Програма розвитку СЗШ №30 визначає основні шляхи змін, що відбуваються у
структурі, змісті та формах організації освіти XXI ст.. Комплекс освітніх і виховних
зусиль навчального закладу спрямовано на формування в учнів цінностей
громадянськості, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й
саморозвитку, уміє критично мислити й опрацьовувати різноманітну інформацію,
використовувати набуті знання та вміння для творчого вирішення проблем, прагне
змінити на краще своє життя та життя своєї країни.
В основу діяльності школи покладено законодавчі та освітні нормативні
документи України, Національну доктрину розвитку освіти. У своїй діяльності
колектив школи опирається на основні положення Конституції України, Закону
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцію загальної
середньої освіти.
У СЗШ №30 склався творчий педагогічний колектив, який забезпечує реалізацію
всіх стратегічних і тактичних освітніх завдань. Педагоги школи працюють над
науково-методичною проблемою «Впровадження в навчально-виховний процес
проектних технологій з метою розвитку ключових компетентностей і самостійності
учнів».
Діяльність школи носить демократичний характер, є відкритою перед
суспільством. До розвитку та реалізації стратегії та змісту її залучаються учні та їх
батьки, педагогічний колектив та громадськість. У школі функціонують:

Рада школи

Учнівський парламент

ШРПП

Батьківський комітет
Школа здійснює роботу за Статутом.
Навчання проходить в одну зміну. Педагогічний колектив та адміністрація
школи проводить належну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.
В 2016-2017 н.р. в школі було відкрито 33 класи, із них
1-4 – 14 кл. – 439 учнів
5-9 – 17 кл. – 478 учнів
10-11 – 2кл. – 52 учні
Станом на 05.09.2016р. кількість учнів складала 969. Середня наповнюваність у
класах – 29 учнів. Клас з найменшою кількістю учнів – 9-В (18 учнів), клас з
найбільшою кількістю – 5-Б (34учні). Станом на 01.06.17р. у школі навчалось 956
учнів.
З 10 класу у школі організоване профільне навчання за гуманітарним напрямком
(2 класи – 10-а, 11-а)
В школі запроваджено індивідуальну форму навчання з дітьми, які за станом
здоров'я не мають можливості навчатися в класних колективах. В 2016-2017 н.р.
таких учнів було 5. Навчання здійснювалося за індивідуальними планами та
програмами, розробленими вчителями з урахуванням індивідуальних особливостей
дітей, їхніх здібностей та потреб.
Адміністрація школи аналізує навчальні досягнення учнів та випускників.
Моніторинг результативності навчальних досягнень учнів 9-х класів:
Навчальний рік
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Закінчили 9-й клас
65
72
79
Свідоцтв із
2
5
2
відзнакою
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Навчальні досягнення учнів 2-8 кл., 10 кл. за 2016-2017 н.р.:
Класи
Кількість учнів
Нагороджено
Високий та
похвальним листом достатній рівень
3-А,Б,В
98
25
76
4-А,Б,В,Г
118
26
91
5-А,Б,В
96
8
57
6-А,Б,В,Г
114
12
75
7-А,Б,В
94
9
46
8-А,Б,В,Г
94
5
41
10-А
28
1
21

Якісний
показник
77,5%
77,1%
59,4%
65,8%
49,8%
43,6%
75,0%

У ЗНО-ДПА взяли участь 24 випускники 11 кл.
У поточному році в школі працювало 65 педагогічних працівників з наступними
освітніми кваліфікаціями:

«вчитель-методист» - 4

«старший учитель» - 13

«спеціаліст вищої категорії» - 32

«спеціаліст І категорії» - 11

«спеціаліст ІІ категорії» - 8

«спеціаліст» - 14
Адміністрацією школи було затверджено графік проведення атестації, склад
атестаційної комісії. Атестувалося 12 вчителів. Матеріали, представлені вчителями
за міжатестаційний період, обговорювались на засіданнях предметних методичних
об’єднань та педагогічної ради школи. За результатами атестації підтверджено
педагогічне звання «Учитель-методист» - 2 учителям; педагогічне звання «Старший
учитель» - 3 учителям; кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 6
учителям; «Спеціаліст І категорії» - 1 учителю; «Спеціаліст» - 2 учиителям;
присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 2 учителям;
присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 1 учителю.
У 2016-2017 н.р. у школі працювало 8 методичних об’єднань. Керівники
методичних підрозділів організували діяльність своїх методоб’єднань не лише на
виконання планів роботи, але й зуміли створити атмосферу дружньої співпраці,
взаємодопомоги, взаємообміну і творчих пошуків. Метою їх діяльності було
підвищення педагогічного, методичного та фахового рівня вчителів. З цією метою на
засіданнях м/о проводились науково-методичні семінари, науково-практичні
конференції з актуальних проблем навчання та вихованняВідповідно до річного
плану роботи школи, в контексті діяльності педагогічного колективу над єдиною
науково-методичною проблемою, вчителями школи проведені відкриті уроки з
використанням інноваційних технологій.
Відповідно до річного плану роботи школи, в контексті діяльності педагогічного
колективу над єдиною науково-методичною проблемою, вчителями школи
проведені відкриті уроки з використанням інноваційних технологій.
На належному рівні була поставлена робота з обдарованими дітьми, метою якої
було розширення пізнавальних здібностей учнів, розкриття їхніх внутрішніх
потенційних можливостей та обдарувань. Робота здійснювалась за напрямками:
- виховання прагнення до здобуття сучасних наукових знань (через систему
навчальної та позакласної роботи, участі у міні-проектах);
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- формування навичок оволодіння сучасними інформаційними технологіями
(комп’ютеризація навчального процесу, використання мультимедійних
технологій ;
- створення умов для саморозвитку й самореалізації кожного учня (через
мережу факультативних занять, курсів за вибором);
- розвиток комунікативних умінь та навичок учнів (проведення тренінгових
занять, робота гуртків);
- психологічна підтримка школярів (через систему роботи соціальнопсихологічної служби).
Реалізація цих та інших напрямків роботи сприяла залученню учнів до творчої
діяльності у різноманітних інтелектуально-розвиваючих конкурсах:
«Кенгуру» (математика) – 154 уч., 15 призерів
«Колосок» (природничі науки) – 335 уч., 75 призерів
«Геліантус» (географія) – 56 уч., 35 призерів
«Левеня» (фізика) – 65 уч., 19 призерів
«Бебрас» (інформатика) – 69 уч., 9 призерів
«Грінвіч» (англійська мова) – 32 уч., 2 призери
«Puzzles» (англійська мова) – 35 уч., 1 призер
«Правознайко» (початкова школа) – 28 уч., 2 призери
Продовжувала роботу творча група вчителів «Сучасний урок» під керівництвом
вчителя зарубіжної літератури Коцаби Т.О.. Досвідчені вчителі школи, члени
творчої групи працюють над методикою використання інтерактивних форм і методів
навчання та реалізовують наставництво щодо молодих учителів. Творчою групою
було проведено годину відкритих думок «Можу, хочу, буду!», круглий стіл «Шляхи
активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках», надавалася методична
допомога молодим учителям з питань викладання окремих предметів.
Протягом звітного періоду учителі школи плідно працювали у районних і
міських семінарах, на яких розглядалися передові педагогічні знахідки щодо
організації навчально-виховного процесу.
Учитель

Участь педагогів школи в майстер-класах, семінарах.
Предмет
Назва заходу

Галан І.Л.
Савечко Г.М.

Початкові класи
Початкові класи

Районний семінар «Школа 4-го класу»
Педчитання «Митрополит А.Шептицький»

Кулик Ж.М.
Васильківська І.О.

Математика
Історія

Струк Р.В.

ЗДНВР

Кваснікевич В.Н.

Психолог школи

Районна конференція «Наука вчителю»
Міський проект «Державний терор в історії
України ХХ ст. мета, механізми та наслідки»
Дискусія-семінар «Виховувати в правді, свободі та
любові – програма нової української школи»
Районний семінар“ Багатовимірність простору арттерапії”

Згідно Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та плану роботи
районного відділу освіти були проведені учнівські олімпіади з базових дисциплін.
Результати олімпіад:
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№

Переможці ІІ (районного) етапу олімпіад
П.І. учня
Предмет
Місце

1
2
3
4
5
6
7

Корбило Ростислав
Хомут Андріана
Лучкова Марта
Дроздовська Божена
Труш Назар
Ляцька Анастасія
Хомут Андріана

