План роботи на 2018-2019 н.р.

Серпень
Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1
2
3
П. 1. Реалізація Закону України «Про загальну середню освіту»

Форма
узагальне
ння
4

1. Здійснення обліку дітей 5-17 років

До 29.08

ЗДНВР

Списки

2. Комплектування класів

До 29.08.

ЗДНВР

Наказ,
списки

До 31.08.

ЗДНВР

Наказ

4. Організація індивідуального навчання

До 29.08.

ЗДНВР

Наказ

5. Здійснення обліку дітей в алфавітній книзі

До 01.09

ЗДВР

До 29.08

ЗДНВР

3. Планування заходів щодо виконання
закону України «Про загальну середню
освіту»
- збереження контингенту школярів;
- запобігання вибуття школярів;
- створення сприятливих умов для
відвідування учнями школи;
- забезпечення та контроль за відвідуванням
школи учнями;

6. Педагогічна рада № 1
- Про вибори секретаря педагогічної ради
школи;
- Про підсумки роботи школи за 2017-2018
н.р. створення умов для навчання та
виховання учнів та шляхи удосконалення
цієї роботи.
- Пріоритетні напрями та перспективи
розвитку Залізнопортівської ЗОШ І-ІІІ ст..

Довідка

Рішення
пед..ради

Відмітк
а про
виконан
ня
5

7. Про організацію роботи над науковометодичною проблемою.

До 29.08

ЗДНВР

Наказ

8. Особливості організації навчальновиховного процессу у 2018-2019 н.р.

До 29.08

ЗДНВР
Керівники МО

Метод.
рекомендації

9. Особливості викладання шкільних
дисциплін у 2018-2019 н.р.

До 29.08

ЗДНВР
Керівники МО

10. Затвердження плану роботи школи на
2017-2018 н.р.

До 29.08

Адміністрація

11. Здійснити рейд – перевірки по
залученню до навчання дітей 6-14 років та
тих, які не мають відповідної освіти.

До 28.08

Класні керівники

Метод.
рекомендації

Рішення
пед.. ради

Наради при
директорові

Зміст роботи

Вересень
Дата
Відповідальні

1
2
3
П. 1. Реалізація Закону України «Про загальну середню освіту»

Форма
узагальнен
ня

Відмітка
про
виконан
ня

4

5

1. Здійснити перевірку підготовки вчителів
до нового навчального року (атестація
робочих місць, планування відвідування
учнів вдома, аналіз роботи за 2017-2018 н.р.)

До 03.09

ЗДНВР

Нарада при
директорові

2. Взяти під контроль учнів, які схильні до
відставання у навчанні, систематично
надавати їм допомогу

Постійно

Ради командирів

Протокол

3. Залучати всіх учнів до роботи у гуртках та
до виконання громадських доручень

До 03.09

Кл.керів.
ЗДВР

Наказ

4. Прийняти до 1-го класу дітей
шестилітнього віку у кількості 12 чоловік.

До 03.09

Класовод
Трофименко Т.М.

Наказ

5. Забезпечити роботу щодо виявлення
учнів з певними ознаками відставання у
навчанні

До 07.09

ЗДНВР
кл. керівники

Протокол

6. Забезпечити диспансерне обстеження
дітей, сформувати спеціальні медичні групи

До 28.09

ЗДНВР
Мед.сестра

Наказ

Директор школи

Наказ

7. Видати накази про завідування
навчальними кабінетами, розподіл
навчального навантаження та про розподіл
обов’язків між директором та заступниками,
про призначення керівників гуртків.
8. Організовувати чергування класів та
вчителів по школі, подвір’ї, їдальні.

До 03.09.

До 03.09

ЗДВР

Графік

9. Ознайомлення учнів та батьків зі статутом
школи, правилами внутрішкільного
розпорядку

До 17.09

Класні керівники

Протокол

10. Забезпечення санітарно-гігієнічного
режиму в школі.

До 03.09

Адміністрація

Наказ

П. 2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
11. Скласти план-календар школи,
опрацювати розклад уроків та затвердити в
управлінням ГУДПСС

До 03.09.

Адміністрація

Нарада при
директорові

12. Провести психолого-педагогічний
консиліум для забезпечення диференціації та
індивідуалізації навчального процесу

До 03.09

Адміністрація
Класні керівники

Рекомендації

13. Здійснити планування всіх ланок
навчально-виховного процесу

До 17.09.

Керівники, вчителі
предметними,
адміністрація школи

Наказ

Бібліотекар
Адміністрація

Наказ
План

Рішення
конференції

14. Організація роботи шкільної бібліотеки

До 17.09

15. Провести загально шкільну
конференцію: «Результативність роботи
педагогічного колективу за 2017-2018 н.р. ,
проблеми та завдання на 2018-2019 н.р.

До 19.09

Дирекція школи

16. Перевести облік дітей шкільного віку в
мікрорайоні школи.

До 05.09

ЗДНВР
Мед.сестра

17. Здійснити перевірку знань з правил ТБ
кожного працівника школи.

До 10.09.

Завгосп
ЗДНВР

18. Розробити комплекс заходів для
попередження дитячого травматизму

До 10.09

Адміністрація

Звіт
Наказ

Протокол

Наказ
Заходи

19. Ознайомити трудовий колектив з
Правилами внутрішкільного розпорядку на
навчальний рік.

До 03.09

ЗДВР

Протокол

20. Звітувати перед районним відділом
освіти про подальше навчання та
працевлаштування учнів, та випускників що
вибули за літо.

До 03.09

ЗДНВР

Звіт

21. Затвердити календарно-тематичне
планування з предметів

22. Розробити план та графік проведення
занять із безпеки життєдіяльності з учнями.

До 17.09

ЗДНВР

До 17.09

23. Провести нараду при директорові
04.09
«Впровадження нових програм у 5-9 класах»

ЗДНВР

Графік
роботи

Директор

Протокол

24.09

ЗДНВР

Протокол

25. Ознайомлення із положенням
04.09
внутришкільного конкурсу «Зразковий клас»
та оголошення його початку.

ЗДНВР

24. Провести інструктивно-методичну
нараду «Про порядок ведення журналів».

П.3. Науково-теоретична методична робота з кадрами
25. Видати наказ про організацію
методичної роботи на 2018-2019 н.р. та
встановити таку структуру методичної
роботи в школі:
- районні методичні об’єднання;

До 10.09

- школа передового педагогічного досвіду;

4зас.на рік

- методичні об’єднання вчителів школи;

4зас.на рік

- динамічні групи;

4зас.на рік

- творчі групи ;

4зас.на рік

26. Видати наказ «Про організацію

До 03.09

ЗДНВР

Наказ

Директор

Наказ

4зас.на рік

методичної ради школи". Організація роботи
творчої групи пед.. працівників за темою
дослідження на розробку моделі соціалізую
чого освітнього простору.

27.Спланувати роботу методичної ради

28. Клуб класних керівників «Пошук» (МО
кл.керівники)

До 17.09

3 рази на
рік

ЗДНВР

План заходи

ЗДВР

План

29. Клуб молодого учителя «Професіонал»

3 рази на
рік

ЗДНВР

План

30. Організація стажування та наставництва

До 05.09

ЗДНВР

План

31. Організувати роботу над вирішенням
наступних проблемних питань:

Протягом
року

Методична рада

Рішення

б) розвиток інноваційного мислення вчителя
як умова його професійної компетентності
оптимізація управління процесом розвитку
педагогічної та учнівської творчості.
Організація науково-пошукових та науководослідницьких робіт вчителів та учнів.

Протягом
року

Дирекція школи,
адміністрація

Рекомендації

в) розвиток мотиваційної сфери учнів та
вчителів
г) робота клубу «Людина професії»

Протягом
року

Адміністрація

Рекомендації

До 17.09

Методична рада

Протокол

а) підвищення якості навчально-виховного
процесу

д) встановлення партнерства з іншими
навчальними закладами, у тому числі
професійно-технічної освіти

32. Проведення засідання науково-

методичної ради з питання: «Аналіз роботи
методичних об'єднань за минулий рік та
визначення проблемних питань на 2018
-2019 н.р.» Визначення змісту, форм і
методів методичної роботи
Графік
33. Скласти графік проведення відкритих
уроків «Авторський урок 2018-2019 н.р.»

До 20.09

ЗДНВР

34. Інструктивно-методична нарада
«Вивчення і аналіз нової навчальнопрограмової документації»

До 17.09

ЗДНВР

35. Організувати роботу з малодосвідченими
вчителями: провести співбесіди з молодими
вчителями;

Серпень

Адм. наставники

Інструктивно
–методична
нарада
Методичні
рекомендації

Наказ
36. Видати наказ про організацію роботи з
молодими та малодосвідченими вчителями

Вересень

ЗДНВР

Звіти
37. Заслухати звіт про роботу заступника
директора з навчально-виховної роботи

До 28.09.

ЗДНВР

38. Провести засідання клубу молодого
учителя «Професіонал»

До 25.09

ЗДНВР

39. Відкоригувати перспективний план
курсової перепідготовки учителів

До 17.09

Адміністрація

40. Складання плану роботи методичних
об’єднаннь

До 28.09.

Керівники МО

41. Організація роботи атестаційної комісії

До 17.09

Адміністрація

Протокол
Метод.
рекоменд.

План МО

Списки

Наказ
42. Видати наказ; «Про підготовку та
проведення атестації пед. працівників
школи».

21.09

Адміністрація

43. Затвердити склад шкільної атестаційної
комісії:

До 21.09

Адміністрація

Наказ

44. Вчителям, що атестуються, підготувати
індивідуальні плани атестації.

До 28.09

Вчителі

Індивідуаль
ні плани

45. Складання планів самоосвіти вчителів
Контроль.

До 28.09

ЗДНВР

Плани по
самоосвіту

46. Перевірити планування усіх ланок
роботи.

