаптації учнів 1 класу до 

навчання у  початковій школі  (НУШ) 

вересень Практичний 

психолог 

 

2 Психологічні спостереження за станом адаптації 

учнів 1 класу до навчання у школі 

січень Практичний 

психолог 
 

3 Вивчення стану адаптації учнів 4 класу до навчання у 

школі ІІ ступеню 

квітень Практичний 

психолог 
 

2.1.3.5.2. Заходи щодо адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 

1. Робота Школи молодого учителя 

2. Нормативно-правова база: Закони України "Про 

освіту", "Про загальну середню освіту", Положення 

про навчально-виховний заклад системи освіти, 

Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої 

школи , нові Державні стандарти початкової , 

базової та загальної середньої освіти 

3. .Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, 

техніка безпеки в навчальному закладі                            

(бесіда, інструктаж) 

Вересень 

Адміністрація 

2 

1.    ВедеВедення  шкільної документації 

                          ( практичне заняття) 

Жовтень 

4 

1. Психологічні особливості пізнавальної діяльності 

школярів. 

2. Способи формування пізнавального інтересу учнів. 

3. Мотиви навчання і виховання. 

                                    (семінар-тренінг) 

Грудень 
Практичний 

психолог 

 

5 

1. Ігрові методи навчання. 

2. Методи самоуправління навчально-виховним 

процесом. 

                         (семінар-практикум) 

Січень 
Практичний 

психолог 

 

 

2.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації 

2.2.1. Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в закладі. 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ  

Первинна профілактика 

1. Довести до відома працівників школи зміст 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 

№ 2657-VIII 

Вересень 2021 Адміністрація 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

2. Довести до відома працівників школи Вересень 2021 
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1. Правила поведінки, права та обов’язки 

учнів  школи 

2. Порядок реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) у закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу (цькування) у закладі освіти 

3. Довести до відома учнів школи 

1. Правила поведінки, права та обов’язки 

учнів  школи 

2. Порядок реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) у закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу (цькування) у закладі освіти 

Вересень 2021 

4. Довести до відома батьків учнів школи 

1. Правила поведінки, права та обов’язки 

учнів  школи 

2. Порядок реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) у закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу (цькування) у закладі освіти 

Вересень 2021 

5. Забезпечити на веб-сайті школи відкритий 

доступ до такої інформації та документів: 

1. Правила поведінки, права та обов’язки 

учнів  школи 

2. План заходів   щодо запобі-гання та 

протидії булінгу (цькування) на 2021/2022 

навчальний рік 

3. Порядок реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) у закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу 

(цькування); 

4. Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу (цькування) у закладі освіти 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

6. Забезпечення інформацією сайта школи щодо 

застосу-вання норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькування)» 

від 18 грудня 2018 року за №2657  

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

7. Забезпечити постійне чергування в місцях 

загального користування (їдальня, коридор, 

роздягальня, шкільне подвір’я) і технічних 

приміщеннях 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

8. Перевірка приміщень, території школи з 

метою виявлення місць, які потенційно 

можуть бути небезпечними та сприятливими 

для вчинення булінгу (цькування) 

 

Упродовж 2020/2021 

навчального року 

9. Питання профілактики булінгу (цькування) у 

школі розглядати на нарадах при директорі 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

10. Питання профілактики булінгу (цькування) у 

школі розглядати на батьківських зборах 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

11. Ознайомлювати педагогічних працівників 

школи з оновленням нормативно-правової 

бази щодо насильства відносно та за участі 

дітей, порядку дій щодо виявлення і 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 
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припинення фактів жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його 

вчинення 

12. Залучати педагогічних працівників школи до 

підвищення кваліфікації з питань 

профілактики булінгу (цькування) у школі 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ  НАПРЯМ 

Інформаційно-профілактичні заходи 

13. Тренінг для учнів «Стоп _Булінг» листопад Класні 

керівники 

 

 

14. Круглий стіл для батьків «Поговоримо про 

булінг» 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні 

керівники 

 

 

15. Міні – тренінг «Як навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті» 

Грудень 2021 Вч. 

інформатики в 

початкових 

класах 

 

16. Проведення моніторингу безпечності та 

комфортності закладу освіти шляхом 

анкетування 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Робоча група  

Години психолога спрямовані на запобігання та протидію булінгу 

17. Бесіда «Конфлікт та його наслідки» лютий   

18. Розвивальне заняття «Я та інші» березень   

19. Тренінг «Безпечний інтернет» квітень   

Робота соціального педагога спрямована на запобігання та протидію булінгу 

20. Складання порад «Як допомогти дітям 

упоратися з булінгом» 

вересень   

                                       Вторинна профілактика  

21. Розгляд заяв про випадки булінгу  За заявою Адміністрація 

школи 

 

 

2.2.2. Заходи щодо формування позитивної мотивації у поведінці учасників 

освітнього процесу та реалізації підходу, заснованого на правах людини 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Довести до відома працівників школи зміст Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 

18.12.2018 № 2657-VIII 

Вересень 

2021 

Адміністрація школи, 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

2. Довести до відома працівників школи 

1. Правила поведінки, права та обов’язки учнів  школи 

2. Порядок реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу (цькування). 