8

Клас

Географія
Географія
Географія
Хр. етика
Хр. етика
Укр. мова і літ.
Правознавство

І
ІІ
ІІІ
І
ІІІ
ІІ
ІІІ

8-Б
9-А
10-А
10-А
8-В
10-А
9-А

Лучкова Марта

Хімія

ІІІ

10-А

9
10
11
12

Труш Назар
Лучкова Марта
Хардель Віктор
Климок Назар

Біологія
Англ. мова
Англ. мова
Англ. мова

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

8-В
10-А
11-А
8-В

1

Мовно-літературний конкурс учнівської молоді ім. Т.Шевченка
Бобрик Дарія
ІІ
5-Б

2

Худьо Андріана

ІІ

6-Б

3

Труш Назар

ІІІ

8-В

ІІ етап ХVII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
1
2

Комар Роксоляна
Хомут Андріана

ІІІ
ІІІ

7-Б
9-А

Переможці ІІІ (обласного) етапу олімпіад

№
1
2
3

П.І. учня
Корбило Ростислав
Попова Юлія
Труш Назар

Предмет

Місце

Клас

Географія
Англійська мова
Біологія

ІІІ
ІІІ
IV

8-Б
4-Г
8-В

Виховна робота у школі
Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі
школи. У 2016-2017 н.р. виховна робота була спрямована та спланована на
досягнення головної мети - формування та розвиток соціально-зрілої, творчої
особистості – громадянина України.
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом
навчального року здійснювалися за основними напрямками:
- національно-патріотичне виховання;
- морально-правове виховання;
- військово-патріотичне виховання;
- родинно-сімейне виховання;
- художньо-естетичне виховання;
- спортивно-оздоровче виховання;
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- екологічне виховання та формування здорового способу життя
В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму,
незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання
загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального,
фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації
змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.
Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:
• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку
учнів;
• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;
• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки
учнів до дорослого життя;
• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами,
учнями, батьками;
• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої
та військово-патріотичної роботи.
Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2016-2017
навчальному році працювало 14 класоводів 1-4 класів, 19 класних керівників 5-11
класів, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступник
директора з ВР і весь колектив школи.
Участь у міських та міжнародних конкурсах, фестивалях:
Учні школи разом з вчителем історії Васильківською І.О. взяли активну участь у
проекті «Перлини Галицької корони», «Львівське рондо».
Учні-краєзнавці 8-Б класу за роботу «Церква Святого Дмитрія» у конкурсі
«Львівське рондо» координатором якого була Васильківська І.О. отримали подяку
Львівської міської ради за активне, старанне та детальне вивчення культурномистецької спадщини Львова.
Міжнародний конкурс з програмування «Година Коду» у якому взяли участь
учні 5-11 класів (за підтримки Microsoft)
Математичний вернісаж
Гра «Математичний калейдоскоп» - Кулівацький К. 5-Б клас.
Конкурс «Виконай тест – підкори Еверест» - Бойко К. 6-В клас
Конкурс творчих робіт «Математична цитата» - Смокорівський К. 7-Б клас,
Іванців С. 8-Б клас.
Конкурс проектів «Аксіоми для нащадків» ІІІ Місце Галушка П. 9-А клас,
ІІІ місце Городиський Л. 10-А клас.
ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика
ІІІ місце Комар Р. 7-А клас, вч. Бакай М.В., ІІІ місце Хомут А., 9-А клас, вч.
Безпальок Н.Я.
Конкурс декламаторів сучасної української поезії «З Україною в серці» лауреат
Дроздовська Б. 10-А клас
Мовознавчий фестиваль “Розквітай же, слово” Учні нашої школи посіли призові
місця в усіх номінаціях.
Участь в Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми
звитяги» І місце Скільська Т. 11-А клас у номінації «Патріотична пісня»
Конкурс “Що?Де?Коли?” Знавці творчості Т.Г.Шевченка Лауреати: збірна
команда 8-их класів.
Школа бере активну участь у всеукраїнських та міських акціях, що допомагає
формувати самодостатню національно-свідому особистість
Взяли участь в акції «Напиши листівку воїну».
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Всеукраїнська акція «Первоцвіти просять захисту» та майстер-клас в рамках
акції «Захисти первоцвіти»
Класні керівники тісно співпрацюють із ГО, БДЮТ, Екологічним центром
Співпраця з міським дитячим еколого-натуралістичним центром:
І місце у міському КВК «Майбутнє довкілля в твоїх руках – 2017»
Акція «Увага! Діти на дорозі!» спільно з ГО «Самопоміч»
У рамках Тижня безпеки дорожнього руху у школі відбулась зустріч з екіпажами
Патрульної поліції м. Львова.
У рамках дня ЦЗ відбулася зустріч учнів з поліцією охорони.
Учні 4-5 класів взяли участь у фестивалі гаївок «Голубка».
У Рамках освітнього проекту «Урок пам’яті» учні 10-го класу взяли участь у
вікторині Хроніки Карпатської України.
Виховні заходи у школі спрямовані на формування та розвиток соціально-зрілої,
творчої особистості. До вашої уваги свята та відкриті виховні години, проведені у
2016 – 2017н.р.
День учителя 11-А клас Говдиш Г.М.
До Дня української мови та писемності «Ти наше диво калинове» 4-Б клас
Савечко Г.М.
«Від родини йде життя людини» Галушка М.О. 6-Г клас
Лінійка реквієм «Незабудка пам’яті» до 83 річниці Голокосту в Україні 19321933р. учнівський парламент, педагог-організатор Процайло Г.О.
Різдвяно-Новорічний цикл свят у школі провели:
3-В клас, Пильгун Н.І., 5-А клас, Литвин Н.І., 4-А клас, Герус М.Б. «Ми чекаємо
Миколая»
Новорічна вистава «Снігова королева» 4-Г клас Купранець І.І.
Вистава «Зимова казка» 2-А клас Долгова І.Л., 4-В клас Вібла Н.Р., 3-Б клас
Терех О.І.
Вистава «Ніч перед Різдвом» 3-А клас Солодовська Л.Є.
Різдвяний вертеп 6-В клас Дзелендзяк Л.М.
До річниці Революції Гідності в школі була організована зустріч з активною
учасницею подій на Майдані, поетесою, Анастасією Дмитрук.
Шевченківські дні у школі «Провісник долі України» 9-ті класи Безпальок Н.Я.,
2-Г клас Грубська Л.О.
Заходи до 31-річчя Чорнобильської трагедії «Чорнобиль не має минулого часу»
учні 8-А та 8-Г класів Кулик Ж.М., Блакита І.С.

Свято «До тебе, Україно, наша бездольная мати, струна моя перша
озветься…», присвячене 146-річчю від дня народження Лесі Українки, 7-А
клас, 10-А клас Бакай М.В.
Відкриття виставки до ювілею Андрея Шептицького «Андрей Шептицький будівничий держави, князь церкви, лідер нації» 10-А клас Гуменна Г.Р.
Свято матері 2-Б клас Нагребецька О.Р., 6-Б клас Коваль І.Б.
Родинне свято "Від серця до серця хай буде доброта" 2-В клас Коваль М.М.
Свято букваря 1-ші класи Скільська О.І., Бавтро Д.Я., Галан І.Л.
Свято «Ми діти твої, Україно» 5-Б та 5-В класи, Коцаба Т.О., Коцаба Ю.З.
Проведення кущових та районних змагань «Олімпійське лелеченя». Міські
змагання «Олімпійське лелеченя». Обласні змагання «Олімпійське лелеченя».
На базі школи відбулись такі спортивні заходи:
- Районні змагання з настільного тенісу (22.11.16)
- Першість району з волейболу серед учнів 8-9 класів (08-10.02.17)
хлопці ІІ в районі, дівчата – IV місце.
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Організація чемпіонату школи з міні футболу (21-23.10.16)
учні 7-8 класів зайняли 3 місце в районі
учні 5-6 класів зайняли 2 місце в районі
Шкільна ліга з шахів (08.04.17)
Першість школи «Шкіряний м’яч»
ЕКСКУРСІЇ:
10А.8В, 8Б с. Тухля сходження на гору Захара Беркута
7- Б, В, класи “Замки Львівщини”
10-8Г клас Музей Є. Коновальця с. Зашків.Музей М. Грушевського
3А Навчальна екскурсія с. Шегині,майстер клас з випічки хліба.
3А Екскурсія в музей Книги
3В.Б Екскурсія на пасіку «Медовий блюз»
8А Екскурсія в музей Пожежної безпеки
9-Б Екскурсія на фармзавод « Артеріум»
8Г,10А Навчальна екскусія в музей-садибу І.Франка
11А Екскурсія вмузей-меморіал жертв окупаційного режиму «Тюрма на
Лонцького»
7Б,В,8А,Г, 6Б,2В,3А Поїздка в «Дельфінарій» м.Трускавець.
2Г,3А,3В Майстер-клас з виготовлення мила
3Б,3В,7А Екскурсія в музей зброї «Арсенал»
6А,6В Екскурсія в с. Страдч на Хресну прощу.
8Г,6Г Екскурсія в м. Тустань.
4А Золочівський замок
3Б Екскурсія в «Д.S. Таємна аптека»
10А,8Г Екскурсія в м. Київ
4Б,4В Екскурсія в Олеський замок.
5В клас Стежками Львівщини с.Ременів.
7А,Б,В м. Луцьк замок Любарта.
Національно-патріотичне виховання
Національно-громадянське виховання у 2016-2017 навчальному році
реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні (9-ті
класи«Провісник долі України» Безпальок Н.Я.), святкова академія до 146р. від Дня
народження Лесі Українки «До тебе, Україно, наша бездольная мати, струна моя
перша озветься» учні 10 та 7 А класу,
участь у мовному фестивалі «Розквітай же, слово», заходи до Дня Соборності
України, години спілкування та виховні години (обов’язковими серед яких були
«уроки мужності») за темами: «Ми всі українці - єдина сім’я» (5-11класи), «Мій
край – моя історія жива» (1-11 класи), «Ми діти твої, Україно!» (1-4 класи).
Учні 8-Б класу разом з вчителем історії Васильківською І.О. виконали
дослідницьку роботу в рамках міського конкурсу « Львівське Рондо» « Церква св.
Дмитрія» за напрямком « Серпанками Львівських вулиць». Ця робота відзначена
подякою у номінації « Обличчя, історії та слава львівських вулиць».
Молодий учитель Васильківська І.О разом з учнями 8х та 10го класів взяла
участь у проекті « Перлини Галицької корони», в рамках якого учні дослідили
історію проживання національних меншин у стародавньому Львові.
Вчителі школи належну увагу приділяють використанню нових освітніх
технологій у формуванні творчої, зрілої особистості шляхом участі у різноманітних
конкурсах міського та всеукраїнського масштабів.
Учні школи взяли участь у районних конкурсах:
-
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«Увага ! Діти на дорозі», «Сурми звитяг», «Стоп наркотикам і СНІДу», «XV
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», участь в акції
«Єдиний диктант» до Дня писемності,у школі діяла виставка; «Андрей Шептицький
– будівничий держави, князь церкви, лідер нації»для учнів старших класів «Я –
Патріот!» - допомога армії України, «Здоровим бути модно», «Життя без
залежності» - мистецтво заради життя, «Міжнародний день енергозбереження
SРАRE», Всеукраїнська акція «Первоцвіти просять захисту», участь у міській
інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» «Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5 – 11 класів», Переможцями
цих конкурсів у районному етапі стали: ІІ місце Бобрик Д. 5-Б клас, Худьо А. 6-Б
клас, ІІІ місце Труш Н. 8-В клас.
У жовтні для учнів 10-11 класів організовано зустріч з бійцями АТО. У листопаді
учнійський парламент разом з педагогом-організатором Процало Г.О організували
і провели вечір-реквієм «Незабудка пам’яті» та завершальні заходи до 83річниці Голокосту в Україні. У акції взяли участь усі класи школи.
Педагогічний колектив та учнівський парламент узяли участь у заходах
пам’яті жертвам Голодоморів та політичних репресій. Традиційно провели
акцію по прибиранню цвинтаря на старих Збоїщах.
У цій роботі слід відзначити педагога-організатора школи Процайло Г.О.
У жовтні 2016 р. проходив щорічний дитячо-юнацький фестиваль
патріотичної пісні «Сурми звитяги» в якому брала участь учениця 11-А класу
Скіільська Тетяня та заняла І місце в області, керівник Городиловська І.О. Команда
школи у жовтні 2015 р. взяла участь у традиційному кущовому змазі «Козацькі
забави» на базі СЗШ № 97. Керівником гурткової роботи по фізичному
вихованню Грибом І.М. підготована команда, яка виборола ІІ місце і відзначена
дипломом відділу освіти.
У листопаді до Дня української писемності, вчителями – філологами
проведено літературні читання, мовознавчі турніри, уроки-семінари, учні 9-11
класів взяли участь у Єдиному радіодиктанті. Бібліотекарі школи Івахів Я.В. і Губик
О.В., провели акцію «Прочитай дитині казку»та конкурс читців поезій Шевченка.
Яремків О.М. провів бібліотечний урок для учнів 10-11 класів за творами Ліни
Костенко.
Класними керівниками 7-х класів. проведені відкриті виховні години до вшанування
пам’яті Небесної Сотні.