До 17.09

Адміністрація

Рішення

П.4. Співдружність сім’ї і школи, громадськості розвитку особистості учнів
Директор
Голова ПК

47. Затвердити режим роботи школи.

До 03.09

48. Організувати харчування учнів 1-4 класів
та бажаючих харчуватися за батьківські
кошти

До 03.09

Директор
ЗДВР

Наказ

49. Організувати роботу батьківського
лекторію в 1-11 кл.

До 14.09

ЗДВР

Наказ

50. Організувати і спланувати роботу
піклувальної ради школи

До 14.09

Директор

Наказ

Наказ

П.5. Внутришкільний контроль
51. Перевірити планування всіх ланок
роботи школи. Наради при директорові:
«Підготовка школи до нового навчального
року»

До 10.09

ЗДНВР
Завгосп
ЗДВР

Нарада при
директорові

52. Взяти під контроль організацію роботи з
учнями, які схильні до відставання у
навчанні

До 03.09

ЗДНВР

Нарада при
директорові

53. Тримати на контролі роботу ради
командирів та надавати відповідну допомогу

Вересень

ЗДНВР

54. Провести серпневу педагогічну раду:
«Аналіз роботи колективу за 2016-2017 н.р.
та затвердження плану роботи школи на
2017-2018 н.р.»

Серпень

ЗДНВР

55. Контроль техніки читання у 2-5 класах

До 28.09

ЗДНВР

56. Видати наказ про призначення
відповідальних за ТБ.

До 10.09

Директор

57. Перевірити підготовку навчальних
кабінетів до нового навчального року

До 03.09

Профком
Завгосп

Нарада при
директорові

58. Скласти план проведення бесід та лекцій
з санітарно-гігієнічних питань.

Постійно

Медична сестра
Рада командирів

Нарада при
директорові

59. Провести заняття вивчення учнями
правил ТБ на уроках фізкультури,
спортивному майданчику,

Постійно

Медична сестра
Вчителі фіз.. культури

Рішення
педагогічної
ради

П.6. Охорона життя дітей

60. Створити загін ЮДП

Вересень

61. Ознайомити колектив школи та учнів з
планом евакуації, довести до відома кожного
працівника школи.

Вересень

62. Скласти акт проведення перевірки
світлового, теплового та повітряного
режиму.

До 10.09

Наказ

Вчитель фіз..
культури

Наказ

Завгосп
Вчитель фіз..
культури

Нарада при
директорові

Медична сестра
Наказ

ЗДНВР

63. Забезпечити проведення повторного
інструктажу для працівників усіх служб та
підрозділів школи

До 10.09

ЗДВР
Завгосп

П. 7. Становлення і розвиток виховної системи
64. Свято першого
Дзвоника

01.09

ЗДВР

Наказ

65. Планування виховної роботи з класом.
Здача на затвердження планів.

до 14.09

Класні керівники,
ЗДВР

Наказ,
план роботи

66. Організація та планування
учнівського самоврядування.
Здача на затвердження плану.

роботи

до 14.09

Педагог-організатор
Куц О. В.

план роботи

67. Організація та планування роботи ДЕО
«Барви Причорномор’я».
Здача на затвердження плану.

до 14.09

план роботи

68. Здача на затвердження плану роботи
педагога-організатора.

до 14.09

Педагог-організатор
Куц О. В.,
Вч. екології
Качан Т. М.
Педагог-організатор
Куц О. В.

69. Організація чергування по школі

до 07.09

70. Організація та планування роботи гриподорожі по Країні Барвінковій.
Здача на затвердження плану.

до 14.09

71. Збір та поновлення
«Соціальний паспорт школи»

до 14.09

Класні керівники,
ЗДВР

інформація

72. Проведення батьківських зборів

Протягом
місяця

Класні керівники

протокол

73. Проведення свята осені «Осінні барви»:
- виховний захід;
- конкурс стіннівок і малюнків

ІV
тиждень

Педагог-організатор,
Класні керівники
1-4 класів

Фотозвіт на
сайті школи

інформації

74. Засідання МО класних керівників

ЗДВР,
Класні керівники
Педагог-організатор,
Класні керівники
1-4 класів

план роботи
наказ
план роботи

ІV
тиждень

ЗДВР,
Класні керівники

протокол

про

До 22.09

ЗДВР,
Керівники гуртків

банк даних

76. Організація та планування гурткової
роботи.
Перевірка журналів планування та обліку

До 14.09

Керівники гуртків,
ЗДВР

наказ

75. Інформаційний банк даних
зайнятість учнів в позаурочний час

роботи гуртків.
77. Складання графіку виховних годин.

До 14.09

Класні керівники,
ЗДВР

графік

78. Створення ради профілактики, складання
плану роботи. Проведення засідання ради.

до 22.09

ЗДВР

Наказ,
план роботи

79. Посвята в першокласники

до 22.09

Педагог-організатор,
Класний керівник
1 класу

Наказ,
Фотозвіт на
сайті школи

Дня

22.09

вч. історії
Матис І. Г.,
Куц О. В.

Фотозвіт на
сайті школи

81. Проведення виховних годин до Дня
Партизанської слави.

22.09

Класні керівники

Фотозвіт на
сайті школи

82. Святкова лінійка «Вступаємо в ДЕО
«Барви Причорномор’я»

21.09

Педагог-організатор,
класні керівники

Фотозвіт на
сайті школи

83. Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек
(за окремим планом)

28.09

Бібліотекар
Паливода О. С.

Фотозвіт на
сайті школи

84. Заходи обласної програми «Дитинагромадянин – патріот Батьківщини»

Протягом
року

ЗДВР,
Педагог-організатор
Куц О. В., класні
керівники

Інф. до ЦПО

85. Оформлення класних куточків

до 22.09

Класні керівники

86. Тиждень «Увага! Діти на дорозі!»

І тиждень

Класні керівники,
ЗДВР

інструктаж

87. Спортивне свято «Козацькому роду нема
переводу»

ІV
тиждень

Вч. фіз. культури, кл.
керівники

Фотозвіт на
сайті школи

88. Тиждень запобігання загибелі дітей на
воді

ІІ
тиждень

Класні керівники,
ЗДВР

інструктаж

89. Тиждень безпеки у побуті

ІІІ
тиждень

Класні керівники,
ЗДВР

інструктаж

90. Тиждень пожежної безпеки

ІV
тиждень

Класні керівники,
ЗДВР

інструктаж

91. Заходи присвячені 100-річчю революції
1917-1921 років (інформацію-звіт надати

до 01.10

вч. історії
Матис І. Г.,

інформація

80. Загальношкільна
Партизанської слави.

лінійка

до

ЦПО)

Куц О. В.

92. Створення загонів ЮІР, «Юних
пожежників»

Протягом
місяця

Педагог-організатор

інформація

93. Виступ агітбригади «Світлофор»

І тиждень

Педагог-організатор

Фотозвіт на
сайті школи

94. Проведення тематичних бесід
присвячених національно-патріотичному
вихованню

Протягом
місяця

Класні керівники
1-11 класів

Конспекти
вих.. годин,
фотозвіт

95. Створення банку даних обдарованих
дітей

Протягом
місяця

Класні керівники,
ЗДВР

96. Проведення бесід з метою профілактики
правопорушень, з профілактики наркоманії
та алкоголізму.

Протягом
року

Класні керівники,
педагог-організатор

Конспекти
вих.. годин

97.
Участь
у
районному
етапі
Всеукраїнських трудових акцій: «Парад
квітів біля школи»

Протягом
місяця

Вч. біології, екології –
Качан Т. М.

наказ

98. Благодійна акція «Допомога учасникам
АТО»

Протягом
року

Педагог-організатор

фотозвіт на
сайті школи

99. Інформація (ЦПО) «Про додаткові заходи
щодо підвищення патріотизму та
шанобливого ставлення до державної
символіки»

до 01.10

Педагог-організатор

інформація

100. Інформація (ЦПО) про роботу Кімнати
школяра

до 01.10

Педагог-організатор

Інформація

101. Участь у районному етапі
Всеукраїнської експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина – Україна» (краєзнавчі та
науково-дослідницькі роботи)

до 22.09

вч. історії: Куц О. В.,
Матис І. Г.,
вч. географії: Середа
Н. М.,
вч. біології:
Качан Т. М.

наказ

24-28

Психолог,
мед. сестра,
вч. основ здоров’я

фотозвіт на
сайті школи

103. Відвідування вих.. години в 2, 11 класах

ІV
тиждень

ЗДВР

аналіз вих.
години

104.

до 07.09

класні керівники

план

102. Проведення тижня здоров’я

Заповнення

індивідуального

плану

роботи класного керівника над виховною
проблемою школи
105. Складання соціального паспорту класу

1-11 кл.
01.09

класні керівники
1-11 кл.

106. Створення та доповнення портфоліо
класного керівника

Протягом
року

класні керівники
1-11 кл.

107.
Участь
у
районному
етапі
Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край
– моя земля»

Протягом
місяця

Вч. біології, екології –
Качан Т. М.

наказ

108. Робота психолога:
- участь у загально батьківських зборах;
- діагностика «Вивчення рівня адаптації
та тривожності»;
- круглий стіл «Психологічний клімат у
класі» робота пед.. колективом

Протягом
місяця

Психолог
Паливода О. С.

Інформація

Зміст роботи

Жовтень
Дата

Соц.. паспорт

Відповідальні

Форми
узагальнен
ня

Відмітка
про
виконан
ня

2

3

4

5

1. Вивчення житлово-побутових умов учнів
вдома

Жовтень

Кл. керівники
Класоводи

Нарада при
директорові

Класний
керівник,
психолог

2. Про роботу педагогічного коллективу з
організації контролю за відвідуванням
учнями навчальних занять.

До 30.10

ЗДНВР

Наказ

3. Перевірити забезпеченість підручниками
учнів початкових класів та 9 класу.