3. Порядок подання та розгляду заяв про випадки 

булінгу (цькування) у закладі освіти 

Вересень 

2021 

3. Забезпечити на веб-сайті школи відкритий доступ до 

такої інформації та документів: 

1. Правила поведінки, права та обов’язки учнів  школи 

2. План заходів   щодо запобі-гання та протидії булінгу 

(цькування) на 2020/2021 навчальний рік 

3. Порядок реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, 

причетних до булінгу (цькування); 

4. Порядок подання та розгляду заяв про випадки 

булінгу (цькування) у закладі освіти 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

4. Забезпечення інформацією сайта школи щодо застосу- Упродовж 
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вання норм Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018 року за №2657  

2021/2022 

навчального 

року 

 

2.2.3. Заходи щодо забезпечення відвідування занять здобувачами освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Скласти алгоритм контролю за відвідуванням 

занять здобувачами освіти 

Вересень 2021 Адміністрація, 

Класні керівники 

2. Скласти алгоритм дій з питання попередження 

пропусків навчальних занять здобувачами 

освіти 

Вересень 2021 

3. Організувати контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

4. Нарада при директорові 

-Про стан відвідування занять здобувачами 

освіти   

Квітень 2022 

 

5. Проводити роз’яснювальну роботу  з батьками 

здобувачів освіти щодо їх відповідальності за 

відвідуванням учнями занять 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

6. Забезпечити ведення журналу обліку 

відвідування занять здобувачами освіти 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

7. Видати наказ по школі «Про підсумки роботи 

школи  щодо відвідування занять здобувачами 

освіти» 

Травень 

Грудень   

 

2.2.4. Психологічна служба закладу освіти 

2.2.4.1. Психодіагностична робота 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Обстеження першокласників на етапі прийому до 

школи з метою виявлення психологічної зрілості 

дітей 6-7 річного віку. 

Травень 

Вересень 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

2 Провести поглиблену діагностику пзнавальної сфери 

учнів з низьким рівнем готовності до навчання з 

метою з’ясування причин неготовності до школи та 

організації роботи корекційно- розвиваючих груп. 

Вересень 

3 Обстеження першокласників на етапі адаптації в 

шкільному середовищі 

Жовтень 

4 Розвивальні ігри з першокласниками за програмою 

«Розвивальне навчання» з метою подолання 

дезадаптованості. 

Жовтень 

Листопад 

5 Розвивальні ігри з першокласниками за програмою 

«Розвивальне навчання» з метою подолання 

дезадаптованості. 

Вересень  

Грудень 

6 Обстеження учнів 4-х класів на етапі переходу з 

молодшої школи в середню. 

Січень 

Лютий 

7 Провести заняття щодо розширення уявлення учнів 

про світ професій 

Упродовж 

навчального 

року 

8 Провести поглиблену діагностику пізнавальної 

сфери учнів, які показали низький рівень готовності 

до переходу у 5 клас. 

Лютий 
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9 Діагностика стилю спілкування вчителя з учнями, 

вчителів, батьків, при написанні характеристик на 

вчителів, які проходять атестацію. 

Упродовж 

навчального 

року 

10 Проводити психологічні спостереження за учнями 

під час уроків та перерв з метою відстеження 

особливостей адаптації. 

Листопад 

19 Залучення до роботи гутків, секцій, 

загальношкільних заходів. 

Упродовж 

навчального 

року 

20 Створення сприятливого психологічного клімату, 

атмосфери уваги, співчуття і співпраці в класних 

колективах зокрема й у навчальному закладі в 

цілому. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

2.2.4.2. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Сформувати кореційну групу з учнів, які виявились 

не готовими до навчання та проводити групові 

розвиваючі заняттяз розвитку пізнавальних 

процесів. 

Вересень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

2 Провести поглиблену діагностику учнів, які мають 

трудноі в пристосування до навчання з метою 

виявлення причин низького рівня адаптованості та 

надання рекомендацій дорослим щодо сприяння 

повноцінній адаптації першокласників. 

Листопад 

3 Сформувати корекційно-розваваючу групу з учнів, 

які мають низький рівень адаптованості та 

проводити групові корекційно-розвиваючі заняття. 

Жовтень  

Листопад  

4 Сфомувати корекційні групи і проводити 

корекційно-розвиваючі заняття для учнів з 

н6едостатньо сформованими пізнавальними 

процесами 

Березень  

Квітень 

5 Проведення індивідуальної корекційно-розвивальної 

роботи для подолання проблем пізнавальної та 

особистісної сфери 

Упродовж 

навчального 

року 

6 Проводити індивідуальні консультації з атьками 

учнів, які мають особливі оствітні потреби 

Упродовж 

навчального 

року 

10 Проводити пофілактичну роботу з учнями закладу 

щодо толерантного ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами 

Упродовж 

навчального 

року 

11 Проведення індивідуальної корекційно-розвивальної 

роботи для подолання проблем пізнавальної та 

особистісної сфери 

Упродовж 

навчального 

року 

12 Проводити заняття розвиваючої спрямованості з 

сетою активізації творчого потенціалу, 

психологічної підготовки до участі в різноманітних 

та конкурсах. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

2.2.4.3. Консультаційна робота 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Провести психолого-педагогічний семінар на тему: 

«Особливості психологічної адаптації 

Листопад Практичний психолог 
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першокласників до шкільного середовища» 

2 Провести психолого-педагогічний звіт:»Готовність 

учнів 4-х класів до переходу у 5 клас» 

Березень 

3 Провести групові консультації з питань 

психологічної просвіти:  

Толерантне спілкування. Як розв’язати конфліктні 

ситуації? 

Поради психолога « Вчимося бути здоровими» 

 

Упродовж 

навчального 

року 

4 Проводити індивідуальні консультації( за запитом) Упродовж 

навчального 

року 

5 Проводити індивідуальні консультації з вчителями Упродовж 

навчального 

року 

 

2.2.4.4. Психологічна просвіта 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Взяти участь у педагогічних радах: Упродовж 

навчального 

року 

  

2 Виступ: « Школа і родина» Класний керівник і 

батьки: шляхи співробітництва». 

Упродовж 

навчального 

року 

  

3 Виступ: « Адаптація до шкільного навчання- 1 

класи; 

Упродовж 

навчального 

року 

  

4 Виступ: « Психолого – педагогічні аспекти 

формування сприятливого психологічного клімату 

уроку – важлива умова підвищення ефективності 

навчально- виховного процесу» 

Упродовж 

навчального 

року 

  

5 Провести години спілкування для 1 – класників. 

« Я – першокласник. Мої враження від початку 

навчання у 1-му класі.» 

«Доброта починається з дитинства» 

 

Упродовж 

навчального 

року 

  

6 Просвітницька робота з класними керівниками, 

щодо проведення акцій, тематичних тижнів. 