З метою виховання в учнів моральних якостей і доброти, поваги до
старших, милосердя, було проведено ряд заходів, акцій, які вже стали
традиційними :
-конкурс малюнку «Ой хто, хто Миколая любить» серед учнів 1-4 класів,
-акція «Напиши лист воїну АТО»
-збір кштів для воїній 44 бригади, у якій служив учень школи, Дереш Олександр.
Учні та працівники школи долучились до всеукраїнських акцій « Миколай
про тебе не забуде», «Подаруй дитині іграшку» учнівський парламент привітав
дітей школи, батьки яких є учасниками АТО.
Зібрані кошти, одяг, продукти харчування, іграшки, канцтовари,
передано благодійному фонду « Червоний хрест», «Мальтійська дружина» для
дітей- сиріт, дітей пільгових категорій. Організаторами акцій були педагогорганізатор Процайло Г.О. та соціальний педагог Бартіш Г.Б., и учнівський
парламент школи. Учнівський парламент провів 16 травня 2017р День вишиванки
та взяв участь у міському флеш-мобі «Шкільна вишивана родидина».У квітні на
фасаді школи встановлено меморіальну дошку Олександру Дерешу.
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Морально-правове виховання
Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення
тижнів правової освіти протягом 2016-2017н.р., Всеукраїнського тижня права у
грудні 2016 року, тижнів боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням,
тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків „Права очима дітей",
батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин: «Права
дитини» (1-4 класи), «Особливості відповідальності неповнолітніх» (5-6 класи),
«Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи), «Стосунки між однокласниками в учнівському
колективі» (9-10 класи).
У жовтні 2016 року проведений тиждень правових знань. Протягом Тижня
правових знань у школі згідно з планом заходів проведені: 1. Галерея малюнків на
тему «Мої права та обов’язки», 2.Анкетування «Мої права та обов’язки», 3.
«Дидактичні ігри по правовому вихованню в початкових класах».Традиційними є
зустрічі з представниками Ювінальної привенції та Нової поліції.
У школі постійно ведеться робота з попередження жорстокого поводження та
виховання толерантного ставлення до людей. На педагогічній раді було розглянуто
«Каталог дій, які трактуються, як жорстоке поводження…». Згідно плану було
проведено засідання Ради профілактики правопорушень, на яких розглядались
випадки порушення поведінки учнями, пропусків занять без поважних причин.
Систематично проводяться загальношкільні батьківські збори:
1. Вересень: «Оцінка роботи школи в розрізі соціального опитування учнів та
бітьків».
2. Грудень: «Санітарний стан школи. Робота з охорони праці».
3. Лютий: «Небезпечні інтернет ігри. Способи їх запобігання; алгоритм дій
батьків»
4. Травень: «Профорієнтація учнівської молоді – запорука успішного
майбутнього».
Класні керівники та педагог-організатор разом з черговим класом здійснюють
постійний контроль за відвідуванням учнів,ведуть « Журнал спізнень». Класні
керівники стежать за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні
консультації з батьками учнів,та соціальним педагогом Бартіш Г.Б., обстежують
умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів,
здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з
учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів у
гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.
У 2016 -2017 навчальному році на внутрішкільному обліку немеє жодного учня.
Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог
школи – Кваснікевич В.Н.
Протягом 2016-2017 навчального року організовані та проведені зустрічі учнів
школи з представниками служби захисту дітей, районного лікаря нарколога, який
провів бесіду про шкідливість вживання наркотичних речовин.
Проводиться просвітницька робота щодо профілактики вживання алкоголю та
наркотичних речовин, зокрема: - тематичні батьківські збори щодо питання
негативних та шкідливих звичок у дітей; - відвідування сімей, де батьки
зловживають спиртними напоями; - відвідування сімей учнів за місцем мешкання з
метою обстеження умов їх проживання, сімейного виховання.
Практичним психологом Кваснікевич В.Н.та соціальним педагогом Бартіш Г.Б.
протягом 2016-2017н.р. проведені заходи з метою виконання статті 56 Закону
України про освіту:
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• вивчення соціометричного статусу кожного учня школи з метою подальшої
індивідуальної роботи ;
• вивчення самооцінки, особливостей саморегуляції, емоційних особливостей
кожного учня та рівень агресивності (методика Л.А.Радзіховського «Особливості
саморегуляції», ДВОР Збарського, проективні методики «Кактус», «Неіснуюча
тварина»);
• проведення годин спілкування з учнями школи з питань пропаганди здорового
способу життя, репродуктивного здоров’я : - «Наркотичні речовини: вплив на
людину, класифікація» (10-11 клас), - «Тютюн, алкоголь та здоров‘я» (8-9 класи),
«Марафон здорового способу життя».
Проведення просвітницької роботи серед батьківської громади та педагогічного
колективу, зокрема:
- виступ на ЗШБЗ на тему «Психологічні рекомендації сім’ям, близькі яких
перебувають у зоні АТО»;
- виступ на педагогічній раді на тему «Профілактика жорстокого поводження»;
- виступ на ЗШБЗ на тему «психолого-педагогічний аспект профілактики
насильства соціально-психологічною службою школи»;
- тренінгові заняття з батьками учнів 5-Б класу на тему «Прийоми ефективного
спілкування з дитиною»;
Крім того соціально-психологічною службою школи протягом 2016-2017 н.р.
проводились наступні заходи:
- адаптаційні заняття у 1-х класах;
- адаптаційні заняття у 5-х класах;
- психологічна акція «Лист до першої вчительки»;
- діагностика психологічного клімату в учнівських колективах;
- урок конструктивного спілкування у 2-Б класі;
- урок формування здорового способу життя (10-А, 9-В класи).
Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення
сімейних відносин. У вересні та жовтні 2016, а також в січні 2017 року класними
керівниками були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їх
житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками
постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.
Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та
попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради,
нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників.
Родинно-сімейне виховання
Родинно-сімейне виховання протягом 2016-2017 н.р. здійснювалось через
систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого
ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.
Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього
напрямку:
-батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи
за семестр;
-на класних батьківських зборах проводилися бесіди, класні керівники
виступали з доповідями, психолог школи здійснював анкетування.
Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості
Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття
навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно,
архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі,
адміністрація школи.
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Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в
проведенні школою таких заходів:
Свято Першого дзвоника, День Учителя, Свято осені (1-4 класи), ярмарка
«Осінні дари», спортивні змагання «Козацький змаг» до свята Покрови, Різдвяні
вертепи, коляда (силами катахитичної школи) Всеукраїнський день вишиванки, який
відзначений виступом рок-хору « Фюжн», свято Останнього дзвоника.
Крім цього протягом року учні взяли участь у наступних конкурсах: Конкурсрейд “Увага! Діти на дорозі!”; Голуб миру – 2016року, районний конкурс читців,
районний конкурс «Сурми звитяг», «Майбутнє починається з мене» «Стоп
наркотикам і СНІДу», «Я маю право», «Подаруй воїну серце», Знай і люби свій край,
«обереги душі людської» влготовлення ляльки мотанки, «Осіння Феєрія», «
Незабудка пам’яті», « Таланти твої, Україно» міський та обласний етап.
Протягом багатьох років загальношкільні виховні заходи, свята та конкурси
художньо-естетичного складу, що сприяють художньому розвитку особистості є
традиційними в нашій школі.
Екологічне виховання та формування здорового способу життя.
У рамках екологічного виховання у 2016-2017 н.р. відбулись заходи з
покращання та благоустрою прилеглої до школи території. У квітні 2016 року на
клумбах було насаджено квіти а на прилеглій до школи території висаджено кущі та
дерева. Треба відзначити, що всі класи протягом року старанно доглядали за
закріпленими за ними ділянками.
Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення
різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і
СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися
тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти»,
«Олімпійське лелеченя». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні.
Також традиційно проводилися різні шкільні та районні змагання.
У школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження
алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.
Учнівське самоврядування
Організація дитячого самоврядування у 2016-2017 навчальному році
проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних
документах, згідно з планом роботи навчального закладу.
Головний зміст учнівського самоврядування полягає в тому, що за його
допомогою учасники шкільного життя мають можливість приймати участь в
управлінні внутрішньо-шкільними процесами.
Робота учнівського парламенту тісно пов’язана з виховною роботою, яка має
забезпечувати процес формування почуття самоусвідомлення себе громадянином і
патріотом власної держави.
Шкільне самоуправління працювало з новим президентом Бішком Степаном,
учнем 10-А класу, та оновленим складом. Це певним чином вплинуло на організацію
самоврядування в школі. Разом зі звичайною роботою по реалізації основних
завдань самоврядування, пошуком та розвитком творчих особистостей, виникла
необхідність створення сприятливих умов для плідної роботи нової команди.
У 2016-2017 навчальному році продовжилося впровадження рейтингової
системи оцінювання участі класів у навчально-виховному процесі.
Учнівське самоврядування було ініціатором та організатором проведення
благодійних акцій на яких збирали кошти, солодощі та речі для 5-ої гарматної
артилерійської батареї, командиром якої був учень нашої школи Дереш Олександр,
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який загинув 22 серпня 2016 року. Пакунки до дня Св. Миколая разом з листами та
малюнками було відправлено у Луганськ.
Члени учнівського парламенту разом зі шкільним танцювальним колективом
«Аматор» в рамках акції «Миколай про тебе не забуде» відвідали львівський
геріатричний пансіонат, що знаходиться на вул. Медової Печери,71. Але приїхали
вони не з порожніми руками, а привезли заздалегідь підготовлені подарунки, щоб
привітати із святом.
Члени учнівського парламенту школи та педагог-організатор Процайло Г.О.
підготували тематичну лінійку-реківєм приурочену Дню вшанування пам'яті жертв
Голодомору.
Акція учнівського парламенту до Великодня. Вітаємо дітей учасників АТО та
дітей без батьківської опіки
Проаналізувавши роботу шкільного самоврядування за 2016-2017 навчальний
рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2017-2018
навчальному році:
1. Організація волонтерського руху для співпраці з початковими класами школи
та дитячим садком. 2.Удосконалення положення про рейтингову оцінку діяльності
учнівського колективу. 3.Пошук нових цікавих форм проведення виховних заходів.
4.Активізація діяльності школи «Лідер». 5.Внесення змін в роботу учнівського
міністерства освіти школи з метою поліпшення його роботи. 6.Перегляд кадрового
складу уряду шкільного самоврядування. 7.Впровадження різноманітних проектів в
життя школи.
Проектна діяльність
Участь у Всеукраїнських та міжнародних проектах допомагає формувати
громадсько-активну школу, дає можливість отримати неоціненний досвід у
міжнародній співпраці і якісно покращити зміст і форми повчально-виховного
процесу
- Open Lviv University. Англомовний університет дистанційного навчання.Учні
нашої школи вже 4-й рік поспіль є фіналістами цього проекту (керівник проекту
Литвин Н.І.)
- Міжнародний проект «AIESEC» допомагає учням розвивати лідерські якості,
удосконалювати навички англійської мови за допомогою англомовних студентів, які
навчаються у Львові традиційно у цьому проекті беруть участь старшокласники але
цього року в рамках експеременту успішно дебютували учні 5 А класу (керівники
проекту Литвин Н.І.,Герунович М.Ю.) .
- Співпраця з міжнародною молодіжною організацією «Епоха 2.2.» Волонтер із
США Крісті Оуен проводила уроки англійської мови у 10 та 11 та 8Б класах.
(керівник проекту Литвин Н.І.)
- Міжнарожний проект «FUSION» Співпраця з хором міста Остров (Чехія)
розвиває у школярів інтерес до європейської молодіжної культури.
Виступ англомовного рок-хору учасниками якого є наші учні 10класу. (Бішко
Степан та Троханяк Богдан) відбувся 19 травня у всеукраїнський День вишиванки.
- Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX). У школі відбулась лекція для
учнів 8-10 класів, на якій розповіли про всі переваги даної програми, вимоги до
кандидатів та критерії відбору майбутньої професії.
- Міжнародний Литовсько-український проект «Міксіке»спрямований на
формування нового освітнього середовища, фіналіст проекту учень 6А класу Галібей
Маркіян.
• Команда СЗШ №30 - диплом за активність та досягнення високих результатів
в різних номінаціях. Керівник проекту Штай А.І.
12