До 10.10

ЗДНВР

Нарада при
директорові

4. Розробити план роботи на канікули

До 26.10

1
П. 1.

П. 2.

Класні керівники

Наказ

5. Здійснити спостереження за рівнем
Протягом
засвоєння програмового матеріалу учнями 4- місяця
го, 5-го класів.

ЗДНВР

Нарада при
директорові

6. Оформлення наочності в школі та в
навчальних кабінетах відповідно до
державних вимог

Протягом
місяця

Адміністрація

Нарада

7. Обговорити результати навчальновиховної роботи у 1-2 кл.

До 26.10

Метод. об’єднання

Протокол
рішення
метод.
об’єднання
початкових
класів

8. Організація та проведення шкільної акції
«Живи, книго!»

До 19.10

ЗДНВР
Бібліотекар

Наказ
Протокол

П.3.
9. Відвідати уроки у малодосвідчених
вчителів.
10. Методична нарада.

Щотижня

Дирекція

Засідання
МО

До 19.10

ЗДНВР

11.Підготовка до педагогічної ради:
Інноваційні підходи до творчої
індивідуальної діяльності учнів з метою
виховання в них стійкої позитивної
мотивації навчальної діяльності як
важливого фактора формування соціальної
активної особистості.

До 19.10

ЗДНВР

12. Проведення засідання атестаційної
комісії.

До 19.10.

ЗДНВР

Протокол

13. Проведення психолого-педагогічного
семінару на тему: «Вчитель, допоможи
учню: профілактика дезадаптації»

До 19.10

ЗДНВР

Рекомендації

Контроль

Протокол
Рекомендації

1. Наступність і перспективність у
навчальній діяльності учнів 5 класу;

2. Проведення занять з вивченням
правил вуличного руху.

3. Ведення класних журналів.

До 29.10

ЗДНВР
Наказ

До 29.10

ЗДНВР
Наказ

До 29.10

ЗДНВР
Інформація

4. Викладання курсів за вибором.

До 29.10

ЗДНВР
Довідка

5. Проведення І туру Всеукраїнських
предметних олімпіад.

З 01.10 по
20.10

6. Проведення Дня педагогічної ідеї
(працююча модель освітнього
соціалізуючого простору нашої
школи)

До 30.10

ЗДНВР
Накази
Графік
Інформація
Керівники МО
Пропозиції
рекомендації

П.4.
14. Відвідати уроки у малодосвідчених
вчителів.

Протягом
місяця

ЗДНВР

Протокол
рішення
МО

15. Проведення засідання атестаційної
комісії

До 10.10

ЗДНВР

Протокол
засідання

16. Перевірити роботу батьківського
всеобучу з 1 по 10 кл.

До 26.10

ЗДВР

Наказ

17. Розробити план проведення занять з
охорони праці.

До 26.10

ЗДНВР

План

П.5.

18. Продовжувати відвідування уроків
молодих учителів з метою ознайомлення з їх
роботою, надання методичної допомоги.

З 12.10

Дирекція

Нарада при
директорові

19. Тримати на контролі систему організації
класного самоврядування

До 12.10

Рада командирів
ЗДВР

Рішення
ради
командирів

20. Здійснювати постійний контроль за
дотримуванням Правил дорожнього руху.

Протягом
місяця

ЗДВР

Наказ

21. Перевірити охоплення учнів гуртковою
роботою

До 31.10

ЗДВР

Наказ

22. Стан впровадження у практику роботи
передового педагогічного досвіду вчителя

Протягом
року

ЗДНВР

Рекомендаці
ї

23. Здійснити контроль за дозуванням
домашніх завдань з основ. наук.

Протягом
місяця

ЗДНВР

Рішення
метод.
об’єднання

24. Контролювати організацію і проведення
позакласної роботи з предметів

Протягом
місяця

ЗДВР

25. Контроль за організацією роботи з
питань профілактики дитячого травматизму
та запобігання йому

Протягом
місяця

Адміністрація

Нарада при
директорові

26. Контролювати організацію
самообслуговування у школі

Протягом
місяця

Адміністрація

Нарада при
директорові

27. Здійснити класно-узагальнюючий
контроль за учнями 10-го кл

Протягом
місяця

Адміністрація

Наказ

28. Перевірити систему опалення шкільного
приміщення

До 08.10

Завгосп

29. Систематично проводити дні здоров’я та

Згідно

П.6.

Медична сестра

Нарада при

санітарії

плану

30. Провести практичне заняття по евакуації
учнів з шкільного приміщення на випадок
надзвичайної ситуації.
31. Провести лекцію-бесіду з учнями по
попередженню згубних звичок.

До 16.10

22.10.

класні керівники

ЗДНВР

Мед. сестра

директорові

Наказ

Інформацій
ний
матеріал

П. 7.
Місячник правових знань «Правова грамотність» (за окремим планом)
32. Інформація (ЦПО) «Про додаткові заходи
щодо підвищення патріотизму та
шанобливого ставлення до державної
символіки»

до 01.10

Педагог-організатор

Інформація
ЦПО

33. Інформація (ЦПО) про роботу Кімнати
школяра

до 01.10

Педагог-організатор

Інформація
ЦПО

34. Заходи присвячені 100-річчю революції
1917-1921 років (інформацію-звіт надати
ЦПО)

до 01.10

вч. історії
Матис І. Г.,
Куц О. В.

Інформація
ЦПО

35. Відзначення дня Українського козацтва
та Захисника Вітчизни - концерт

12.10

Педагогорганізатор,
ЗДВР
класні керівники
1-11 кл.

Фото звіт на
сайті школи

36. Проведення
козацької слави»

12.10

класні керівники
1-11 кл.

Конспект
вих.. години

37. Інформація про проведені заходи по
відзначенню Дня захисника України в
навчальному закладі

до 15.10

Педагог-організатор

Інформація
ЦПО

38. Проведення шкільного етапу конкурсу
майстрів художнього читання «Наша земля –
Україна» та прийняття участі у районному
етапі конкурсу.

Протягом
місяця

Вчителі української
мови та літератури

наказ

39.
Продовження
гри-подорожі
для
молодших школярів «Подорож по країні
Барвінковій» (за окремим планом)

Протягом
року

Педагогорганізатор,
класні керівники
1-4 кл.

фото звіт за
вересеньжовтень

виховних

годин

«Дні

40. Шкільний етап конкурсу виконавців

Вчитель музики –

естрадної пісні «Карусель мелодій»

Трофименко Т. М.

41. Участь у районному конкурсі виконавців
естрадної пісні «Карусель мелодій»

Вчитель музики –
Трофименко Т. М.

наказ

42. Долучитися до благодійної акції
«Назустріч мрії» для онкохворих дітей та
дітей,
постраждалих
під
час
антитерористичної операції

Педагогорганізатор,
класні керівники
1-11 кл.

інформація

43. Конкурс віртуальних екскурсій та інших
заходів, присвячених роковинам вшанування
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933

Протягом
місяця

вч. історії, педагогорганізатор, ЗДВР,
класні керівники 111 класів

Наказ,
Матеріали
до ЦПО

44. Участь у районному конкурсі учнівської
молоді з користування персональним
комп’ютером «Україна у моєму серці»
( 1 учень 9-11 класу)

Протягом
місяця

Вч. інформатики

наказ

45. Участь у районних
спортивного орієнтування

зі

Протягом
місяця

вч. географії та
фіз. виховання

наказ

46.
Участь
у
районному
етапі
Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край
– моя земля»

До 25.10

Вч. біології, екології
–
Качан Т. М.

здача
матеріалів

47.
Участь
у
районному
етапі
Всеукраїнської акції «Галерея кімнатних
рослин»

До 30.10

Вч. біології, екології
–
Качан Т. М.

наказ

48. Звітні матеріали районного соціального
проекту «До перемоги разом»

До 15.10

Педагог-організатор

Матеріали
ЦПО

49. Створення інформаційного куточку з
телефонами довіри та скриньку довіри

До 31.10

Психолог

стенд

50. Проведення тижня правознавства

22-26.10

Вч. правознавства
Матис І. Г.

фотозвіт на
сайті школи

змаганнях

Листопад

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1

2

3

Форми
Відмітка
узагальнен
про
ня
виконанн
я

4

П. 1.
1. Провести рейд-перевірку збереження
підручників.

До 14.11

Рада командирів,
бібліотекар

2. Оговорити результати змагання за звання
«Зразковий клас» за вересень, жовтень
місяць.

До 05.11.

Педагог організатор

3. Відвідати вдома учнів, які схильні до
відставання

До 09.11

Батьківський комітет
медична сестра

4. Проведення дня відкритих дверей для
батьків

14.11

Рішення
ради
командирів

П. 2.
5. Прийняти участь у ІІ етапі учнівських
олімпіад.

Протягом
місяця

ЗДНВР

Наказ

6. Організація та проведення І туру знавців
української мови ім.. П.Яцика

Протягом
місяця

Вчитель укр.мови

Наказ

7. Організовувати виставку кращих
учнівських зошитів, рефератів, творчих
робіт

Протягом
місяця

Вчителі

8. Нарада при директорові: «Результати
перевірки виконання санітарно-гігієнічного
режиму»

23.11

ЗДНВР

Протокол

9. Про підсумки шкільного туру олімпіад з
базових навчальних предметів

23.11

Адміністрація

Рішення
педагогічно
ї ради

10. Стан військово-патріотичного виховання
учнівської молоді та перспективи щодо його
розвитку

Протягом
місяця

ЗДВР

Протягом

Методична рада

П.3.
11. Підготовка та участь у ІІ етапі

Рекомендац
ії

5

учнівських олімпіад

місяця

12. Індивідуальні консультації з учителями

Протягом
місця

Методична рада,
навчальна секція

13. Провести засідання клубу молодого
вчителя «Професіонал»

До 20.11

ЗДНВР

14. Провести засідання МО та динамічних
груп, між засіданнями – робота по
підготовці до педради.