Упродовж 

навчального 

року 

  

7 Інформаційно-просвітницьке повідомлення класним 

керівникам « Вияв та робота з обдарованими 

учнями» 

Упродовж 

навчального 

року 

  

11 Провести бесіди на теми: 

«Від чого залежить здоров’я? Чи залежить воно від 

нас?» 

 

Упродовж 

навчального 

року 

  

12 Спланувати та підготувати заходи, спрямовані на 

проведення:  

Тижня толерантності; 

 

Упродовж 

навчального 

року 

  

13 Тижня родинних свят Упродовж 

навчального 

року 
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2.2.4.5. Організаційно-методична робота 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Провести психолого- педагогічний консиліум на 

тему: «Вивчення рівня готовності до навчання учнів 

1-х класів» 

Жовтень Адміністрація, 

Практичний психолог 

Педагог-організатор 

Класні керівники 2 Провести тренінги спілкування, розвиваючі заняття. Упродовж 

навчального 

року 

3 Робота з молодими спеціалістами щодо ведення 

документації. 

Упродовж 

навчального 

року 

4 Складання планів роботи: місячного, річного, 

щоденного 

Підготовка матеріалів для проведення: діагностики, 

тренінгів, батьківських зборів. 

Робота в бібліотеці 

Опрацювання фахової та педагогічної літератури 

Робота з банком психодіагностих методик 

Участь у педагогічній нараді при директорові. 

Підготовка матеріалів до проведення занять з 

учнями, учителями. 

 

Упродовж 

навчального 

року 

5 Участь у складанні річного плану. Упродовж 

навчального 

року 

7 Ознайомлення та обговорення результатів 

діагностичних досліджень. 

Упродовж 

навчального 

року 

8 Надання аналітичних звітів. Упродовж 

навчального 

року 

9 Підготовка та участь у педрадах, групових нарадах. Упродовж 

навчального 

року 

 

2.2.4.6. Зв’язки з громадськістю 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Вивчити особливості психологічного клімату в 

сім’ях учнів 4-х класів та виступити з інформацією 

на батьківських зборах: «Сімейний мікроклімат 

очима дитини». 

Квітень Соціальний педагог 

Практичний психолог 

2 Індивідуальна консультація батьків з питань 

виховання, навчання сімейних стосунків. 

Упродовж 

навчального 

року 

3 Робота з батьками 

Групова консультація: «Режим дня – запорука 

успішного навчання першокласника. Як допомогти 

дитині в навчанні»? 

Групова консультація: «Причини навчальних 

труднощів школярів», «Як підготувати дитину до 

школи». 

Виступ: «Малюк пішов до школи» 

Виступ: «Адаптація першокласника до школи» 

Виступ: «Вікові особливості дітей молодшого 

Вересень 

Грудень 
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шкільного віку» 

Виступ: «Стилі взаємовідносин в сім’ї, роль сім’ї у 

вихованні особистості» 

Виступ: «Правила батьківської поведінки в 

організації навчання» 

4 Співпраця з медпрацівниками Упродовж 

навчального 

року 

 

2.2.5. Соціальний захист здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Систематично проводити роботу щодо 

залучення до навчання дітей віком 6 років. 

 

Упродовж 

навчального 

року 

Адміністрація 

школи, 

педколектив 

 

2 Провести аналіз кількості дітей, що 

проживають на території обслуговування 

школи в порівнянні з кількістю дітей, що 

навчаться в  школі. 

 

 . 

3 За наявності в школі учнів, які проживають на 

закріпленій за школою території обслуговування і 

яких не було включено до списку, подати 

додатковий список таких учнів відділу освіти. 

До 

05.09.2021 

4 Подати статистичний звіт (форма № -РВК) про 

кількість дітей шкільного віку, інформацію 

про охоплення дітей навчанням, про облік за 

роками народження, про облік навчання 

шкільного віку. 

До 

05.09.2021 

5 Проводити роботу щодо залучення до навчання 

дітей 6-річного віку: 

•   уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 

років; 

•   провести бесіди з батьками про необхідність 

вступу до школи з 6-ти років; 

•  зібрати заяви батьків та пояснювальні 

записки з причиною відмови; 

•провести рекламно-інформаційну акцію 

«Школа для першокласників» 

• Робота консультативного пункту для батьків 

майбутніх першокласників 

До 

05.09.2021 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Серпень  

Жовтень 

Листопад  

6 Заслуховувати на нараді при директорі 

питання: 

•    про виконання положень Конституції 

України, о . 35 Закону України «Про освіту», о 

. 6 Закону України «Про загальну середню 

освіту»; 

• про здійснення контролю за відвідуванням 

навчальних занять учнями школи 

 

 

Вересень  

 

Лютий  

7 Узагальнити проведену роботу в наказі «Про 

підсумки роботи педколективу школи щодо 

проведення обліку дітей і підлітків шкільного 

віку  на території обслуговування школи» 

Червень  

8 У разі змін вносити корективи до статистичних 

звітів (інформація про облік дітей і підлітків 

шкільного віку за роками, про охоплення 

дітей і підлітків шкільного віку навчанням, 

облік навчання дітей і підлітків шкільного 

віку) і подавати їх до відділу освіти. 
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2.2.5.1. Забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Забезпечити безкоштовним харчуванням в 

шкільній їдальні учнів школи та пільгових 

категорій, які мають на це право 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Директор школи  

2 Надавати грошову допомогу учням школи, 

які мають на це право 

За необхідності Рада школи  

3 Забезпечити безкоштовне відвідування 

учнями пільгових категорій розважальних 

заходів, що проводяться в школі, місті 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог 

соціальний 

Класні 

керівники 

 

4 Забезпечити можливість  проїзду дітей 

(зменшеної вартості), які цього потребують, 

до школи і в зворотньому напрямку 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог 

соціальний 

Класні 

керівники 

 

5 Вести систематичний контроль відвідування 

школи учнями, в тому числі й пільгових 

категорій 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог 

соціальний 

Класні 

керівники 

 

6 Вести систематичний контроль харчуванням 

учнів, в тому числі й пільгових категорій 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог 

соціальний. 