- Участь у проекті «Real life Lesson» учнів 10 А 9Б,В класів ( керівники
проектів Литвин Н.І, Дзюдзя Л.І.)
- Перегони на «ТРК «Львів»
- Фінал Всеукраїнського проекту «ТиЛідер: Твори! Вивчай! Перемагай» м.
Київ
- Польсько-український проект «Отримай європейську освіту».
- Школа уже 4-й рік співпрацює з університетом Марії Кюрі – Склодовської в
Любліні
- Участь учнів 4-10 класів у міжнародних англомовних проектах-іграх
«Гринвіч» та «Puzzle» Коцаба Ю.З., Наконечна М.І були координаторами проекту .
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І. Організаційно-педагогічні заходи.
1.1. Засідання педагогічної ради школи.
Місяць
Серпень

Листопад

Березень

Травень

Червень

Питання, що обговорюються
1. Аналіз стану навчально-виховного процесу за 2016-2017
навчальний рік.
2. Підготовка до організації початку нового навчального
року:
- підсумки роботи за літній період;
- стан шкільних приміщень і матеріально-технічна база
навчальних кабінетів;
- результати перевірки ТБ і навчальних кабінетах,
майстернях, спортивному залі та на майданчику;
- організація роботи ГПД;
- організація індивідуального навчання;
- організація харчування дітей пільгових категорій;
- забезпечення навчального закладу підручниками;
- навчальна практика та організація екскурсій
- оцінювання навчальних курсів за вибором.
3. Освоєння
технологій
формування
життєтворчості
особистості, розробка проектів, програм реалізації ідей
педагогіки життєтворчості в сучасній школі.
4. Різне.
1.Умови адаптації учнів 1-х, 5-х класів до навчання.
Психологічний супровід.
2.Стан викладання інформатики у 2-11 класах
3. Про вивчення умов проживання важковиховуваних учнів,
дітей-сиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених,
неблагополучних сімей
1.Круглий стіл «Ціннісні орієнтації педагогічного
супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі
школи».
2. Стан викладання історії у 5-11 класах.
3. Учнівське самоврядування як засіб підготовки школярів
до життя в умовах демократії
1. Про переведення учнів 1-8,10 кл. у наступні класи,
нагородження похвальними листами «За високі досягнення у
навчанні» учнів.
2. Затвердження предмета за вибором на державну
підсумкову атестацію (9 класи).
3. Про організацію закінчення навчального року.
1. Про випуск учнів 9-х, 11-х класів зі школи.
2. Організація оздоровлення дітей школи

Хто відповідає
Михалина С.М.
Кічало О.М.

Струк Р.В.
Колещук Н.Г.
Кваснікевич В.Н.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Бартіш Г.Б.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Процайло Г.О.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
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1.2. Наради при директорові.
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Питання, що обговорюються
1. Ознайомлення педагогічного колективу з нормативними
документами, методичними листами, щодо організації
роботи в 2017-2018 н.р.
2. Розподіл функціональних обов’язків серед адміністративних
працівників школи
3. Про підсумки літнього оздоровлення учнів школи.
4. Облік дітей шкільного віку мікрорайону.
5. Працевлаштування випускників 9,11 кл. Профорієнтаційна
робота
6. Організація харчування школярів
7. Оформлення шкільної документації та дотримання єдиного
орфографічного режиму
8. Про призначення атестаційної комісії.
9. Про проведення медичного огляду учителів
10.Планування відкритих уроків та виховних заходів на 1
семестр
11 Організація індивідуальної форми навчання.
12. Аналіз медичних оглядів учнів 1-11 класів. Визначення
груп здоров’я для занять фізкультурою.
13. Результати контролю ведення журналів реєстрації
нещасних випадків з учнями.
14. Організація методичної роботи з керівниками гуртків та
вихователями ГПД.
1. Про охорону праці, техніку безпеки в школі, покладання
відповідальності за життя і здоров’я учнів, профілактика
дитячого травматизму.
2. Про підготовку та проведення інвентаризації шкільного
майна
3. Санітарний стан навчальних кабінетів
4. Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних
предметних олімпіадах, конкурсах, вікторинах, турнірах.
5. Інформація про проходження чергової атестацій
педагогічних працівників школи.
6. Підготовка до проведення І етапу олімпіад з базових
дисциплін.
1. Підготовка до ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін.
2. Організація роботи з підготовки до осінньо-зимового
періоду.
3. Організація підготовки до участі в конкурсі «Учитель року»
4. Робота шкільної бібліотеки
5. Робота з обдарованими дітьми
6. Про роботу з учнями, які внесені до спецгруп на уроках
фізичної культури
7. Діяльність учнівського парламенту
8. Дослідження рівня адаптації учнів 1-х та 5-х класів.
1. Профілактика правопорушень серед учнів.
2. Стан гурткової роботи у школі
3. Перевірка стану ведення шкільної документації.
4.Обговорення заходів щодо профілактики жорстокого

Хто відповідає
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Романюк А.С.
Романюк А.С.
Кічало О.М.
Кічало О.М..
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Романюк А.С.
Михалина С.М.
Івахів Я.В.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Процайло А.О.
Кваснікевич
В.Н.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М..
Струк Р.В.
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Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Питання, що обговорюються
поводження серед учнівської молоді
5.Виконання Статуту та правил внутрішнього розпорядку
школи.
6. Перевірка ведення учнями щоденників.
7. Аналіз результатів перевірки журналів.
8. Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр
1. Результати участі учнів школи в районних та обласних
етапах предметних олімпіад
2. Про результати роботи школи за І семестр 2016-2017 н.р.
3. Організація взаємовідвідування уроків та позакласних
заходів учителями школи.
4. Планування відкритих уроків та виховних заходів на ІІ
семестр
5. Організація та підготовка адаптаційних занять .
6. Аналіз виконання вчителями зауважень за результатами
перевірки стану шкільної документації
7. Аналіз роботи шкільної бібліотеки за І семестр
8. Чергування учнів та вчителів у ІІ семестрі
9. Аналіз відвідування учнями навчального закладу
1. Про роботу з учнями, які мають низький рівень досягнень у
навчанні, визначення причин.
2. Дослідження наставницької роботи з молодими вчителями.
3. Стан підготовки матеріалів до участі у конкурсі «Учитель
року»
4. Спортивно-оздоровча робота в школі.
5. Діяльність учнівського самоврядування. Робота
парламенту.
6. Дотримання навчальних програм, виконання графіка
контрольних та самостійних робіт
7. Про ефективність роботи школи у навчальних проектах
1. Обговорення матеріалів до чергової атестації педагогічних
працівників.
2. Стан організації харчування дітей початкової школи та
учнів пільгових категорій.
3. Стан виконання вимог до ведення зошитів та їх перевірки.
4. Робота ШРПП
5. Стан ТБ у школі та профілактика травматизму
6. Обговорення заходів щодо профілактики алкозалежності та
тютюнопаління серед учнівської молоді
7.Про хід реєстрації учнів 11-х до ЗНО-ДПА
1. Аналіз проведення атестації педагогічних працівників 20172018 н.р.
2. Стан перевірки щоденників класними керівниками.
3. Робота класних керівників з формування національнопатріотичного світогляду учнів
4. Робота з учнями девіантної поведінки.
5. Перевірка об’єктивності оцінювання навчальних досягнень
учнів старшої школи
6. Комплектація педкадрів на 2018-2019 н.р.
1. Виконання навчальних програм та виховних планів.
2. Про підготовку до ДПА у 4-х та 9-х класах.
3. Затвердження літніх відпусток працівників школи.