До кінця
місяця

Керівники МО,
динамічних груп.

15. Проведення засідання МО

Протягом
місяця

Керівники МО,
динамічних груп

16. Участь у ІІ турі Всеукраїнських
предметних олімпіад.

ЗДНВР

17. Пед.рада: «Інноваційні підходи до
творчої індивідуальної діяльності учнів з
метою виховання в них стійкої позитивної
мотивації навчальної діяльності як
важливого фактора формування соціальної
активної особистості.»

ЗДНВР

Інструктивно
-методична
нарада

Наказ
Протокол

П.4.
17. Організувати зустріч учнів школи з
працівниками правоохоронних органів

До 30.11.

ЗДВР

18. Загально шкільні батьківські збори: «З
питань, родинного виховання, профілактики
шкідливих звичок та правопорушень»

До 20.11.

Адміністрація школи,
дільничний інспектор

19. Здійснити перевірку: Українська мова

До 23.11

ЗДНВР

Наказ

20. Здійснювати контроль за дотриманням
правил ТБ на подвір’ї під час перерв

Постійно

ЗДВР

Наказ

21. Систематично відвідувати уроки
молодих учителів та учителів, які
атестуються.

Протягом
місяця

ЗДНВР

Нарада при
директорові

П.5.

22. Індивідуальна робота із класними
керівниками з питань вивчення особистості
учнів та наслідки цієї роботи

Протягом
місяця

Директор

23. Контроль за організацією і проведенням
роботи з профілактики шкідливих звичок.

Раз на
тиждень

ЗДВР

24. Контроль за виконанням вимог ТБ та
дотримання норм охорони праці

Протягом
місяця

Адміністрація

25. Контроль за відвідуванням школи
учнями, їхньою присутністю на перших та
останніх уроках, наявністю спортивної
форми на уроках фізичного виховання.

Протягом
місяця

Адміністрація
Вчителі фіз. культури

Протягом
місяця

Медична сестра

27. Провести засідання піклувальної ради
школи.

16.011

Директор

28. Підготувати матеріал для інвентаризації
шкільного майна.

До 19.11.

Директор

Протягом
місяця

ЗДНВР
ЗДВР

30. Підготувати шкільні громадські місця до
роботи у зимовий період.

До 05.11

Завгосп

Нарада при
директорові

31. Видати наказ про дотримування правил
техніки безпеки на льоду, снігу, воді.

30.11

ЗДВР

Наказ

32. Організувати чергування на подвір’ї під
час перерв

З 21.11

ЗДВР

Нарада при
директорові

Постійно

Завгосп

Нарада при
директорові

П.6.
26. Створити умови для лікарів-стоматологів
для профілактичного огляду всіх учнів
школи (організований вихід на ФАП)

Нарада при
директорові

29. Контроль за веденням журналів з ТБ

33. Систематично перевіряти тепловий
режим у школі, особливо у класних кімнатах
1-4 кл.

П.7.
Місячник «За здоровий спосіб життя»
(за окремим планом)

34. Участь у відкритих районних змаганнях
з картингу «Золота осінь – 2018», присвячені
дню автомобіліста

листопад

35. Участь у районних заочних конкурсах Листопадюних фотоаматорів
«Моя
Україно!», грудень
«Пам'ять»

Керівник гуртка
«Картинг»
Смірнов О. Д.

Участь у
змаганнях,
наказ

Керівник гуртка
«Технічне
моделювання»
Смірнова О. О.,
класні керівники 1-11
класів

наказ

36. Заходи із вшанування пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні (за
окремим планом)

23.11

вч. історії
Матис І. Г., педагогорганізатор

наказ,
Інформація
до ЦПО

37. Загальношкільні заходи до відзначення
Дня української писемності та мови

09.11

вч. української мови,
літератури Пелех О.
Р., педагогорганізатор

Фото звіт
на сайті
школи

38. Участь у конкурсі віртуальних екскурсій
та інших заходів, присвячених роковинам
вшанування пам’яті жертв Голодомору 19321933

До 15.11

вч. історії, педагогорганізатор, ЗДВР,
класні керівники 1-11
класів

Наказ,
Матеріали
до ЦПО

39. Участь у районній конференції,
присвяченої роковинам вшанування пам’яті
жертв голодомору 1932-1933 років

21.11

педагог-організатор,
учнівське
самоврядування

Наказ

до 15.11

Вч. географії Середа
Н. М.

Цифрові
звіти до
ЦПО

40.
Звіт-інформація
про
краєзнавчу роботу в школі

туристсько-

41.
Звіт-інформація
про
патріотичну роботу в школі

військово-

до 15.11

педагог-організатор –
Куц О. В.

Цифрові
звіти до
ЦПО

42.
Участь
у
районному
конкурсі
методичних розробок, сценаріїв «Перлина
натхнення»

листопад

класні керівники 1-11
класів

наказ

43. Участь у районному заочному конкурсі
«Педагогічна-майстерність
педагогаорганізатора»

листопад

педагог-організатор –
Куц О. В.

наказ

44. Участь у фестивалі агітбригад «За
здоровий спосіб життя»

листопад

вч. предмету
основи здоров’я,
педагог-організатор –
Куц О. В.

наказ

45. Нарада класних керівників з питань
дисципліни і правопорядку.

До 23.11

ЗДВР

протокол

46. Відвідування виховних годин в 4, 8
класах

листопад

ЗДВР

Аналіз

47. Фільм «Історія Майдану» (до 5-ї річниці
Євромайдану)

28.11

ЗДВР

48. Міжнародна акція «16 днів без
насильства»
- конкурс плакатів, малюнків «Ми – проти
насиилля»
- год. кл. керівника «Протидія насильству»,
«Люби свого ближнього», «Почуй голос
совісті», «Добро починається з мене»

26.1111.12

Психолог,
Класні керівники 1-11
класів

49. Перевірка журналів планування та обліку
роботи гуртків.

До 30.11

Керівники гуртків,
ЗДВР

50. Проведення засідання метод. об’єднання
класних керівників

До 30.11

Керівники 1-11 класів,
ЗДВР

Фото звіт
на сайті
школи

протокол

51. Робота з учнями девіантної поведінки

Протягом
місяця

ЗДВР

52. Контроль за проведенням батьківських
зборів.

Протягом
місяця

ЗДВР

53. Участь у відкритих районних змаганнях
з картингу «Золота осінь – 2018», присвячені
дню автомобіліста

листопад

Керівник гуртка
«Картинг» Смірнов О.
Д.

Участь у
змаганнях,
наказ

54. Участь у районних заочних конкурсах Листопадюних фотоаматорів
«Моя
Україно!», грудень
«Пам'ять»

Керівник гуртка
«Технічне
моделювання»
Смірнова О. О.,
класні керівники 1-11
класів

наказ

вч. історії
Матис І. Г., педагогорганізатор

наказ,
Інформація
до ЦПО

55. Заходи із вшанування пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні (за
окремим планом)

23.11

Грудень
Дата

Відповідальні

Зміст роботи

1
2
3
п. 1. Реалізація Закону України «Про загальну середню освіту»
1. Вивчити умови життя дітей, позбавлених
батьківського піклування, та надати їм
необхідну допомогу.
2. Здійснити рейд-перевірку з питань
організації харчування учнів
3. Результати проведення моніторингових
контрольних робіт, перевірки техніки
читання

До 14.12

Форми
узагальнен
ня

Відмітк
а про
викона
ння

4

5

Класні керівники

Нарада при
директорові

До 21.12

Голові ревізійної
комісії

Наради при
директорові

10.12

Рада командирів

Нарада при
директорові

п. 2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

4. Про результати участі учнів у ІІ етапі
учнівських олімпіад.

До 21.12

5. Результати контрольних робіт учнів 2-4
класів
6.Провести семестровий моніторинг серед
учнів 5-11 кл.

До 13.12

ЗДНВР

Наказ

ЗДНВР

Наказ

ЗДНВР

Наказ

Дирекція

Матеріали
атестації

ЗДНВР

Звіт

П.3
7. Відвідати уроки вчителів що
атестуються, молодих спеціалістів, надати
вчителям метод.допомогу.
8. Творчий звіт керівників гуртків.

До 21.12

Педагог-організатор,
кер.гуртка

9. Проведення конкурсу навчальних
кабінетів.

До 25.12

ЗДНВР

До 17.12

ЗДНВР

11. Методичні оперативки

Протягом
року

Керівники МО

Контроль
12. Семестровий моніторинг учнів

3 тижд.

ЗДНВР

13. Відвідування уроків у вчителів, що
атестуються.

До 17.12

10. Випуск методичних бюлетенів.

14. Результати роботи гуртків у 1-му
семестрі.
15. Провести семестровий моніторинг
2-11 кл.

Протягом
місяця
ІІ-ІІІ
тиждень
місяця

Метод.
оперативки

Атестат. комісія
ЗДНВР

Наказ

ЗДНВР

Наказ

ЗДВР

Наказ

П.4.
16. Підведення підсумків роботи
батьківського лекторію за І семестр
17. Провести зустріч з медичними
працівниками амбулаторії по профілактиці
гострих вірусних захворювань

До 19.12

03.12

Медична сестра

18 .Випустити сан.бюлетень: «Можна
запобігти грипу, а не лікувати його»

До 03.12

Медична сестра

П.5.
19. Семестровий моніторинг 2-11 кл.

17.12

ЗДНВР

Наказ

20. Відвідування уроків вчителів, що
атестуються

Протягом
місяця

Члени атестаційної
комісії

Наказ

22. Перевірити ефективність проведення
класних годин в 5, 7 кл.

До 21.12

ЗДВР

Наказ

23. Підсумки семестрового контролю
у 3-10 кл.

Останні 2
тижня
місяця

ЗДНВР

Наказ

24. Про ведення шкільної документації

До 28.12.