Класні 

керівники 

 

7 Забезпечити участь у роботі гуртків учнів 

пільгових категорій 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Педагог 

соціальний 

Класні 

керівники 

 

8 Залучати учнів пільгового контингенту до 

роботи шкільної бібліотеки 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Бібліотекар 

Класні 

керівники 

 

9 Надавати соціально-психологніі 

консультації батькам та особам, що їх 

замінюють 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Педагог 

соціальний 

 

 

10 Надавати соціально-педагогічні консультації 

учням 

Упродовж 2020/2021 

навчального року 

Педагог 

соціальний 

 

 

11 Психологічне  вивчення учнів 1-х класів. 

Готовність до шкільного навчання. Рівень 

адаптації учнів, психодіагностика учнів 1-х 

кл. Групова консультація учнів, педагогів, 

батьків. 

Вересень Практичний психолог 

Соціальний педагог 

12 Психологічний супровід учнів 1. у період 

первинної адаптації (спостереження, 

консультації, патронаж). 

І семестр 

13 Анкетування батьків учнів 1 класів Вересень – жовтень 

14 Участь у нараді при директорові з питання 

психологічного моніторингу учнів 1-х кл. 

І семестр 

15 Психологічні коментарі до вивчення 

первинної адаптації 1-х кл. до шкільного 

навчання 

 

Жовтень 

16 Індивідуальні консультації для батьків 1-х 

кл. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

17 Індивідуальні консультації для педагогів  1 -

х кл. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

18 Психологічний  супровід обдарованих дітей. Листопад - грудень 

19 Аналіз роботи вчителів-предметників і 

класних керівників з учнями, які мають 

низький рівень навчальних досягнень. 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Адміністрація 

 

 

20 Організація занять з учнями 1 -х  кл., які Упродовж 20212022 Практичний психолог 
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мають труднощі адаптації до навчання в 

школі. 

навчального року Соціальний педагог 

21 Участь у раді профілактики з доповіддю на 

тему «Відповідальність батьків за поведінку 

дитини». 

Згідно з планом 

роботи 

22 Коректування роботи з обдарованими 

дітьми. 

Січень 

23 Створення куточка для батьків майбутніх 

першокласників 

Січень 

24 Тиждень психолога Квітень 

25 Консультації для батьків майбутніх 

першокласників. 

Травень 

26 Загальний аналіз психологічних досліджень 

за 2021/2022 н.р. Статистичний звіт. 

Травень 

56 Планування роботи на наступний 

навчальний рік. Упорядкування 

документації кабінету. 

Травень 

57 Індивідуальні та групові консультації для 

учнів, батьків, педагогів(за потребою разом 

із соціальним педагогом) 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

 

2.2.5.2. Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Провести роботу щодо обліку дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

та занесення їх до соціального паспорту школи 

До    

2 Провести роботу щодо забезпечення учнів з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського канцелярією 

Серпень 2021   

3 Поновити списки дітей пільгового 

контингенту 

до 05.09.2021 Педагог 

соціальний 

 

4 Забезпечити безкоштовним харчуванням в 

шкільній їдальні учнів пільгових категорій, які 

мають на це право 

З 01.09.2021 Директор школи  

7 Залучити дітей, в тому числі й пільгового 

контингенту, до занять в гуртках за інтересами 

до 15.09.2020   Класні 

керівники 

 

8 Охопити всіх дітей, в тому числі й пільгового 

контингенту, поглибленим медичним оглядом 

Жовтень - грудень 

2021  

  

9 Забезпечити дієтичним харчуванням дітей 

пільгового контингенту, якщо вони цього 

потребують 

до 03.09.2021   

11 Забезпечити дітям пільгового контингенту 

безкоштовне відвідування розважальних 

заходів, які будуть проводитися на базі школи 

Упродовж 20212022 

навчального року 

Педагог 

соціальний 

 

12 Забезпечити відвідування міських новорічних 

свят (дітям пільгового контингенту - 

безкоштовно) 

грудень 2021 Педагог 

соціальний 

 

13 Організувати вручення подарунків на день 

Святого Миколая, новорічні свята учням 

молодших класів та дітям пільгового 

контингенту. 

Грудень 2021- 

Січень 

2022 

 

Педагог 

соціальний 

Педагог 

організатор 

 

14 Розважальна програма для дітей з особливими 

потребами «День святого Миколая» 

Грудень 

2021 

Педагог 

соціальний,  

Педагог 

організатор 

 

15 Забезпечити безкоштовну участь учнів 

пільгового контингенту у екскурсіях, які будуть 

Упродовж 

2021/2022навчального 

Класні 

керівники 
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проводитися року 

16 Організувати учнів на участь у заходах, 

присвячених Дню захисту дітей. 

01 червня 2022 Педагог 

соціальний, 

Педагог 

організатор 

 

17 Надавати грошову допомогу учням школи, які 

мають на це право 

За необхідності .  