Хто відповідає
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
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Місяць

Серпень

Питання, що обговорюються
4. Про організацію закінчення навчального року.
5. ТБ під час літніх канікул
6. Організація літнього оздоровлення учнів пільгових
категорій
7. Аналіз виконання річного плану роботи навчального
закладу
1. Підведення підсумків роботи за літній період (проведення
ремонтних робіт, стан приміщень та матеріально-технічної
бази навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу).
2. Підготовка до організованого початку навчального
року(аналіз розкладу уроків, факультативів, індивідуальних
занять).
3. Забезпечення вчителів програмами на навчальнометодичною літературою.
4. Забезпечення підручниками учнів 9-их класів.
5. Результати проходження медичних оглядів працівників.
6. Результати перевірки ТБ в навчальних кабінетах,
майстернях, спортивному залі та на майданчику.
7. Охорона праці в навчальному закладі
8. Заборона використання мобільних телефонів під час
проведення навчальних занять.

Хто відповідає
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
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1.3. Наради при заступнику директора з навчально-виховної роботи
Відповідає ЗДНВР.
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий
Березень

Квітень

Травень

Питання, що обговорюються
1. Погодження календарно-тематичних планів з навчальних предметів.
2. Система вимог і рекомендацій з ведення шкільної документації.
3. Про призначення керівників факультативних курсів.
4. Затвердження графіка тематичного оцінювання на 1 семестр
1. Розподіл громадських доручень на навчальний рік.
2. Диференційований підхід до учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.
3. Формування пізнавальних інтересів учнів на уроках та в позаурочний час.
4. Про дотримання норм орфографічного режиму.
1. Про підготовку до участі у конкурсі «Учитель року - 2017».
2. Про проведення шкільних предметних олімпіад
3. Організація конкурсів з розвитку інтелектуальних здібностей учнів
«Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Кристал», «Бебрас», «Геліантус»
4. Матеріально-технічна база навчальних кабінетів.
1. Спільна робота учителя, учнів, батьків з формування мотивації до творчої
праці.
2. Профільне навчання – засіб диференціації та індивідуалізації навчання.
3. Про результати медичного огляду учнів школи.
1. Про підсумки навчання за І семестр 2017-2018 н.р.
2. Аналіз обсягу домашніх завдань в 5-7-х класах.
3. Про санітарний стан навчальних кабінетів.
4.Формування бази даних у випускних класах.
1. Взаємовідвідування учителями уроків.
2. Співпраця учителів, вихователів і бібліотекаря з розвитку інтересу до
читання.
1.Стан індивідуальної роботи з учнями на дому.
2. Підсумки результатів конкурсу «Учитель року - 2017», «Класний керівник
року»
3. Підготовка до ДПА та ЗНО
1. Дієвість заходів з охорони здоров’я та життя дітей, робота по техніці
безпеки.
2. Діагностико-коригуюча та стимулююча роль поточного оцінювання учнів.
3. Традиції і інновації в житті школи.
4. Підготовка та організація Дня ЦЗ в школі.
1. Моніторинг знань учнів
2. Організація проведення ДПА та ЗНО.
3. Затвердження графіку відпусток працівників школи.
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1.4.Наради при заступнику директора з навчально-виховної роботи
Відповідає Кічало О.М.
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий
Березень
Квітень
Травень

Питання, що обговорюються
1.Обговорення та затвердження планів роботи методичних об’єднань, курсів за
вибором, творчої групи «Сучасний урок».
2.Закріплення наставників за вчителями-початківцями.
3.Співпраця з Радою школи.
4. Підготовка документації до тарифікації педпрацівників.
1.Підготовка документації до чергової атестації педагогічних працівників.
2.Вивчення стану поурочного планування.
3.Проведення співбесіди з молодими вчителями.
4.Вивчення стану ведення класних журналів.
5.Адаптація учнів 1 та 5, 10 класів
1. Робота з обдарованими дітьми (залучення до олімпіад, конкурсів)
2. Вивчення стану ведення учнівських зошитів.
3.Рівень забезпеченості навчального процесу інноваційними засобами
навчання.
1.Робота вчителя з підвищення рівня навчальних досягнень школярів
2. Проведення та аналіз підсумкових контрольних робіт.
3.Підсумки роботи шкільних предметних м\о за І семестр
4. Вивчення стану ведення класних журналів
1. Про підсумки навчання за І семестр 2017-2018 н.р.
2. Про санітарний стан навчальних кабінетів.
3.Аналіз рівня навченості учнів школи.
4.Організація проведення адаптаційних занять.
1. Взаємовідвідування учителями уроків колег.
2. Активно-ігрові форми в навчальному процесі початкової школи
3. Психолого-педагогічний клімат у колективі.
1. Обговорення атестаційних матеріалів педагогів.
2.Співпраця вихователів ГПД з класоводами.
3. Вивчення стану ведення класних журналів
1.Про результати атестації та зміну категорій педагогічним працівникам.
2. Дієвість заходів з охорони здоров’я та життя дітей, робота по техніці безпеки.
3.Результати контролю за уроками.
1.Про проведення підсумкових контрольних робіт
2.Оформлення звітів про роботу предметних м/о.
3.Підсумки адміністративних робіт за рік.
4. Вивчення стану ведення класних журналів.
5.Комплектація педпрацівників на наступний навчальний рік
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1.5 Наради при заступнику директора з виховної роботи
Відповідає Струк Р.В. .
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад
Грудень

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Питання, що обговорюються
1. Про проведення свята Першого дзвоника
2. Організація роботи бібліотеки.
3. Плани роботи гуртків, м/о, кл. керівників.
4. Про працевлаштування учнів 9-х та 11-х класів.
5. Облік дітей.
6. Затвердження виховних планів роботи.
7. Організація харчування учнів школи та учнів пільгових категорій.
1. Про роботу з дітьми пільгових категорій.
2. Про відвідування школи учнями девіантної поведінки.
3. Громадянська соціалізація дітей, батьки яких є учасниками АТО.
4. Аналіз дитячого виробничого та побутового травматизму.
1. Заходи по проведенню Декади української писемності і мови.
2. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді
3. Тиждень правового виховання. Контроль за дитячою бездоглядністю.
1. Про акцію милосердя.
2. Про цикл зимових свят у школі.
3. Про роботу класних керівників з дітьми пільгових категорій.
4. Моніторинг відвідування учнями школи за І семестр
1. Підсумки виховної роботи за І семестр, роботи м/о кл. керівників.
2. Підсумки роботи громадських наставників з дітьми девіантної поведінки.
3. Робота учнівського самоврядування.
1. Співпраця класних керівників та органів учнівського самоврядування.
2. Аналіз проведення годин класного керівника
3. Позаурочна педагогічна діяльність. Гурткова робота.
1. Профорієнтаційна робота.
2. Шевченківські дні в школі.
3. Зв'язок школи з громадськими організаціями.
1. Аналіз харчування учнів пільгових категорій.
2. Аналіз дитячого виробничого та побутового травматизму.
1. Про організацію літнього відпочинку школярів пільгових категорій.
2. Про проведення свята Останнього дзвоника.
3. Про підсумки виховної роботи за ІІ семестр , роботи м/о кл. керівників.
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1.6.Батьківські збори, «сімейні зустрічі», конференції.
Місяць
Вересень

Жовтень
Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень
Квітень

Травень

Що проводиться
1. Організаційні загальношкільні батьківські збори:
1. Про завдання школи на 2016-2017 н.р.
2.Обговорення правил поведінки та техніки безпеки учнів у школі і
в побуті.
3. Взаємовідносини дитини і родини. Проблемні аспекти
виховання підлітків у сучасному суспільстві.
2. Засідання піклувальної ради та Ради школи.
1. Круглий стіл для батьків «Взаємостосунки у родині».
2. Батьківський всеобуч.

Хто проводить
Директор школи
ЗДВР

Голова б\к школи
Класні керівники
ЗДВР
Директор школи
1. Проведення анкетування серед батьків на тему «Здоровий спосіб Класні керівники
життя та запобігання шкідливого впливу споживання алкогольних Психолог
напоїв і тютюнових виробів серед школярів».
2. Спільне засідання ШРПП з батьками
ЗДВР
1. Акція «Не будь байдужим» – збір теплого одягу, іграшок, УП
подарунків для дітей сиріт, інтернатів, людей похилого віку.
Педагог2. Загальношкільні батьківські збори
організатор
1.Роль сім'ї і школи у формуванні інтересу до навчання (Підсумки Класні керівники
навчання за І семестр.)
2.Соціальний захист учнів пільгових категорій (харчування дітей
учасників АТО).
3.Профорієнтація – важливий етап у виборі майбутньої професії
(інформація про ЗНО)
1. Рейд членів піклувальної ради щодо виявлення дітей, які Голова
залишились без батьківського піклування.
піклувальної ради
2. Батьківські збори по класах.
ЗДВР
Класні керівники
1.Індивідуальні консультації для батьків медпрацівника, психолога, Директор школи
соціального педагога.
Психолог
2.Загальношкільні батьківські збори
1.Громадянин формується з дитинства. Зустріч з працівниками
служби в справах неповнолітніх
2. Методи запобігання дитячого травматизму у школі та по дорозі
додому (аналіз травматизму за 2016 рік)
3. Взаємостосунки батьків і дітей – важливий етап розвитку молодої
особистості (зустріч з психологом школи)
1. Роль сім’ї та інших соціальних інститутів у розвитку особистості. ЗДВР
Зустріч з працівниками правоохоронних органів.
Адміністрація
2. Стан впровадження проектів.
школи
1. Зустріч батьків з працівниками клубу “Підліток і сім’я”
Керівник клубу
ЗДВР
2. Підготовка до ДПА та ЗНО. Інформаційний лекторій для батьків Адміністрація
випускників.
школи
1. "Щаслива родина-щаслива дитина" . Збори батьків і учнів по Кл. керівники 1класах.
11 класів
2. Загальношкільні батьківські збори.
Директор школи
1.Аналіз навчально-виховного процесу за 2016-2017 н.р.
2.Звіт голови б/к школи про використання батьківських коштів.
3.Інформування батьківської громадськості про літнє оздоровлення
дітей пільгових категорій та організацію пришкільного табору.
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1.7.Основні заходи у роботі шкільного психолога і соціального педагога
Відповідає Кваснікевич В.Н.
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Що проводиться
1. Дослідження рівня шкільної адаптації першокласників до навчання в школі.
2. Виступ на батьківських зборах: «Психологічна підтримка дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах».
3. Круглий стіл для вчителів на тему: «Психологічні аспекти адаптації дитини до
навчання в школі».
4. Цикл тренінгових занять з метою попередження випадків жорстокого
поводження в учнівському колективі.
1. Дослідження рівня шкільної адаптації п’ятикласників до навчання в школі.
2. Форум-театр на тему: «Ненасильницьке спілкування в учнівському
середовищі».
3. Корекційно-розвивальні заняття з метою подолання дезадаптації серед учнів.
4. Психологічний супровід дітей, які опинилися в кризовій ситуації.
1. Вивчення мотиваційної сфери особистості в учнів 7-8 класів.
2. Проведення тренінгу для учнів 6-8 класів: «Вчимося спілкуватися».
3. Профілактика та превенція протиправної, агресивної, жорстокої поведінки серед
школярів.
4. Розповсюдження інформації про права дітей та їх соціально-правовий захист.
1. Діагностика професійних нахилів в учнів.
2.Надання порад, рекомендацій учням, що звернулись по допомогу.
3.Цикл тренінгових занять на тему: «Прояви турботу та обачливість».
4.Дослідження психоемоційного стану учнів.
1. Визначення психологічного клімату в учнівських колективах.
2. Надання порад рекомендацій вчителям та батькам з питань важковиховуваності.
3. Тренінгове заняття: «Конфлікт та шляхи його подолання»
4. Семінар-практикум «Імідж освітянина».
1. Проведення діагностичного дослідження стосовно вчителів, що атестуються.
2. «Школа лідерства» (цикл тренінгових занять для старшокласників)
3. «Профілактика девіантної поведінки учнів» (психокорекцій на групова робота з
учнями групи ризику)
4.Ознайомлення старшокласників із закладами освіти, де б вони могли
продовжити навчання.
1. Діагностування психолого-педагогічної готовності дітей до навчання.
2. Тренінгове заняття на тему: «Профілактика та подолання емоційного вигорання
у педагогів»
3. Урок формування культури статевих відносин.
4. Проведення тренінгу « Ми проти насильства ».
1. Визначення психологічних особливостей дітей, які потребують психологопедагогічної уваги.
2. Бесіда: «За життя без наркотиків».
3. Просвітницька робота на тему: «Як уникнути стресу під час іспитів та ЗНО»
4. Випереджувальні бесіди з вихованцями, схильними до тютюнопаління та
вживання алкогольних напоїв.
1. Індивідуальна діагностика за запитами учнів, батьків, вчителів.
2. Консультації учнів 9-11 класів.
3. Соціально-психологічна просвіта батьків, вчителів та школярів.
4. Планування роботи (складання річного плану).
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1.8 . Основні заходи у роботі педагога-організатора.
Робота учнівського парламенту
Відповідає Процайло Г.О.
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень
Січень