ЗДНВР

Наказ

25. Контроль за виконанням плану
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників школи.

До 20.12

ЗДНВР

Наказ

26. Контроль за станом роботи з охорони
прав дитини з учнями схильними до
правопорушень.

До 28.12

ЗДВР

Нарада при
директорові

27. Нарада при директорові: «Виконання
санітарно-гігієнічних норм та теплового
режиму у школі»

До 28.12

Завгосп

Нарада при
директорові

28. Про ведення шкільної документації з
виховної роботи

До 31.12

ЗДВР

Наказ

29. Проведення інструктажів поводження
дітей на льоду.

До 03.12

Кл. керівники

Нарада при
директорові

30. Провести лекцію по класах на тему:
«Захворювання у зимовий період, їх
профілактика»

Протягом
місяця

Медична сестра

31. Привести святкову залу у відповідність
вимог протипожежної служби, провести
бесіди з учнями на цю тему, по дотриманню

На протязі
місяця

Класні керівники,
завгосп

П.6.

Наказ

ТБ під час новорічних свят.
32. Перевірити систему дотримування
повітряного теплового режиму у класах.

До 03.12.

Медична сестра

Нарада при
директорові

33. Організувати чергування вчителів та
тех.персоналу під час новорічних свят

З 28.12

Завгосп
ЗДВР

Наказ

34. Провести інструктаж з двірниками,
сторожами та робітником з правил
прибирання подвір’я у зимовий період.

До 10.12

Завгосп

Нарада при
директорові

П.7.
Місячник учнівського самоврядування «Лідерами не народжуються, ними стають»
(за окремим планом)
35. Контроль за веденням щоденників
І тиждень
ЗДВР
наказ
36. Контроль за веденням документації
класними керівниками

Протягом
місяця

ЗДВР

37. Анкетування учнів
позакласної роботи

підсумками

ІІ тиждень

ЗДВР

учнівського

ІІІ тиждень

ЗДВР

39. Підготовка та проведення Новорічних
свят 1-4 класи

Протягом
місяця

Класні керівники 14 класів,
Педагог-організатор
Куц О. В.

Наказ,
фотозвіт

40. Підготовка та проведення Новорічних
свят 5-11 класи

Протягом
місяця

Класні керівники 511класів,
ЗДВР

Наказ,
фотозвіт

41. Складання плану роботи на канікулярний
час

ІV тиждень

Класні керівники 111класів, ПО, ЗДВР

плани
роботи

42. Аналіз виконання плану виховної роботи
в І семестрі

ІV тиждень

ЗДВР

наказ

43. Робота класних керівників з дітьми
девіантної
поведінки
та
робота
з
профілактики правопорушень

Протягом
місяця

Класні керівники 111класів,
ЗДВР

38.
Аналіз
самоврядування

роботи

за

44. Лекція «Снід:знати, запобігти, вберегти.»

03.12

Мед. сестра

19.12

Класні керівники 14 класів,
Педагог-організатор
Куц О. В.

- конкурс плакатів до Дня співпорозуміння з
ВІЛ-інфікованими
45. Концертна програма «Миколай, ти до нас
завітай»

46. Акція «Новорічний калейдоскоп»:
- Конкурс новорічних іграшок (1-2 класи)
- Конкурс віршів, пісень про зиму (3-4
класи)
- Конкурс малюнків (5-6 класи)
- Конкурс новорічних газет (7-11 класи)
47. Проведення бесід про правила
поводження під час новорічних свят.

ІІІ тиждень

Класні керівники,
педагог-огранізатор,
ВЧ праці та обр.
мис-ва

ІV тиждень

Класні керівники

Наказ,
фотозвіт

Фото звіт на
сайті школи

інструктажі

48. Шкільна виставка робіт декоративноприкладного мистецтва «Космічні фантазії»

Класні керівники,
ПО, ВЧ праці та
обр. мис-ва,
керівник гуртка
технічне
моделювання

49. Участь у районному заочному конкурсі
декоративно-прикладного
мистецтва
«Космічні фантазії»

ВЧ праці та обр.
мис-ва

наказ

50. Шкільна виставка робіт новорічних та
різдвяних
композицій
«Альтернативна
ялинка»

Класні керівники,
ПО,
Вч. праці та
екології, керівник
гуртка технічне
моделювання

Фото звіт на
сайті школи

51. Участь у районному конкурсі-виставці
новорічних
та
різдвяних
композицій
«Альтернативна ялинка»

Вч. праці

наказ

52. Участь у заочній різдвяній благодійній
акції «Сонечко в долонях»

Учнівське
самоврядування,
педагог-організатор
Куц О. В.

наказ

Керівник
хореографічного
гуртка

наказ

53. Участь у конкурсі
хореографії «Зимова казка»

малих

форм

54. Участь у районному етапі обласної акції
«Допоможемо зимуючим птахам»

01.1228.02.19

Вч. Біології – Качан
Т. М.

наказ

55. Шкільна виставка робіт до акції «Букет
замість ялинки»

Класні керівники,
ПО,
Вч. праці та
екології, керівник
гуртка технічне
моделювання

Фото звіт на
сайті школи

56. Участь у районному етапі обласної акції
«Букет замість ялинки»

Вч. екології

наказ

57. Районний зліт юних техніків (делегація 5
учнів)

керівник гуртка
технічне
моделювання
Смірнова О. О., та
картинг
Смірнов О. Д.

наказ

Відповідальні

Форми
Узагальнен
ня

Відміт
ка про
викона
ння

3

4

5

Січень
Дата
Зміст роботи

1

2

п. 1.
1. Стан роботи з попередження дитячого
травматизму

До 11.01

Голова комісії з
попередження
дитячого
травматизму

2. Підведення підсумків змагання за звання
«Зразковий клас» за 1 семестр.

До 11.01

Педагог організатор, Нарада при
ради командирів
директорові

3. Аналіз рівня виконання загально
шкільного річного плану роботи школи за І
семестр.

До 15.01

4. Організувати індивідуальні консультації
для батьків в яких виникають питання з
сімейного виховання

Протягом
місяця

Адміністрація
школи

Нарада при
директорові

Нарада при
директорові

Класні керівники

П.2.

Нарада при
директорові

5. Провести шкільні предметні олімпіади
серед учнів 3-4 кл.

21.01

ЗДНВР

Протокол
засідання
МО
початкових
класів

6. Організувати день відкритих дверей для
батьків на тему: «Перспективи розвитку
нової української школи»

08.01

Адміністрація

7. Педагогічна рада: «Самоаналіз власної
діяльності та самоосвіта – реальні шляхи
підвищення професійної майстерності
педагога».

09.01

ЗДНВР

Протокол
Рішення

8. Провести засідання клубу молодого
учителя.

18.0122.01

Навчальна секція

Рішення

9. Відвідати уроки вчителів з метою
визначення якості роботи вчителя по
розвитку індивідуальних здібностей учнів.

15.0111.02

Адміністрація

Аналіз,
загальні
рекомендації

10. Співбесіда з учнями, які мають низький
рівень знань та вмінь за І-й семестр.

До 31.01

ЗДНВР
керівник МО

11. Підсумки роботи за І семестр. Система
роботи педагогічного коллективу з розвитку
розумових здібностей учнів, формування
високої пізнавальної культури.

28.01

керівники МО
адміністрація

Рекомендації

12. Моніторинг якості освіти учнів як
невід’ємна складова формування
компетентностей

28.01

ЗДНВР

Інструктивно
-методична
нарада

13. Опрацювати нормативні документи.

До 31.01

Керівники МО

14. Засідання методичної ради. Підсумки
роботи за І-семестр.

25.01

ЗДНВР
Керівники МО

Протокол
МО
Протокол

16. Робота творчих груп по проблемі:
«Сучасний урок», створення банку
технологічних приймів і способів
використання особистості-орієнтованого
підходу до навчального процесу

Протягом
місяця

Керівники МО

П.3.

П.4.

Матеріали
педагогічног
о досвіду.
презентації;
проекти;

17. Проаналізувати стан здоров’я
першокласників після 1-го семестру
навчання

До 25.01

Медична сестра

П.5
18. Аналіз виконання плану роботи за І-й
семестр. Етап навчально-виховної роботи

До 08.01

Адміністрація

Наказ

19. Продовження вивчення системи роботи
учителів, що атестуються

Протягом
місяця

Члени атестаційної
комісії

Нарада при
директорові

20. Перевірка ведення класних журналів та
журналів гурткової роботи.

До 21.01

ЗДНВР

Наказ

21.Контроль за станом ЦЗ в школі.

До 21.01

Директор

Наказ

22. Контроль за використанням мінімуму
контрольних робіт.

Протягом
місяця

ЗДНВР

Нарада при
директорові

23. Контроль за організацією самоосвіти
педагогічних працівників.

До 25.01.

ЗДНВР

Нарада при
директорові

24. Контроль за роботою методичних
об’єднань вчителів школи.

До 25.01

ЗДНВР

Наказ

28.01

ЗДНВР

Нарада при
директорові

До 30.01

ЗДНВР

Протокол.
рішення

До 30.01

Психолог

Рекомендації

До 25.01

ЗДНВР

Наказ

29.Здійснити поточний ремонт меблів, вікон,
підлоги по можливості.

До 10.01

Завгосп

Нарада при
директорові

30. Зробити детальний огляд системи
опалення, здійснити відповідні заходи.

До 11.01

Завгосп

Нарада

31. Проведення бесід з питань поводження

Протягом

ЗДВР

Нарада при

25. Нарада при директорові: «Підсумки
роботи школи за І семестр»
26. Пед.рада: «Самоаналіз власної діяльності
та самоосвіта – реальні шляхи підвищення
професійної майстерності педагога»
27. Емоційна нестійкість дитини
28. Формування креативного мислення в
учнів під час вивчення курсів за вибором.