18 Забезпечити безкоштовне відвідування учнями 

пільгових категорій розважальних заходів, що 

проводяться в школі, місті 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Педагог 

соціальний 

Класні 

керівники 

 

2.2.5.3. Заходи щодо правової освіти здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Дотримуватись статті Закону України "Про 

освіту" щодо отримання учнями повної 

загальної середньої освіти 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

Соціальний педагог 

2 Вести соціально-психологічний супровід 

дітей, які виховуються в проблемних сім’ях. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

3 Вести щоденний облік відвідування учнями 

школи  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

2.2.5.3. Заходи шкільної ради профілактики щодо превентивного виховання учнів 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-

психологічні сфери родин учнів  

До 

20.09.2021 

Класні 

керівники,   

соціальний 

педагог 

 

2 Вивчити особливості середовища, у якому 

виховуються учні  

Упродовж 

2021/2022нав

чального 

року 

Соціальний 

педагог 

 

3 Опрацювати питання методики превентивного 

виховання учнів    

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

4 Включати питання на право-виховну тему в порядок 

денний батьківських зборів 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

5 Провести медичне обстеження учнів Відповідно 

до графіка 

  Медсестра  

6 Контролювати та аналізувати стан здоров'я школярів  Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

  Медсестра  

7 Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій 

школи 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Класні 

керівники,  
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2.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору 

2.3.1. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Вивчити відповідність стану освітнього 

середовища принципам інклюзивної освіти 

Вересень 2021 Практичний психолог, 

соціальний педагог, 

 

асистенти вчителів 

 

 

2. Облаштувати ресурсну кімнату для дітей з 

особливими освітніми потребами 

 

3. Вивчити відповідність організації 

інклюзивного навчання нормативним 

вимогам та сучасним викликам 

Вересень 2021 

4. Здійснити аналіз динаміки розвитку 

інклюзивного навчання відповідно до 

освітніх потреб 

Листопад-грудень 

2021 

5. Вивчити використання технологій, методів 

навчання, викладання, пристосування 

навчального матеріалу, програм до 

особистостей розвитку дитини у класах, де є 

діти з ООП 

Листопад-грудень 

2021 

6. Скласти план заходів для поліпшення 

доступності закладу 

Вересень 2021 

7. Скласти план забезпечення необхідними 

навчально-методичними і наочно-

дидактичними посібниками відповідно до 

потреб здобувачів освіти 

Вересень 2021 

8. Забезпечити консультування батьків дітей з 

ООП з особливостей навчання і розвитку 

дитини 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

9. Проводити аналіз психофізичного розвитку 

учнів з ООП, соціальних умов розвитку 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

10. Розробити інструментарій для аналізу 

психофізичного розвитку учнів з ООП, 

соціальних умов розвитку 

Упродовж 20212022 

навчального року 

11. Здійснити аналіз критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти з 

ООП 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

12. Здійснювати моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів освіти, їх динаміки та 

результативності для підвищення якості 

освіти у закладі 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

13. Забезпечити проходження асистентами 

вчителів, вчителями проходження тренінгів, 

курсів, семінарів з проблем інклюзивного 

навчання 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

14. Розглянути на засіданнях педагогічної ради 

питання організації інклюзивного навчання: 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

 - Інклюзивна освіта – особливий напрямок 

сучасної педагогіки. Особливості організації 

навчально-виховного процесу в умовах 

креативної освіти через інклюзивне навчання 

в школі 

Жовтень 2021 

 - Теоретичні аспекти інклюзивної освіти та 

співвідношення умов її забезпечення з 

можливостями закладу 

Грудень 2021  

 - Реалізація інклюзивної моделі освіти в Лютий 2022 
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закладі 

 -Результативність навчальних досягнень 

здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребеми 

Травень 2021 

15. Розглянути на нарадах при директорові 

питання організації інклюзивного навчання: 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

 - Організація інклюзивного навчання в школі Вересень 2021 

 - Якість впровадження інклюзивної моделі 

освіти з подальшим розробленням плану 

розвитку школи у напрямі інклюзивної 

освіти 

Листопад 2021 

 -Запровадження інноваційних освітніх 

технологій на основі інклюзивного підходу 

та моделей спеціальних освітніх послуг для 

дітей з особливими освітніми потребами 

Грудень 2021                                      

 -Вирішення низки соціальних проблем щодо 

інтегрування в суспільство дітей з 

особливими освітніми потребами 

Лютий 2022 

 - Удосконалення системи підготовки та 

перепідготовки педагогічних кадрів, які 

працюють в умовах інклюзивного навчання 

Березень 2022 

 - Забезпечення якості та доступності освіти 

для кожної дитини, включаючи дітей з 

особливими освітніми потребами, які 

проживають в освітньому окрузі закладу. 

 

Травень 2022 

16. Забезпечити роботу постійно діючих 

семінарів, тренінгів щодо роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами: 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

 - Контроль й оцінювання навчальних 

досягнень учнів в інклюзивному класі 

 

Вересень 2020 

 - Портфоліо вчителя інклюзивного класу Впродовж року 

 - Створення позитивної атмосфери в 

шкільному середовищі за умови 

інклюзивного навчання 

Впродовж року 

17. Скласти план співпраці з інклюзивно-

ресурсним центром щодо організації 

інклюзивного навчання 

Впродовж року 

18. Забезпечити діяльність команд психолого-

педагогічного супроводу дітей з ООП 

Упродовж 

2021/2022навчального 

року 

19. Провести психологічну діагностику дітей з 

ООП з метою вивчення сильних і слабких 

сторін розвитку особистості, виявлення і 

вирішення проблем, що виникають у процесі 

інтеграції її в освітній простір 

Листопад-грудень 

2021 

20. Провести аналіз ефективності засвоєння 

навчального матеріалу дитиною з 

особливими освітніми потребами та 

коригування індивідуальної навчальної 

програми 

Грудень 2021 – 

травень 2022 

21. Розробити систему надання спеціальних 

освітніх і фахових послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами 

Вересень 2021 

22. Створити нормативно-правові основи для 

організації інклюзивної освіти: 

Вересень 2021 

 - Положення про організацію інклюзивної 

освіти 

 

 - Положення про команду супроводу  

 -Навчання за індивідуаль-ними навчальними 

планами 
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 - Посадова інструкція соціального педагога  

 - Посадова інструкція практичного психолога  

 - Посадова інструкція заступника директора з 

навчально-виховної роботи 

 

 - Положення про оцінювання дітей в умовах 

інклюзивного навчання 

 

23. Створити модель інклюзивної освіти в школі Упродовж року 

24. Розробити перспективний план розвитку 

інклюзивної освіти в закладі за напрямами: 

- аналітико-статистичний 

- методичного забезпечення 

-інформаційно-просвітниць-кий 

- соціально-педагогічний 

- програмно-структурний  

- змістовний 

- розвиток освітнього середовища 

- результативність навчання 

- навчальна діяльність 

- кадрове забезпечення 

 

Вересень 2021 

 

 

2.3.2. Організація індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Оформлення документації щодо організації роботи 

за індивідуальною формою навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами 

Серпень    

2. Подання для організації навчання дітей з особливими 

освітніми потребами за індивідуальною формою  до 

відділу освіти 

Серпень    

3 

. 