Лютий
Березень

Квітень

Травень

1. Свято Першого Дзвоника
2. Засідання учнівського самоврядування, вирішення
організаційних питань, затвердження плану роботи на І
семестр.
3. Акція «Увага! Діти на дорозі!»
1. Загальношкільний вечір до Дня Вчителя. День
самоврядування в школі.
2.Участь команди школи у спортивних змаганнях
«Козацький змаг»
1. Відзначення дня пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій
2. До тижня писемності акція «Подаруй книжку школі»
3. Огляд – конкурс кутків національної символіки та кутків
безпеки в класах.
4. Акція пам’яті «Революція гідності»
1. Акція милосердя «Миколай про тебе не забуде» (збір
іграшок, речей для сиріт та будинків дитини).
2. Екологічна акція «Подаруй життя ялинці»
1. Звіт роботи за І семестр учнівських само врядувань класів.
Затвердження плану роботи на ІІ семестр.
2. Конкурс плакатів та стіннівок до дня Соборності України
3. Моніторинг навченості учнів за І семестр.
4. День пам’яті Героїв Крут
1. Диспут «Що таке протиправна поведінка?»
2. День пам’яті Героїв Небесної Сотні
3. Круглий стіл «Ти і я одна сім'я»
1. Шевченківські дні.
2. Круглий стіл «Здоров’я – найвища цінність» до
Всесвітнього дня здоров’я.

Процайло Г.О.
Процайло Г.О.
УП, ЮІР.
Культ.-мас.
Комісія
Процайло Г.О.
УП
Процайло Г.О.
УП
УП, навчальна
комісія
УП
УП
Процайло Г.О.,
УП
Процайло Г.О.
Процайло Г.О.
УП
УП
Процайло Г.О.

Процайло Г.О.,
УП
Процайло Г.О.
Культ.мас.
комісія.
Організаційнопобутова комісія
1. Проведення весняних толок.
УП, навчальна
2. Акція «Зустрічаємо Великдень»
комісія
3. «Дзвони Чорнобиля» (до 32-річниці Чорнобильської Процайло Г.О.
трагедії).
4. Акція «Лист Герою»
1. Всеукраїнський день Вишиванки
Процайло Г.О.,
3.Звіт роботи учнівського парламенту за рік.
УП.
4.Свято Останнього Дзвоника
Процайло Г.О.
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1.9. Робота з удосконалення кабінетної системи навчання
Вересень

Жовтень

Листопад
Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень
Травень

1. Огляд навчальних кабінетів з метою перевірки готовності до
роботи у новому навчальному році.
2. Закріплення класів за окремими кабінетами.
3. Перевірка стану протипожежної безпеки шкільних
приміщень, дотримання санітарних норм та техніки безпеки.
4. Проведення інструктажів по охороні праці з обслуговуючим
персоналом, вчителями та учнями.
5. Затвердження перспективних планів роботи навчальних
кабінетів
1.Оформлення
картотеки
завдань
для
здійснення
індивідуального підходу до навчання учнів, організації
самостійних, атестаційних та тестових робіт.
2. Оновлення паспортизації навчальних кабінетів.
3. Перевірка відповідності майстерень з трудового навчання та
спортивного залу санітарно-гігієнічним правилам та нормам.
4. Облік та підготовка до списання морально та фізично
застарілого обладнання, навчально-наочних посібників.
1. Створення банку інформації щодо освітніх проектів,
інноваційних технологій
2.Систематизація відеотек навчальних кабінетів.
1. Перевірка дотримання правил техніки безпеки в кабінетах
фізики, хімії, інформатики.
2. Рейд – перевірка стану озеленення кабінетів.

Адміністрація
голови м\о
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Романюк А.С.
Михалина С.М.
Зав. кабінетами
Зав. кабінетами
Адміністрація
Голови м/о
Голови м/о
Зав. кабінетами
Кічало О.М.

Адміністрація
Степанюк Л.Й.
1. Провести інвентаризацію обладнання навчальних кабінетів.
Калабай Б.Г.
2. Звіт зав. бібліотекою щодо поповнення кабінетів методичною Адміністрація
літературою, навчальними посібниками.
Івахів Я.В.
3. Створення і систематизація відеоматеріалів проведених
відкритих уроків (музейних, бібліотечних і ін.) вчителями Голови м/о
школи
1.Поновлення кабінетів навчальною, нормативною, довідковою Зав. кабінетами
і методичною літературою.
2. Підготовка кабінетів початкової школи до адаптаційних Адміністрація
занять.
3.Оформлення в навчальних кабінетах інформаційних куточків Зав. кабінетами
ЗНО-ДПА.
1. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм в Адміністрація
навчальних кабінетах.
2. Оформлення методичних матеріалів з досвіду роботи Зав. кабінетами
вчителів, що атестуються.
1. Організація виставки літератури для вчителів із питань Зав. кабінетами
самоосвіти.
1. Розширене м/о з метою обговорення питання ремонту Керівники м\о,
навчальних
кабінетів,
поповнення
їх
методичною, відповідальні за
навчальною літературою в літній період.
кабінети
2. Круглий стіл по обміну досвідом роботи серед завідуючих
навчальними кабінетами.
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1.10. Фінансово-господарська діяльність.
Місяць
Вересень

Жовтень
Листопад
Грудень

Січень
Лютий
Березень
Квітень

Травень

Що проводиться
1. Тарифікація педагогічних працівників.

Хто проводить
Кічало О.М.
Михалина С.М.
2. Уточнення штатного розпису працівників школи згідно з Бухгалтерія
нормативними документами.
Михалина С.М.
3.Контроль за підготовкою системи опалення з метою Романюк А.С.
підготовки до роботи у зимовий період
4.Ремонт та утеплення кабінету інформатики.
Романюк А.С.
1 Заміна вікон на металопластикові ( 4 етап)
2.Вибірковий ремонт шкільних меблів.
Романюк А.С.
3. Контроль за рівнем освітлення навчальних кабінетів.
1. Встановлення бойлерів для підігріву води біля приміщення
їдальні та в медпункті
Романюк А.С.
2. Контроль та перевірка роботи водопроводу та каналізації.
1.Контроль за роботою системи опалення. Дотримання Романюк А.С.
санітарно – повітряного режиму в приміщеннях школи.
2.Контроль за роботою шкільної бібліотеки та поповнення Михалина С.М.
художньою, методичною та науково – популярною Струк Р.В.
літературою
1.Контроль за економним використанням енергоресурсів.
2.Вибірковий ремонт шкільних меблів.

Романюк А.С.

1. Перевірка протипожежних засобів та закупівля нових.
1.Контроль за видатками на господарські потреби школи.
2.Провести ревізію стану накопичувального баку для води та
його очистку.
1.Оформлення замовлення на шкільну документацію та
підручники.
2.Підготовка до створення фонду будівельних матеріалів,
необхідних для ремонту школи.
1.Прибирання території школи.
2.Вибірковий ремонт шкільних меблів.
3.Списання морально застарілих видань
бібліотечного фону.
4.Проведення інвентаризації майна школи.

підручників

Романюк А.С.
Калабай Б.Г
Романюк А.С.
Івахів Я.В.
Романюк А.С.