П.6.

учнів на подвір’ї під час перерв та
дотримування правил ТБ

місяця

Класні керівники

32. Провести засідання піклувальної ради
школи

21.01

Директор

директорові

П.7.
Місячник патріотичного виховання «Я - патріот» (за окремим планом)
33. Участь у районному етапі обласної акції
«Допоможемо зимуючим птахам»

01.1228.02.19

Вч. Біології – Качан
Т. М.

наказ
наказ

01.1228.02.19

вч. праці,
керівник гуртка
технічне
моделювання
Смірнова О. О., та
картинг
Смірнов О. Д.
Вч. Біології –
Качан Т. М.
Вч. біології –
Качан Т. М.

Подати інф.
до ЦПО

Вч. біології –
Качан Т. М.

накази

34. Участь у районному конкурсі-виставці
учнівської
молоді
зі
стендового
моделювання військової техніки, присвячена
Дню збройних сил України

35. Продовження участі у районному етапі
обласної акції «Допоможемо зимуючим
птахам»
36. Великий зимовий облік птахів
37. Оголошення Всеукраїнських акцій:
трудові акції та суспільно-корисна робота:
- «Турбота молоді
напрямками:
- «Плекаємо сад»

тобі,

Україно!»

за

до 30.10
до 30.10

-«Дослідницький марафон»

до 30.10

- «Парад квітів біля школи»

до 30.10

- «Юннатівський зеленбуд»

до 30.10

- «Кролик»

до 20.09

природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
- «Галерея кімнатних рослин»
- «Птах року – 2019»
- «Біощит»
- «Юний селекціонер»
- «Юний дослідник»
- «Зоологічна галерея»
- «В об’єктиві натураліста»

до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 10.03
до 10.03
до 10.03

наказ

38. Участь у районній заочній виставці ДПМ
«дотик янгола»

Вч. праці та
обр. мис-во

39. Шкільний етап районного заочного
конкурсу
авторів
віршованої
поезії
«Поетичний вернісаж»

Вч. укр. мови та
літератури

40. Участи у районному етапі заочного
конкурсу
авторів
віршованої
поезії
«Поетичний вернісаж»

Вч. укр. мови та
літератури

41. Затвердження планів роботи на ІІ
семестр:
- класних керівників;
- ПО;
- учнівського самоврядування;
- ДЕО «Барви Причорномор’я»;
- Гри-подорожі по Країні Барвінковій

Класні керівники
1-11 класів
ПО
ПО
ПО
ПО

42.
Загальношкільний
Соборності-день єднання»

захід

«День

43. Заходи до Міжнародного дня пам’яті
жертв Холокосту.

22.01

26.01

44. Проведення засідання МО класних
керівників.
45. Загальношкільний захід «Дзвони
пам’яті: бій під Крутами»
46. Засідання ради профілактики
правопорушень

29.01

наказ

наказ

наказ

Педагогорганізатор, вч.
Історії

Фото звіт на
сайті школи

Педагог-організатор
вч. Історії

Фото звіт на
сайті школи

ЗДВР

протокол

Педагог-організатор
вч. Історії

фото звіт на
сайті школи

ІV т.
ЗДВР

47. Профорієнтаційна робота кл.керівників
11,9 кл.

Протягом
січнялютого

кл. керівники 11,9
кл.

48. Відвідування та аналіз уроків 6, 7 класів

Протягом
місяця

ЗДВР

Аналіз

Вч. Біології – Качан
Т. М.

наказ

49. Участь у районному етапі обласної акції 01.12-28.02
«Допоможемо зимуючим птахам»

50. Участь у районному конкурсі-виставці
учнівської
молоді
зі
стендового
моделювання військової техніки, присвячена
Дню збройних сил України

Лютий
Дата

вч. праці,
керівник гуртка
технічне
моделювання
Смірнова О. О., та
картинг
Смірнов О. Д.

наказ

Відповідальні

Форми
узагальнен
ня

Відмітка
про
виконан
ня

3

4

5

Зміст роботи

1

2

П.2
1. Провести засідання шкільної ради: про
стан та завдання педагогічного колективу з
охорони здоров’я дітей та техніки безпеки в
навчально-виховному процесі

До 20.02.

2. Дотримання об’єктивності при
виставленні учням оцінок

Протягом
місяця

3. Аналіз взаємовідвідування вчителями
старших класів уроків 1-4 класів

До 01.03

ЗДНВР

ЗДНВР

Наради при
директорові

Наради при
директорові

ЗДНВР

Наради при
директорові

ЗДНВР

Індивідуаль
ні
консультац.

П.3.
4. Методичні консультації з питання
«Підготовка соціально-адаптованої та
творчої особистості. Робота з обдарованими

Протягом
місяця

5. Організація творчих груп по підготовці
до педради. Заходи з підготовки до засідання
педради.

До 11.02

Керівники МО
ЗДНВР

Заходи

6. Надання допомоги вчителям, які
атестуються

Постійно

Адміністрація

Матеріали
атестації

7. Провести засідання клубу класних
керівників.

До 20.02

ЗДВР

Протокол
рішення

ЗДНВР

Стенди

ЗДНВР

Рекоменда

8. Оформити новими матеріалами стенди
методичного направлення.
9. Тренінг «Діагностика і прогнозування

До 22.02
До 28.02

навчально-виховного процесу».
10. Психолого-педагогічний тренінг «Горіти,
не згораючи»

ції
До 28.02

Психолог

11 . Проведення консультацій з батьками
учнів що не встигають та важковиховуваних
учнів

До 01.02.

Кл. керівники
Адміністрація
школи

12. Випустити санітарний бюлетень
«Туберкульоз – це небезпечно»

До 20.02

Медична сестра

До 22.02

ЗДВР

П.4.
Нарада при
директорові

П.5.
14. Контроль за станом виховної роботи в 5
та 10 класах

Наказ

П.6.
15. Розробити заходи по підготовці і
проведенню ремонту школи.

До 22.02

Завгосп

Нарада при
директорові

П.7
Місячник профорієнтації «Мій вибір – моє майбутнє» (за окремим планом)
16. Продовження участі у Всеукраїнських
акцій:
- «Турбота молоді тобі, Україно!» за
напрямками:
- «Плекаємо сад»
-«Дослідницький марафон»
- «Парад квітів біля школи»
- «Юннатівський зеленбуд»
- «Кролик»
природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
- «Галерея кімнатних рослин»
- «Птах року – 2019»
- «Біощит»
- «Юний селекціонер»
- «Юний дослідник»
- «Зоологічна галерея»
- «В об’єктиві натураліста»
17. Профорієнтаційна робота кл.керівників
11,9 кл.

Вч. біології –
Качан Т. М.
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 20.09
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 10.03
до 10.03
до 10.03
до 10.03
Протягом
січнялютого

кл. керівники 11,9
кл.

накази

18. День Святого Валентина (за окремим
планом).

Педагогорганізатор,
учнівське
самоврядування

Фото звіт на
сайті школи

19. Шкільний етап районного конкурсу
ДПМ «Знай і люби свій край»

Класні керівники,
ПО,
Вч. праці та обр.
мис-ва, керівник
гуртка технічне
моделювання

Фото звіт на
сайті школи

20. Участь у районному етапі заочного
конкурсу ДПМ «Знай і люби свій край»

Вч. праці та обр.
мис-ва, керівник
гуртка технічне
моделювання

наказ

21. Конкурс малюнків «Охорона праці очима
дітей»

Класні керівники,
ПО,
Вч. обр. мис-ва,

наказ

Педагог-організатор
Куц О. В.

наказ

Класні керівники,
ПО,
Вч. праці та обр.
мис-ва, керівник
гуртка технічне
моделювання

Фото звіт на
сайті школи

Вч. праці,
керівник гуртка
технічне
моделювання

наказ

Вч. біології Качан Т.
М.

Наказ, інф.
до ЦПО

Вч. екології Качан Т.
М., вч.
природознавства

Наказ

22. Участь у конкурсі
педагогів-організаторів»
23. Шкільний етап
Людина. Духовність»

«Майстерність

конкурсу

«Космос.

24. Участь у районному заочному конкурсі
«Космос. Людина. Духовність»

25. Операція «Першоцвіт»
26. Участь
агітбригад

у

конкурсі

екологічних

14.02

Середа Н. М.,
Педагог-організатор
Куц О. В.
27. Заходи обласної програми «Дитинагромадянин – патріот Батьківщини»

28.
Підготовка
до
«Таврійський барвограй»

конкурсу-огляду

Протягом
лютого

Березень
Дата

ЗДВР,
Педагог-організатор
Куц О. В.

інф. до
ЦПО

Класні керівники 111 класів, керівники
гуртків,
Педагогорганізатор, ЗДВР,
Вч. музики, укр.
мови та літератури

наказ

Відповідальні

Форми
узагальнен
ня

Відмітка
про
виконан
ня

3

4

5

Зміст роботи

1

2

П. 1.
1. Здійснювати постійний контроль за
станом харчуванням.

Протягом
місяця

Медична сестра

Нарада при
директорові

2. Засідання ради командирів:
- стан збереження шкільного майна;
- результати проведення загально
шкільної акції «Милосердя»

До 19.03

Рада командирів

Нарада при
директорові

3. Організація і підготовка до державної
підсумкової атестації

До 22.03

ЗДНВР

Наказ

4. Нарада при директорові: «Результати
проведення фронтального, тематичного,
класно-узагальнюючого та
випереджувального контролю»

До 22.03

ЗДНВР

Нарада при
директорові

ЗДВР

Рішення

ЗДНВР

Методичні
рекомендаці

П.2.

5. Педагогічна рада: «Модель соціалізуючого 25.03
простору нашої школи»

П.3.
6. Надання методичної допомоги учителям.

Протягом
місяця

ї
7. Методична оперативка по підготовці до
педради

До 26.03

ЗДНВР

8. Засідання МО класних керівників
«Круглий стіл».