Наказ про організацію навчання за індивідуальною               

формою 

Серпень    

5. Затвердження індивідуального навчального плану   

та навчальних програм 

Серпень    

6. Затвердження складу педагогічних працівників, які 

здійснюватимуть навчання за індивідуальною 

формою дітей з особливими освітніми потребами 

Серпень    

7. Складання розкладу навчальних занять та 

погодження  його з  батьками дитини з особливими 

освітніми потребами 

Серпень    

8. Затвердження календарних планів вчителів 

предметників 

До 

03.09.2021 

  

9. Батьківські збори, з метою роз'яснення  особливостей 

організації  роботи з дітьми з особливими освітніми 

проблемами за індивідуальною формою навчання 

Серпень    

10 Виконання навчального плану, оформлення шкільної 

документації 

Грудень, 

травень 

Вчителі 

предметники 
 

11 Планування роботи за предметами (календарні, 

поурочні плани) 

Серпень 

січень 

Вчителі 

предметники 

 

12 Контроль за організацією роботи з дітьми з 

особливими освітніми проблемами за 

індивідуальною формою навчання 

постійно   

13 Узагальнення роботи   за індивідуальною формою 

навчання  

Грудень,  

травень  

  

14 Аналіз, контроль, розгляд питань на нарадах та 

моніторинг рівня навчальних досягнень учнів , які 

Грудень    
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навчаються за індивідуальною формою навчання 

15 Спільна робота з інклюзивним ресурсним центром по 

організації навчання дітей з особливими освітніми 

потребами 

Березень-

квітень 

  

 

2.3.3. Заходи щодо формування навичок здорового способу життя 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести цикл бесід за віковими групами: 

 

Тематика бесід 1-4кл 

Вплив фізичної культури та спорту на зміцнення 

здоров’я.  

Що таке добре, а що погано. 

Права і обов’язки учнів ! 

 

 

Упродовж  

навчального 

року 

Вчителі 

фізичної 

культури. 

 

 

2.3.4. Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та 

соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу 

 Заходи 
 

Дата 

 І. ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО          
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

   

1 Запис у бібліотеку нових читачів. вересень 

   

2 Формування читацьких потреб на книгу Протягом року 
 
    

3 Проведення бесід з учнями про належне ставлення 
до книги 

Протягом року 

4 Задовільняти запит учнів у художній літературі Протягом року 

5 Задовільняти запит учнів у навчальній літературі Протягом року 

6 Бесіди щодо кращого збереження шкільного  фонду Протягом року 

             2. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА  

1 Вести облік видачі підручників по класах  

 -облік  загублених підручників і худ.літератури    Протягом року 

2 Робити аналізи читацьких формулярів  

3 Інформувати вчителів про надходження нової 
літератури,методичних посібників,підручників 

Протягом року 

   

4 Виставки нових надходжень літератури для учнів Протягом року 

5 Організовувати і проводити екскурсії.  

 Співпрацювати з дитячою бібліотекою Сихова  Протягом року 

 Філія4 і бібліотекою-філією33  

6 Організовувати і проводити зустрічі з дитячими 
письменниками 

Протягом року 

   

7 Проводити акції ,,Подаруй бібліотеці книгу,, Протягом року 

   

8 Ознайомити учнів1класів з шкільною бібліотекою вересень 

   



39 

 
9 Для учнів 2 класів провести урок-бесіду ,,ПРАВИЛА 

ПОВЕДІНКИ З КНИГОЮ,,  
жовтень 

   

10 Організовувати виставки до визначних дат в 
українській літературі 

Протягом року 

   

11 Проводити з учнями бесіди про прочитане, бесіди 
про бібліотеку 

Протягом року 

   

12 Підбирати потрібну літературу відстаючим учням у 
навчанні 

Протягом року 

   

13 Робота з обдарованими дітьми в плані задоволення 
їх потреб у певній літературі 

Протягом року 

14 Рейд-перевірка підручників Щомісячно 

15 Проведення річного звіту В кінці року 

 3.    РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ  

   

1 Проводити за запитом вчителя усні аналізи читання 
учнями 

Протягом року 

   

2 Знайомити вчителів з новими надходженнями  
педагогічної  та інклюзивної літератури 

Протягом року 

   

3 Залучати вчителів до акції ,,ПОДАРУЙ БІБЛІОТЕЦІ 
КНИГУ,, 

Протягом року 

   

4 Разом з педагогами слідкувати за станом навчальних 
підручників 

Протягом року 

   

  4.   РОБОТА З БАТЬКАМИ  

   

1 Інформування батьків,щодо бережливого ставлення 
до книги    

Протягом року 

   

2 поради батькам,як книга допоможе сформувати у 
дітях кращі моральні якості 

 

   

3 Інші форми  

   

 5.    ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ        

   

1 Створення бібліотечного активу Вересень-жовтень 

   

2 Пропоганда читання,як форма культурного дозвілля  

   

3 Реставрація художньої літератури  В кінці семестру 

   

 6.  Довідково-інформаційна робота бібліотеки  

   

1 Методична допомога педагогам Протягом року 

2 Інформаційна допомога учням Протягом року 

3 Укомплектування довідників грудень 

   

 7.  РОБОТА З ПІДРУЧНИКАМИ  

   

1 Підрахунок кількості складу підручників Травень-вересень 
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2 Виявлення боржників Другий семестр 