Струк Р.В.
Романюк А.С.
Зав.кабінетами
з Івахів Я.В.
Калабай Б.Г.
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ІІ. Навчально-методична робота

Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

2.1. Семінари методичних об’єднань вчителів
з питань навчально-виховної роботи
Тема семінару
1. Адаптація учнів 1-х класів до навчального процесу
відповідно до нового Державного стандарту
2. Круглий стіл «Обговорення особливостей викладання
навчальних предметів у 9-х класах за новою програмою»
1. Круглий стіл: «Прийоми роботи з документами та
історичними джерелами на уроках історії»
2. Педагогічні читання «Проектна діяльність – засіб
вироблення життєвих компетентностей учнів»
1. Математичні читання «Формування математичної
компетентності випускника школи»
2. Семінар-практикум «ІКТ та інтерактивне навчання в
початковій школі»
1. Практикум «Конструювання та захист проекту уроку з
розвитку оздоровчо-навчальних здібностей учнів»
2. Аналіз рівня навченості учнів за підсумками
директорських контрольних робіт
1. Круглий стіл «Практична діяльність як продовження
навчального процесу»
2. Педагогічні посиденьки «Формування успішного
освітнього середовища шляхом впровадження
інтерактивних технологій навчання»
1. Круглий стіл «Соціалізація учня через формування
предметних компетентностей під час вивчення предметів
гуманітарного циклу»
2.Інтерактивний семінар- практикум: «Використання
методик креативності у навчальній діяльності учнів на
уроках англійської мови»
1. Круглий стіл «Особливості використання музейної
педагогіки на уроках»
2. Круглий стіл «Авторитет батьків: істинний і помилковий»
3. Робота м/о з обдарованими дітьми.
1. Семінар-практикум «Сприяння розвитку здібностей
талановитої молоді із залученням їх до творчо-пошукової
роботи»
2.Майстер-клас «Використання інтерактивного навчання
засобами ІКТ»
1. Обмін досвідом роботи. Поширення передового
педагогічного досвіду з питань організації методичної
роботи
2. Аналіз атестації педагогічних працівників школи.
3. Круглий стіл «Чи важко бути християнином у сучасному
світі?»

Хто відповідає
Кваснікевич В.Н.
Голови м\о
Нетлюх І.Б.
Виджак О.Я.
Кулик Ж.М.
Солодовська Л.Є.
Гливка Т.І.
Голови м\о
Худзік О.М.
Безпальок Н.Я.
Безпальок Н.Я.
Дзюдзя Л.І.

Голови м/о
Солодовська Л.Є.
Коваль І.Б.
Дзюдзя Л.І.
Голови м\о
Голови м\о
Дзелендзяк Л.М.
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2.2. Семінари методичного об’єднання класних керівників 5 – 11 класів
Місяць
Вересень
Листопад
Грудень
Лютий
Квітень

Тема семінару
Хто відповідає
1. «Впровадження проектних технологій у виховному процес з Голови м\о класних
метою реалізації навчально-пізнавальної діяльності учнів»
керівників 1-11
класів
1.Формування національних-патріотичних пріоритетів та Керівники м\о 5-11
розвиток соціально-зрілої особистості – громадянина України класів
1. Вибір громадянської позиції сучасного українця.
Керівники м\о 9-11
класів
1. Робота з дітьми пільгових категорій, та дітьми схильних до Керівники м\о 1-11
правопорушень: досвід, проблеми та шляхи вирішення
класів
1. «Профілактика факторів жорстокого поводження з дітьми Керівники м\о 1-11
та запобігання реальної загрози його вчинення»
класів
2.3.Навчальна робота

Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Що проводиться
1.Ознайомлення з інструктивно – методичними листами
МОНУ щодо організації навчальної роботи в 2017-2018 н.р.
2. Затвердження календарно-тематичних планів педагогів на І
семестр.
3. Аналіз кількості дітей, що проживають на території
мікрорайону школи.
4. Складання розкладів уроків та графіків роботи гуртків та
секцій.
5. Стан забезпечення учнів школи підручниками
6. Підготовка статистичної звітності за формою ЗНЗ-1,ЗНЗ7. Організація роботи ГПД
1. Аналіз відвідування учнями навчальних занять.
2. Семінар-практикум «Психологічна адаптація
першокласників та учнів 5 класів до шкільного навчання».
3. Проведення моніторингу в 5 класах для перевірки
залишкових знань з української мови та математики
4. Підготовка та оформлення матеріалів за номінаціями до
участі у конкурсі «Учитель року».
5. Засідання атестаційної комісії «Про організацію та
проведення атестації вчителів у 2017-2018 н.р.»
1. Проведення І етапу предметних олімпіад, моніторинг
результатів
2. Контроль за гранично допустимим навантаженням учнів
домашніми завданнями з основних навчальних
3. Удосконалення системи роботи з учнями, які мають
початковий рівень навчальних досягнень.
4. Декада української писемності та словесності
5. Проведення всеукраїнського природничого конкурсу
«Колосок»
1. Місячник педагогічної майстерності учителів, що
атестуються
2. Робота з обдарованими дітьми: аналіз результатів І та ІІ
етапу Всеукраїнських предметних олімпіад

Хто відповідає
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Івахів Я.В.
ЗДНВР
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кваснікевич В.Н.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
ЗДНВР
Михалина С.М.
Струк Р.В.
ЗДНВР
ЗДНВР
Кічало О.М.
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Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Що проводиться
3. Аналіз роботи учительського колективу по залученню дітей
у роботі МАН.
4. Проведення І туру всеукраїнських конкурсів «Кенгуру»,
«Левеня», «Бебрас», «Соняшник», «Геліантус»
5. Стан виконання навчальних програм та ведення
тематичного обліку знань за І семестр.
1. Затвердження календарно-тематичних планів педагогів на ІІ
семестр.
2. Складання рейтингу рівня навченості учнів школи за І
семестр.
3. Вивчення досвіду роботи вчителів, що атестуються.
4. Аналіз результатів участі учнів школи в у конкурсах та
олімпіадах за І семестр.
5. Контроль за веденням зошитів, щоденників та словників.
1. Мотивація учнів до навчання та саморозвитку як шлях до
формування особистості.
2. Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів.
3. Участь шкільної бібліотеки у реалізації навчальним
закладом основних функцій навчання.
4. Реєстрація учнів 11 класів до участі в ЗНО-2018 р.
1. Аналіз впровадження передового педагогічного досвіду, як
шлях підвищення ефективності навчально-виховного
процесу.
2. Система роботи з обдарованими дітьми .
3. Аналіз відкритих уроків вчителів, що атестуються.
1. Дослідження стану індивідуального навчання з дітьми, що
перебувають вдома.
2. Виконання системи підвищення кваліфікації. Планування
курсової перепідготовки на новий навчальний рік.
3. Організація розвивальних видів діяльності. Відвідування
учнями гуртків.
1. Визначення рейтингу навченості учнів школи 5-8 та 10
класів за н.р.
2. Виконання держпрограм, навчальних планів.
3. Звіт про стан успішності учнів школи за навчальний рік.
4.Оформлення матеріалів для здачі ДПА у 4, 9 -х класах

Хто відповідає
ЗДВНР
ЗДНВР
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
ЗДНВР
Михалина С.М.
Івахів Я.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
ЗДНВР
Струк Р.В.
Голови м\о
ЗДНВР
Кічало О.М.

2.4. Діяльність педагогічного колективу по впровадженню профілізації навчання
Місяць
Вересень

Жовтень

Грудень

Що проводиться
1. Обговорення Концепції профільного навчання в старший
школі, інструктивно-методичних матеріалів на 2017-2018
н.р.
2. Вивчення та обговорення програмно-методичного та
кадрового забезпечення навчально-виховного процесу до
потреб реалізації профільного навчання.
1. Конференція для учнів 10-11 класів «Мій свідомий вибір» з
участю представників центру занятості.
2. Організація роботи консультпунктів для учнів і батьків з
питань професійної орієнтації учнів.
1. Анкетування учнів «Світ професій,яка з них моя?».

Хто проводить
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
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Місяць
Лютий

Квітень

Що проводиться
2. Проведення діагностичних досліджень з метою виявлення
відповідності профілів навчання освітнім потребам учнів.
1. Інформаційні заняття з елементами тренінгу для учнів 9-х
класів «Людина і світ професій».
2. «Найбільш приваблива професія» - диференційованодіагностичний опитувальник.
1. Формування в учнів інформаційної компетенції щодо ринку
освітніх послуг.
2. Розвиток інформаційної компетентності вчителів із проблем
психологічного супроводу профілізації навчання та навичок
шкільного менеджменту.
3. Узагальнити результати досліджень з метою виявлення
актуальних професій на ринку праці регіону.

Хто проводить
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кваснікевич В.Н.
Кваснікевич В.Н.
Кічало О.М.
Михалина С.М.

2.5. Робота з молодими вчителями.
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Що проводиться
1. Ознайомлення молодих спеціалістів із Статутом школи, планом
роботи та традиціями закладу.
2. Закріплення вчителів наставників за вчителями початківцями.
3. Практична робота: складання календарних та поурочних
планів; огляд статей з питань педагогічної майстерності
4.Ознайомлення з вимогами до ведення шкільної документації.
1. Методика вивчення навчальних програм, пояснювальних
записок до них
2. Дидактичні, психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до
уроку.
3. Сучасні технології всіх видів навчальної діяльності.
4. Залучення молодих учителів до роботи у творчій групі району
«Школа молодого вчителя»
1. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.
2. Організація взаємовідвідування уроків з подальшими
обговореннями та здійсненням самоаналізу молодими
вчителями школи
3. Надання методичних рекомендацій щодо розробки завдань для
тематичних атестацій
1. Організація, підготовка та проведення позакласних заходів з
предмета з метою формування в учнів інтересу до навчання.
2. Методи контролю знань учнів. Вимоги до перевірки зошитів,
перевірка дотримання єдиного орфографічного режиму в школі.
3. Вивчення досвіду роботи наставника.
1. Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.
2. Організація робочого місця молодого вчителя (кабінет,
навчальні програми, методичні посібники, періодичні видання).
3. Залучення молодих вчителів до методичної та громадської
роботи в школі.
1. Учнівське самоврядування і його роль у налагодженні
демократичних стосунків між учителем та учнем.
2. Освоєння орієнтовної програми вивчення індивідуальних
особливостей учнів
1. Впровадження в практику роботи нових педагогічних

Хто відповідає
Михалина С.М.
Кічало О.М.

Кічало О.М.
Учителінаставники
ЗДНВР
Кічало О.М.

Голови м/о
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Голова м/о
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Процайло Г.О.
Струк Р.В.
Творча група
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Місяць
Квітень

Травень

Що проводиться
технологій та інновацій.
2. Нестандартні форми проведення уроків.
1. Діагностика праці вчителя. Критерії оцінювання діяльності
вчителя на уроці. Самоаналіз уроку.
2. Учитель – початківець і педагогічний колектив школи.
Професійна етика в діяльності молодого вчителя.
1. Круглий стіл «Методична допомога молодим учителям».
Обмін думками..
2. Анкетування з метою вивчення запитів молодого вчителя.