До 29.03

ЗДНВР

9. Засідання атестаційної комісії.

До 29.03

Голова атестаційної
комісії

10. Засідання методичної ради.

До 29.03

ЗДНВР

11. Діагностування вчителів та учнів по темі:
«Діагностика і попередження відставання
учнів у навчанні».

Характерис
тики
вчителів що
атестуються

ЗДНВР

П.4.
12. Провести зустріч з батьками на загально
шкільних батьківських зборах з
спеціалістами райдержадміністрації, рай.
лікарні, служби захисту прав дитини з
профілактичною метою по запобіганню
вживання наркотиків, правопорушень,
захворювань на СНІД та туберкульоз.

До 25.03

Адміністрація
школи

Батьківські
збори

13. Випустити сан бюлетень: «Інфекційні
хвороби. Як їх уникнути»

До 29.03

Медична сестра

14. Перевірити стан ведення щоденників,
зошитів з математики, української мови та
літератури,російської та англійської мови.

До 25.03

ЗДНВР

Наказ

15. «Створення позитивних умов для
розвитку і саморозвитку учнів на уроках
природознавства в початковій школі»

До 25.03

ЗДНВР

Наказ

16. Стан забезпечення підручників

Протягом
року

Бібліотекар

17. Аналіз виконання навчальних програм

До 29.03

ЗДНВР
ЗДВР

Нарада при
директорові

18. Індивідуалізація навчання і психологопедагогічна підтримка слабо встигаючих
учнів»

Протягом
місяця

ЗДНВР
ЗДВР

Наказ

П.5.

19. Стан виховної роботи в 4, 6 класах

П-м місяця

ЗДВР

Наказ

20. Робота по озелененню шкільного
подвір’я.

Протягом
місяця

Завгосп

21. Привести в належний стан спортивні
споруди на спорт майданчиках.

До 22.03

Завгосп

22. Виконати відповідні роботи по
дезинфекції шкільних туалетів.

До 01.04.

Завгосп

23. Скласти графік проходження навчальної
та трудової практики учнями 5-8; 10 класів

До 23.03

Дирекція

Наказ

24. Провести засідання піклувальної ради
школи

19.03

Директор

Протокол

П.6

Нарада при
директорові

П.7.
Місячник екологічних знань «ЕКОСВІТ» (за окремим планом)
25. Продовження участі у Всеукраїнських
Вч. біології –
акцій:
Качан Т. М.
- «Турбота молоді тобі, Україно!» за
до 30.10
напрямками:
- «Плекаємо сад»
до 30.10
-«Дослідницький марафон»
до 30.10
- «Парад квітів біля школи»
до 30.10
- «Юннатівський зеленбуд»
- «Кролик»
до 30.10
природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
до 20.09
еколого-біологічні конкурси:
до 30.10
- «Вчимося за повідувати»
до 30.10
- «Галерея кімнатних рослин»
до 30.10
- «Птах року – 2019»
до 30.10
- «Біощит»
до 30.10
- «Юний селекціонер»
до 10.03
- «Юний дослідник»
до 10.03
- «Зоологічна галерея»
до 10.03
- «В об’єктиві натураліста»
до 10.03
26. Пам’ятка з правил безпеки
життєдіяльності напередодні весняних
канікул
27. День вишиванки

накази

кл. керівники
09.03

Педагог-орг-тор

фото звіт на
сайті школи

28. Участь у районному заочному конкурсі
юних фотоаматорів «Українська вишиванка
– це стильно!», присвячений Міжнародному
дню Вишиванки
29. Загальношкільне свято «Матінко люба»
до 8 Березня

30. Художня виставка «Матусин портрет»

31. «Шевченківські дні» : поетичні читання,
виховні години, випуск стіннівок.

Класні керівники 111 класів, керівники
гуртків

07.03

07.03

08-11.03

Педагог-орг-тор,
класні керівники

Вч. образ.
мис-ва
Класні керівники 111 класів,
Педагогорганізатор,
Вч. укр. мови та
літератури

32. Засідання ради профілактики
правопорушень

30.03

ЗДВР

33. Уроки вшанування до Дня визволення
Херсонщини від німецько-фашиських
загарбників

13.03

Класні керівники 111 класів

Наказ

Наказ

фото звіт на
сайті школи

наказ

протокол

34. Шкільний конкурс малюнків «Акварелі
райдуги»

Класні керівники,
ПО,
Вч. праці та обр.
мис-ва

Фото звіт на
сайті школи

35. Участь у конкурсі-огляді дитячої та
юнацької
творчості
«Таврійський
барвограй»

Класні керівники 111 класів, керівники
гуртків,
Педагогорганізатор, ЗДВР,
Вч. музики, укр.
мови та літератури

наказ

36. Фестиваль дитячої моди «Силует»

керівники гуртків,
Педагог-організатор

наказ

37. Участь у патріотично-краєзнавчій акції
«Моє село – окраса Голопристанщини»

Вч. географії
Середа Н. М.

Наказ, інф.
до ЦПО

38. Продовження участі у Всеукраїнських
акцій:

Вч. біології –
Качан Т. М.

накази

- «Турбота молоді тобі, Україно!»
напрямками:
- «Плекаємо сад»
-«Дослідницький марафон»
- «Парад квітів біля школи»
- «Юннатівський зеленбуд»
- «Кролик»
природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
- «Галерея кімнатних рослин»
- «Птах року – 2019»
- «Біощит»
- «Юний селекціонер»
- «Юний дослідник»
- «Зоологічна галерея»
- «В об’єктиві натураліста»

за

до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 20.09
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 10.03
до 10.03
до 10.03
до 10.03

39. Пам’ятка з правил безпеки
життєдіяльності напередодні весняних
канікул
40. День вишиванки

кл. керівники

09.03

Дата
Зміст роботи

Педагогорганізатортор

Квітень
Відповідальні

фото звіт на
сайті школи

Форми
узагальнен
ня

Відмітка
про
виконан

ня

1

2

3

4

П. 1.
1. Взяти під контроль організацію
харчування учнів з різними видами
захворювання

Протягом
місяця

Медична сестра

Нарада при
директорові

2. Засідання ради командирів:
- заслухати звіт окремих учнів, які схильні
до відставання у навчанні та є порушниками
дисципліни.

Остання
п’ятниця
місяця

Рада командирів
ЗДВР

Протокол
рішення
ради
командирів

До 10.04.

Вчителі предметники

Нарада при
директорові

4. Засідання клубу молодого учителя.

До 19.04

ЗДНВР
ЗДВР

5. Випустити методичний бюлетень щодо
складання ДПА для учнів.

До 19.04

ЗДНВР

П.2
3. Оформити документацію по предметам з
підготовки державної підсумкової атестації.
Про хід підготовки до проведення
підсумкової державної атестації

П.3.

.
6. Засідання МО класних керівників

ЗДВР

П.4.
7. Розробити заходи щодо прибирання
шкільної території . Організація роботи з
благоустрою території школи, села.

До 30.04

Завгосп

Нарада при
директорові

8. Організувати огляд електроарматури,
вентиляції, сантехнічних приладів та
скласти відповідні акти.

До 30.04

Завгосп

Нарада при
директорові

9. Здійснити контроль за виконанням
президентської програми «Обдарована
дитина»

До 30.04

ЗДНВР

Наради при
директорові

10. Закінчити вивчення системи і роботи
вчителів, які атестуються

До 19.04

ЗДНВР

Наказ

11. Контролювати за дотриманням вимог
щодо виконання практичного мінімуму під

Протягом
місяця

ЗДНВР

Нарада при
директорові

П.5

5

час проведення письмових робіт

П.6.
12. Провести практичне заняття по евакуації
учнів зі школи на випадок пожежі

До 12.04.

ЗДНВР

Наказ

П.7.
Місячник благоустрою та оборонно-масової роботи «Земля – наш дім» (за окремим планом)
13. Продовження участі у Всеукраїнських
Вч. біології –
накази
акцій:
Качан Т. М.
- «Турбота молоді тобі, Україно!» за до 30.10
напрямками:
- «Плекаємо сад»
до 30.10
-«Дослідницький марафон»
до 30.10
- «Парад квітів біля школи»
до 30.10
- «Юннатівський зеленбуд»
до 30.10
- «Кролик»
до 20.09
природоохоронні акції:
до 30.10
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
до 30.10
- «Галерея кімнатних рослин»
до 30.10
- «Птах року – 2019»
до 30.10
- «Біощит»
до 30.10
- «Юний селекціонер»
до 10.03
- «Юний дослідник»
до 10.03
- «Зоологічна галерея»
до 10.03
- «В об’єктиві натураліста»
до 10.03
14. Акції «День довкілля», «День Землі»
15.
Районний
конкурс
самоврядування «Лідер року»

учнівського

16. Шкільний етап конкурсу ДПМ «Сміється
писанка у всій красі»

17. Участь у районному етапі конкурсу ДПМ
«Сміється писанка у всій красі»

22.04
Педагогорганізатор,
учнівське
самоврядування

наказ

Класні керівники,
ПО,
Вч. праці та обр.
мис-ва, керівник
гуртка технічне
моделювання
Вч. праці

Фото звіт на
сайті школи

наказ

18. Участь у районному етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

Вч. Захисту
Вітчизни,
історії, фіз.. вих.,
Відпов. за
військовопатріотичне
виховання

наказ

19. Здача підсумкових звітів-інформацій про
національно-патріотичну роботу у школі

Відпов. за
військовопатріотичне
виховання

Наказ, інф.
до ЦПО

20. Участь у районному етапі обласного
заочного
творчого
конкурсу
«Лірика
туристських стежок»

Вч. географії
Середа Н. М.

наказ

21. День туризму

Вч. географії
Середа Н. М.