3 Ведення та оформлення обліку бібліотечного фонду  

4 Замовлення необхідних підручників на поточний 
навчальний рік 

Травень 

5 Постійний контроль потреби в  навчальній літературі Протягом року 

6 Ведення обліку –івентарна,сумарні книги Протягом року 

7 Вилучення з фонду літератури-застарілої,зношеної При потребі 

 8.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

   

1 Проходити курси За планом РМО 

2 Брати участь у засіданнях РМО шкільних бібліотек Протягом року 

3 Брати участь у тренінгах,семінарах Протягом року 

4 Бути ознайомленою з навчальним планом та 
програмою 

вересень 

   

 9.ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА  

   

1 Слідкувати за чистотою приміщення Протягом року 

2 Організація санітарного дня у бібліотеці Останній день місяця 

   

          МАСОВІ ЗАХОДИ  

                      дата 

               ВЕРЕСЕНЬ 2021 р  

   

1 День знань 1 Вересня 

   

2 Міжнародний день писемності. Тематична виставка. 8 ВЕРЕСНЯ 

   

3 День фізкультури і спорту. Інформування про нові 
досягнення у спорті. 

13 ВЕРЕСНЯ 

   

4 Різдво Пресвятої Богородиці Марії. Бесіда        21ВЕРЕСНЯ 

   

5 В.О.Сухомлинський.103-річниця від дня народження. 
Книжкова виставка. 

28 вересня 

   

6 Всеукраїнський день бібліотек. Оформити стінгазету. 30 вересня 

   

                      Жовтень20219 р  

   

1. Всесвітній день учителів. День працівників освіти. 3 жовтня 

   

2. День українського козацтва.              14 жовтня 

 Покрова Пресвятої Богородиці. Тематичні виставки.  

   

3. Міжнародний день шкільних бібліотек. Книжкова 
виставка. 

21 жовтня 

   

                       Листопад2021 р  

   

1. День української писемності та мови. 9 листопада 

 (Тематична виставка)  

   

2. День пам яті жертв голодомору та політичних 
репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» 

27 листопада  

              ГРУДЕНЬ2021 р  
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1. ДЕНЬ Збройних сил України.(Тематична виставка) 6 грудня 

   

2. День святого Миколая.(Бесіда на тему: «Історія  
свята,традиції та прикмети.» 

19 грудня 

   

3. 156років від дня народження Р.Кіплінга-англійського 
поета,казкаря.(Книжкова виставка) 

30 грудня 

   

                  Січень 2022 р.  

   

1. 206-років від дня народження О.Шухевича-
українського  греко-католицького св’ященника, 
письменника,перекладача. 

4 січня 

 (Інформаційна виставка)  

2. День  Соборності України. (Тематична виставка) 22 січня 

   

3. День пам’ яті Героїв Крут. 104-річниця бою під 
Крутами. Оформити виставку на тему:Життя людини-
найвища цінність. 

29 січня 

   

              ЛЮТИЙ 2022 Р.  

   

1. Міжнародний день рідної мови. (Тематична 
виставка)  

21 лютого 

   

2. 151-річниця від дня народження Лесі Українки.    25  лютого 

 Конкурс на краще читання віршів.  

   

                    БЕРЕЗЕНЬ 2022 Р.  

   

1. Наталя Забіла.119-річниця від дня народження. 5 березня 

 (Книжкова виставка)  

   

2. 208-річниця від дня народження Т.Г.Шевченка.    9 березня 

 (Постійно-діюча книжкова виставка)  

   

3. Всесвітній день поезії. (Тематична виставка) 21 березня 

   

Р о з д і л ІІІ 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

3.1.План-графік здійснення моніторингу організації освітнього процесу 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  

 

Моніторинг роботи з 

обдарованими 

учнями 

 

На сайті школи, у розділі 

«ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ»  

грудень, 

травень 

  

2 Діяльність шкільних  

методичних об’єднань 

грудень, 

травень 

  

3  Рівень  знань, умінь і 

навичок учнів  

вересень, 

грудень, 

травень 
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Р о з д і л  ІV 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

4.1. Організація методичної роботи педагогічних працівників 

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та 

індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та 

професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно 

притаманні їй основні функції: 

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами    

до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів; 

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у 

змісті освіти; 

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з 

урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;  

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб 

життя, формуванню професійної мобільності педагогів; 

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних 

педагогам  у майбутньому; 

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної 

діяльності; 

 

У 20121/2022 навчальному році методична робота школи спрямована на реалізацію 

проблемної теми: «                                                                                               » 

Для вирішення цієї  проблеми  поставлені такі завдання : 

 наукова підготовка педагогів; 

 оволодіння інноваційними формами та методами навчання; 

 пізнання вікових та психологічних особливостей учнів; 

 оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності 
кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної 

майстерності; 

 вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників 
тощо; 

 діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів; 

 забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання; 

 удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів 
організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду; 

 заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної 
роботи; 

 активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток 

самостійної праці школяра; 

 активізація роботи школи молодого вчителя; 

 активізація роботи методичних кафедр та творчих груп вчителів  з актуальних питань 
навчально-виховного процесу; 

 забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування 

школи, зв’язаних з впровадженням формувального та ріневого оцінювання навчальних 

досягнень учнів; 
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 підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради; 
З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього 

процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми   

методичної  роботи:  

Колективні  форми  роботи: 

 педагогічна рада; 

 методична рада; 

 методична оперативна нарада; 

 методичне об’єднання; 

 творчі групи  

 психолого - педагогічні семінари; 

                                          Індивідуальні  форми  роботи: 

 методичні консультації; 

 співбесіди; 

 наставництво; 

 робота над методичною темою; 

 атестація; 

 курси підвищення кваліфікації; 

 творчі звіти; 

 самоосвіта вчителів; 

 участь у професійних конкурсах; 

 аналіз уроків; участь у методичних івентах. 
     Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх 

педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи, 

організувати  роботу  в  таких  напрямках:  