наказ

22. День Довкілля

Вч. Праці

фото звіт на
сайті школи

20.04

Вч. Праці

фото звіт на
сайті школи

26.04

Педагог-організато

фото звіт на
сайті школи

ПО
Класний керівник
1 класу

фото звіт на
сайті школи

Вч. біології –
Качан Т. М.

накази

13.04

23. День Землі

24. День пам’яті “Чорнобиль – біль України
”
25. Свято Букварика (1 кл.)

26. Продовження участі у Всеукраїнських
акцій:
- «Турбота молоді тобі, Україно!» за
напрямками:
- «Плекаємо сад»
-«Дослідницький марафон»
- «Парад квітів біля школи»
- «Юннатівський зеленбуд»
- «Кролик»
природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
- «Галерея кімнатних рослин»
- «Птах року – 2019»
- «Біощит»

до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 20.09
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10

- «Юний селекціонер»
- «Юний дослідник»
- «Зоологічна галерея»
- «В об’єктиві натураліста»

до 10.03
до 10.03
до 10.03
до 10.03

27. Акції «День довкілля», «День Землі»

28.
Районний
конкурс
самоврядування «Лідер року»

22.04

учнівського

Педагогорганізатор,
учнівське
самоврядування

Травень
Дата

Відповідальні

Форми
узагальнен
ня

Відмітка
про
виконан
ня

3

4

5

Зміст роботи

1

наказ

2

П. 1.
1. Організаційна робота до початку роботи
оздоровчого табору

До 24.05

ЗДВР

Наказ

2. Перевірити ведення шкільної
документації

Протягом
місяця

ЗДНВР
ЗДВР

Наказ

3. Хід виконання Положення про державну
підсумкову атестацію учнів.

До 24.05

ЗДНВР

Наради при
директорові

4. Підведення підсумків змагання за звання
«Зразковий клас»

До 19.05

ЗДНВР
ЗДВР

Наказ

5. Батьківські збори з питань закінчення
навчального року та звіт директора школи
про роботу за минулий навчальний рік.

До 31.05

Директор

Протокол
батьківськи
х зборів

6. Видати наказ про відпустки та скласти
попереднє навантаження на новий рік.

До 24.05

Директор

Наказ

До 24.05.

ЗДНВР

Нарада при
директоров

П.2.
7. Засідання методичної ради «Аналіз
методичної роботи за навчальний рік»

і
8. Скласти розклад державної підсумкової
атестації з урахуванням вибраних предметів.

До 10.05

ЗДНВР

9. Моніторингові контрольні роботи серед
учнів 3-10 кл.

До 20.05

ЗДНВР
Наказ

П.3.
10. Методична комісія з обговоренням і
затвердження атестаційних матеріалів.

До 17.05

Керівники МО

11. Провести моніторингові контрольні
роботи з метою визначення знань учнів.

До 17.05

Вчителі
ЗДНВР

12. Анкетування учителів з питання
організації методичної роботи на новий
навчальний рік.

До 20.05

ЗДНВР

13. Організаційна педрада з підсумків
навчального 2017-2018 року

До 24.05.

ЗДНВР

Наказ

Директор
14. Визначити попереднє навантаження
вчителів на новий рік.

До 03.06

П.4
15. Моніторингові контрольні роботи за рік

До 17.05.

Адміністрація
школи

Наказ

16. Про підготовку роботи школи до
закінчення і початку нового навчального
року. Анкетування вчителів з питань
організації методичної роботи на новий
навчальний рік

До 20.05.

ЗДНВР

Нарада при
директорові

До 24.05.

ЗДНВР
ЗДВР

18. Перевірити виконання навчальних
програм з основ наук

До 20.05

ЗДНВР

Наказ

19. Аналіз методичної роботи

До 03.06

ЗДНВР

Наказ

П.5.
17. Організувати зустріч учнів 8-10 класів із
працівниками поліції.

П.6.

20. Про перевід та випуск учнів.

До 03.06

Директор

Наказ

21. Про підсумки державної підсумкової
атестації.

До 20.06

ЗДНВР

Наказ

22. Аналіз виховної роботи

До 14.06

ЗДВР

Наказ

23. Аналіз роботи школи за рік

До 14.06

Директор

Наказ

24. Складання плану роботи на наступний
навчальний рік

До 10.06

ЗДНВР
ЗДВР

П.7.
Місячник родинно-сімейного виховання «Творча дитина-щаслива родина» (за окремим планом)
25. Продовження участі у Всеукраїнських
Вч. біології –
накази
акцій:
Качан Т. М.
- «Турбота молоді тобі, Україно!»
напрямками:
- «Плекаємо сад»
-«Дослідницький марафон»
- «Парад квітів біля школи»
- «Юннатівський зеленбуд»
- «Кролик»
природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
- «Галерея кімнатних рослин»
- «Птах року – 2019»
- «Біощит»
- «Юний селекціонер»
- «Юний дослідник»
- «Зоологічна галерея»
- «В об’єктиві натураліста»

за

26. Екскурсії, експедиції, походи

27. Районні змагання із запуску повітряних
зміїв,
присвячені
Дню
Пам’яті
та
примирення
28. Відкриті районні змагання з картингу

до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.1
до 20.09
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 10.03
до 10.03
до 10.03
до 10.03
травень

Класні керівники 111 класів, керівники
гуртків технічного
напрямку
керівник гуртка
«Картинг»
Смірнов О. Д.

наказ

наказ

29.
Участь
у
районному
етапі
Всеукраїнського
конкурсу
флешмобів
«Україна назавжди» (відеоролики)

Класні керівники,
керівники гуртків,
педагог-організатор,
вч. Інформатики

30. Нарада з виховної роботи:
-“Про роботу класних керівників у II
семестрі”,
-Проведення екскурсійної роботи”
-“Літнє оздоровлення дітей пільгових
категорій”

ЗДВР, класні
керівники, ПО

31. Тиждень пам’яті до Дня примирення та
перемоги (за окремим планом).

07-11.05

ЗДВР, ПО

32. Відкритий виховний захід «Ми жінкуматір славимо в віках!» (до Дня матері)

04.05

ПО, класні
керівники

33. Обговорення проекту виховного плану на
новий навчальний рік

36. Підготовка та проведення Свята
Останнього дзвоника

39.
Звіт
про
самоврядування

роботу

учнівського

40. Фото-звіт по грі-подорожі «Подорож по
країні Барвінковій»
41. Продовження участі у Всеукраїнських
акцій:
- «Турбота молоді тобі, Україно!» за
напрямками:

фото звіт на
сайті школи

ЗДВР

ІІІ т.

ЗДВР

Протокол

Протягом
місяця

ПО

Сценарій

37. Проведення батьківських зборів для
батьків 9-х та 11-х класів
38. Звіт про роботу ДЕО «Барви
Причорномор’я»

фото звіт на
сайті школи

ЗДВР, ПО, вчителі,
класні керівники,
керівники гуртків

34. Складання плану виховної роботи на
2019-2020 навчальний рік
35. Проведення підсумкового засідання МО
класних керівників

наказ

Класні керівники

ІV тиждень

ПО

ІV тиждень

ПО

звіт

звіт
ІV тиждень

ПО
звіт
Вч. біології –
Качан Т. М.

до 30.10

накази

- «Плекаємо сад»
-«Дослідницький марафон»
- «Парад квітів біля школи»
- «Юннатівський зеленбуд»
- «Кролик»
природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
- «Галерея кімнатних рослин»
- «Птах року – 2019»
- «Біощит»
- «Юний селекціонер»
- «Юний дослідник»
- «Зоологічна галерея»
- «В об’єктиві натураліста»

до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 20.09
до 30.10

42. Екскурсії, експедиції, походи

травень

до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 10.03
до 10.03
до 10.03
до 10.03

43. Районні змагання із запуску повітряних
зміїв,
присвячені
Дню
Пам’яті
та
примирення
44. Відкриті районні змагання з картингу

45.
Участь
у
районному
етапі
Всеукраїнського
конкурсу
флешмобів
«Україна назавжди» (відеоролики)
46. Нарада з виховної роботи:
-“Про роботу класних керівників у II
семестрі”,
-Проведення екскурсійної роботи”
-“Літнє оздоровлення дітей пільгових
категорій”
47. Тиждень пам’яті до Дня примирення та
перемоги (за окремим планом).

48. Відкритий виховний захід «Ми жінкуматір славимо в віках!» (до Дня матері)

Класні керівники 111 класів, керівники
гуртків технічного
напрямку

наказ

керівник гуртка
«Картинг»
Смірнов О. Д.

наказ

Класні керівники,
керівники гуртків,
педагог-організатор,
вч. інформатики

наказ

ЗДВР, класні
керівники, ПО

07-11.05

ЗДВР, ПО

фото звіт на
сайті школи

04.05

ПО, класні
керівники

фото звіт на
сайті школи

49. Обговорення проекту виховного плану на
новий навчальний рік

ЗДВР, ПО, вчителі,
класні керівники,
керівники гуртків

ЧЕРВЕНЬ
П.2.
1. Нарада при директорові: «Про результати
оформлення документаціїї за навчальний
рік»
П.7.
2. Продовження участі у Всеукраїнських
акцій:
- «Турбота молоді тобі, Україно!»
напрямками:
- «Плекаємо сад»
-«Дослідницький марафон»
- «Парад квітів біля школи»
- «Юннатівський зеленбуд»
- «Кролик»
природоохоронні акції:
- «Ліси для нащадків»
еколого-біологічні конкурси:
- «Вчимося за повідувати»
- «Галерея кімнатних рослин»
- «Птах року – 2019»
- «Біощит»
- «Юний селекціонер»
- «Юний дослідник»
- «Зоологічна галерея»
- «В об’єктиві натураліста»

за

10.06

ЗДНВР

Вч. біології –
Качан Т. М.
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 20.09
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 30.10
до 10.03
до 10.03
до 10.03
до 10.03

накази