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 СЕРПЕНЬ  Адміністрація 

1 Співбесіда з учителями з метою визначення 

готовності до роботи в новому навчальному році 

(знання вимог стандарту освіти, навчальних 

програм, наявність навчально-методичного 

забезпечення з предмета) 

 

2 Уточнення списків учителів для курсів 

підвищення кваліфікації 

 

3 Проведення установчої методичної наради вчителів-

предметників та вчителів початкових класів: 

• методика проведення першого уроку; 

• інструктаж щодо ведення і заповнення класних 

журналів; 

• про виконання єдиних вимог до усного і 

писемного мовлення учнів; 

• організація календарно-тематичного 

планування на І семестр 2021/2022 навчального року 

 

4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку 

нового навчального року 

 Педагоги  

5 Засідання педагогічної ради    

6 Засідання методичної ради    

7 Засідання методичних об’єднань    

 ВЕРЕСЕНЬ    

1 Контроль нормативності затвердження 

календарно-тематичного планування учителями 

   

2 Контроль нормативності заповнення сторінок    
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класних журналів, особових справ, журналів ТБ 

3 Контроль нормативності поурочного планування 

учителів 

   

5 Виготовлення вчителями наочності і дидактичного 

матеріалу 

Упродовж 

місяця 

Педагоги  

 ЖОВТЕНЬ    

1 Засідання методичної ради    

2 Засідання ШМО    

3 Засідання педагогічної ради школи    

 ЛИСТОПАД    

1 Атестація педагогічних працівників Упродовж 

місяця 
  

2 Курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

Упродовж 

місяця 
  

3 Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування 

уроків. 

Упродовж 

місяця 
  

4 Контроль стану викладання предметів (за окремим 

планом) 

   

 ГРУДЕНЬ    

1 Контроль стану викладання предметів (за окремим 

планом) 

   

2 Предметні тижні (за окреми планом)    

3 Контроль стану виконання навчальних програм    

4 Контроль стану ведення ділової документації 

вчителя 

   

5 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І 

семестр. 

   

 СІЧЕНЬ    

1 Затвердження календарно-тематичного планування 

на ІІ семестр 

   

2 Засідання методичної ради    

3 Засідання педагогічної ради    

 ЛЮТИЙ    

1 Фестиваль відкритих уроків Упродовж 

місяця 
  

2 Атестація педагогічних працівників Упродовж 

місяця 
  

 БЕРЕЗЕНЬ    

1 Підведення підсумків атестації педагогічних 

працівників. Творчі звіти вчителів. 

   

3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж 

місяця 
  

4 Взаємовідвідування уроків Упродовж 

місяця 
  

 КВІТЕНЬ    

1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІ 

рівня відділу освіти  

   

2 Підготовка матеріалів ДПА Упродовж 

місяця 

Педагоги  

 ТРАВЕНЬ    

1 Складання списків для проходження атестації та 

курсів підвищення кваліфікації в наступному році 

   

2 Засідання ШМО    

3 Засідання педагогічної ради    

4.1.1. Організація роботи методичної ради закладу освіти 

Основні  завдання  методичної  ради  школи: 

 реалізувати задачі методичної роботи; 

 направляти та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи (лабораторії), груп 
педагогів (методичних студій), школи  
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     молодого вчителя; 

 коригуєватироботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів школи; 

 визначати проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та 

методичних івентів; 

 займатись розробкою основної методичної теми. 

 

У 2020/2021 навчальному році роботу методичної ради школи спрямувати на 

реалізацію  наступних завдань: 

 безперервність освіти педагогічних працівників; 

 постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження; 

 сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – 

доступності навчального матеріалу; 

 осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з 
досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки; 

 обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів; 

 ступінь засвоєння вчителем значущості методичної теми, над якою працює він 

особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні; 

 координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів; 

 розробка основних напрямків методичної роботи; 

 формування цілей та завдань методичної служби; 

 забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських 
програм та дидактичного матеріалу; 

 організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх 
педагогічних технологій, розробки авторських програм; 

 організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення 
педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять; 

 організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду; 

 пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників; 

 участь в атестації педагогічних працівників; 

 професійне становлення молодих вчителів; 

 співробітництво з іншими ЗЗСО, науковцями міста та області; 

 впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес. 

Основні  напрямки  діяльності  методичної  ради: 

 аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін; 

 експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних 
дисциплін; 

 організація роботи з опанування освітніми технологіями; 

 обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст 
дидактичних матеріалів до них;  

 організація науково-дослідницької роботи учнів; 

 використання інформаційних технологій; 

 удосконалення навчально-матеріальної бази школи; 

 вивчення досвіду роботи методичних об’єднань; 

 розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, 
фестивалів. 

 

4.1.3. Організація роботи методичних об’єднань закладу освіти 

      За змістом  робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення 

знань учителів з питань методики,  педагогіки, психології, розвитку прогностично-
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аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева 

методична робота,   яка поєднує в собі колективні  та індивідуальні форми. 

В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага: 

 вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі 
освіти; 

 планування роботи на навчальний рік; 

 бговорення навчальних програм; 

 заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення 
якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін; 

 методична допомога молодим вчителям; 

 підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних 

можливостей кожного вчителя; 

 використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів 
самостійних, творчих завдань; 

 надання методичної та науково-інформаційної допомоги секціям наукового 
товариства учнів; 

 індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки 

їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької 

роботи в Малої академії наук; 

 обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного 
об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік; 

 затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань; 

 аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного 

оцінювання; 

 стан позакласної роботи з предмету; 

 огляд новинок методичної літератури; 

 підсумки атестації вчителів; 

 організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, 

перевірка виконання навчальних програм; 

 творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, 
вчителів-наставників; 

 збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків 
учителів школи, розширення видавницької діяльності. 

 

МЕТОДИЧНА І ВИХОВНА РОБОТА (ПЛАНИ ДОДАЮТЬСЯ у розділі 

методичні об’єднання учителів) 