Хто відповідає
«Сучасний урок
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Кваснікевич
В.Н.

2.6. Робота з учителями, які атестуються
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Протягом
року
Січень
Лютий

Березень

Квітень

Що проводиться
1. Створення атестаційної комісії, узгодження її складу з
профспілковими комітетами.
2. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
членами атестаційної комісії.
3. Ознайомлення вчителів, що атестуються і членів
атестаційної комісії з Положенням про атестацію
педпрацівників.
1. Перевірка термінів проходження педпрацівниками
курсової перепідготовки.
2. Розгляд заяв на проходження атестації.
3. Затвердження графіка проведення відкритих уроків
(музейних) та відкритих виховних заходів.
1. Оновлення матеріалів в шкільному куточку «Атестація
педагогічних працівників».
2. Планування виступів вчителів, що атестуються, з творчими
звітами на засіданнях м/о, нарадах за участю директора.
1. Вивчення системи роботи педпрацівників, що атестуються.
2. Проведення наради та засідання предметних м/о з питань
атестації (за графіком).
3. Публікації методичних напрацювань вчителями.
1. Проведення анкетування серед учнів та батьків з метою
виявлення громадської думки.
1. Складання характеристик та оформлення атестаційних
листків на підтвердження кваліфікаційних категорій та
встановлення кваліфікаційних категорій та педагогічного
звання.
2. Ознайомлення вчителів, що атестуються, з атестаційними
листами
1. Засідання атестаційної комісії І рівня по атестації
педагогічних працівників.
2. Звіти вчителів та розгляд атестаційних матеріалів
педпрацівників, та ухвалення попередніх пропозицій.
1. Подання атестаційних матеріалів на встановлення вищої
категорії, присвоєння педагогічних звань та нагород
2. Підбиття підсумків атестації педагогічних працівників.

Хто відповідає
Михалина С.М.
Атестаційна комісія
Кічало О.М.
Атестаційна комісія
Михалина С.М.
Атестаційна комісія
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Адміністрація, члени
атестаційної комісії
Голови м\о
Кваснікевич В.Н.
Члени атестаційної
комісії, адміністрація
Адміністрація
Члени атестаційної
комісії
Михалина С.М.
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2.7. Робота з обдарованими та талановитими дітьми
Місяць
Вересень
Жовтень листопад
Січень
Протягом
року

Травень

Що проводиться
1.Виявити творчі здібності учнів. Створення банку даних.
2. Створення умов для виявлення, розвитку і підтримки
обдарованих дітей.
1. Тестування учнів з метою виявлення профілю їх розвитку.
2. Залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та до участі
у предметних олімпіадах, роботі МАН, проектах.
1. Розглянути на засіданнях м/о питання «Інноваційні
загальношкільні програми спрямовані на розширення
можливостей самореалізації школярів».
1.Залучати творчо обдарованих дітей до інтелектуальних
конкурсів «Левеня», «Кенгуру», «Колосок», «Кристал»,
«Бебрас», «Міксіке», «Геліантус».
2.Залучення обдарованих дітей до індивідуальних занять,
консультацій, факультативів з навчальних предметів.
1.Організація творчих звітів педагогів за результатами
роботи з обдарованими дітьми.
2.Популяризація здобутків талановитих учнів.

Хто відповідає
Кічало О.М.
Голови м\о
Кваснікевич В.Н.
Голови м\о
Голови м\о
Вчителі
предметники

Кічало О.М.
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ІІІ. План виховної роботи.
3.1.Національно - патріотичне виховання
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень
Січень

Лютий

Березень

Квітень

Що проводиться
1. Виховні години, бесіди про державні символи України Герб, Прапор, Гімн:
“Наша мова солов’їна “,
„Земля моя –моя історія жива”.
“Я громадянин України”.
2. День фізичної культури і спорту «Сила волі - це наука»
3. Всеукраїнський день бібліотек
4. Огляд-конкурс куточків національної символіки.
1. Виховні години, години спілкування
“Славне ім’я -Українець”
“Свято Покрови”
“Шляхом УПА”
2.Конкурс козацької пісні «Сурми звитяг»
3. Міжнародний день музики
4. Історія голокосту та голодоморів в Україні (конкурс
рефератів,малюнків).
1. Класні години, години спілкування
“Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, присвячені
утворенню ЗУНР та 126 річниці з дня народження Є.
Коновальця.
2. Декада української писемності «Мова наша – серце
наше»
3. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій
«У пам'ять про скорботний 33-й»
4. Вечір-реквієм «Пам’ятаємо Небесну Сотню»
1. Виховні години до Дня прав людини
2.Класні години «Я обираю життя»
3.Виховні години до Дня Збройних Сил України.
1. Інформаційно-пізнавальні години до Дня соборності
України.
2. Лінійка пам’яті присвячена Героям Крут. Усний журнал
“Битва під Крутами”.
3. Виховні години присвячені Міжнародному дню пам’яті
жертв Голокосту
1. Години кл. керівника “Українська мова - мова нашого
народу” до дня рідної мови.
2. Свято звичаїв і традицій українського народу.
3. Уроки пам’яті до 3-ї річниці АТО «Герої серед нас»
1.Родинні свята “Ніщо не вічне, тільки матері”,
«Тепло єдиної родини»
2. Шевченківські ранки
3. Літературно-музичне свято для старшокласників “Вінок
Кобзареві”.
1. Виховні години, присвячені пам’яті жертвам
Чорнобиля.
2. Вечір-реквієм для старшокласників “Чорнобиль
України”.

Хто відповідає
Кл керівники 1-4 кл
5-8класів
9-11 класів
М\о кл. керівників

Класні керівники
1-4 класи
5-7 класів
8-11 класів
М\о класн. кер.
Кл. кер. 5-11 класів
Класні керівники
1-11 класи,
М\о кл. кер.
Блакита І.С.
Процайло Г.О., УП
Виджак О.Я.,
Кулик Ж.М.
Кл. керівники 10-11
класів
М\о кл. кер.
УП, Процайло Г.О.
Кл. керівники 10-11
класів
М\о кл. кер.
Процайло Г.О., УП
Кл. керівники 10-11
класів
Кл . кер. 1-8 кл.
Коваль І.Б.
Кл. кер. 3-4 кл.
Безпальок Н.Я.
М\о кл. кер.
Кл. кер. 5-8 класів
Худзік О.М.
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Місяць
Травень

Що проводиться
1. Уроки мужності «Вшановуємо пам’ять Героїв»
Святкування Дня міста Львова.
2. Виховні години до Дня захисту дітей.

Хто відповідає
М\о кл.кер. 1-11 кл.
М\о кл. кер

3.2.Правове виховання
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень
Травень

Що проводиться
1. Створення банку даних учнів девіантної поведінки,
складання актів обстеження матеріально-побутових умов,
психолого-педагогічних характеристик.
2. Затвердження плану роботи ШРПП і координаційної ради
3. Закріплення за учнями девіантної поведінки громадських
наставників.
4. Бесіди з учнями, які схильні до правопорушень, з учнями
із неблагонадійних сімей «Що таке протиправна
поведінка».
1. Проведення тижня правових знань.
2. Виховні години, стіннівки на правову тематику.
3. Зустріч із працівниками ВуСН, КМСН, із студентами
юрфаку, інституту міліції.
4. Круглий стіл “Дитина та її права” (Конвенція ООН).
1. Засідання ШРПП, координаційної ради
2. Індивідуальні бесіди шкільного психолога з учнями
девіантної поведінки.
3. Бесіди, диспути “Як поводитись у конфліктній ситуації”.
1. Години спілкування “ Як уникнути небезпеки СНІДу,
наркозалежності “.
2. Підсумки роботи з учнями, схильних до правопорушень,
за І семестр.
1. Поновлення відомостей про участь дітей у гуртках і
секціях .
2. Зустріч дирекції школи з батьками та учнями, які мали
низькі показники успішності у І семестрі, і з учнями, які
порушували шкільний режим.
1. Анкетування учнів «Закон і ми».
2. Стан відвідування учнями школи.
3. Засідання ШРПП, координаційної ради
4. Звіт громадських наставників.
1. Бесіди психолога з учнями девіантної поведінки з
неблагонадійних сімей.
2. Психологічні тренінги на правову тематику учнів.
3. Зустрічі з спеціалістами клубу “Підліток та сім’я”.
1. Тиждень правових знань.
2. Зустріч з представниками ВуСН, КМСН Шевченківського
району.
1. Підсумки роботи з учнями девіантної поведінки,
залучення їх до участі у гуртках.
2. Зустріч батьків з правознавцями «Права і обов’язки
батьків»
3. Засідання ШРПП, координаційної ради.

Хто проводить
М\о кл. кер
Адміністрація
Струк Р.В.
М\о кл. кер 5-11 кл
М\о кл. кер 5-11 кл
Кл. кер 9-11 класів
УП
Струк Р.В.
Кваснікевич В.Н.
Кл. кер. 1-11 кл
Кл. кер 9-11 кл
Струк Р.В.
М\о кл. кер
Адміністрація
Васильківська І.О.
Струк Р.В.
Кваснікевич В.Н.
М\о кл. кер
Кваснікевич В.Н.
Бартіш Г.Б.
Представники
центру
Нетлюх І.Б.
Струк Р.В.
М\о кл. кер
М\о кл. кер
Струк Р.В.
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3.3. Морально-духовне виховання
Місяць
Вересень
Жовтень

Листопад
Грудень
Січень
Лютий

Березень
Квітень
Травень

Що проводиться
1. Виховні години про морально-етичні цінності людини .
2. Забезпечення виконання учнями Статуту школи і Правил
поведінки під час н/в процесу.
1. Урочистий захід «Низький уклін , Учителю тобі»
2. Участь у конкурсі «Сурми звитяг».
3. Сприяти засвоєнню учнівською молоддю принципів
загальнолюдської, народної моралі, основних етичних
категорій.
1. Декада української писемності і мови.
2. Виховні години, присвячені рідній мові.
3. Акція «Подаруй книжку школі»
1. Цикл виховних годин «Різдво в українській родині»
2. Участь в акції милосердя «Миколай про тебе не забуде»
1. Свято Св. Василія біля каплички на подвір’ї школи.
2.Уроки духовності, години класного керівника «Знай свій
обряд».
1. Проведення бесід «Ввічливість, як основа вихованості»,
«Коли яке слово мовити», «Скромність прикрашає
людину».
2. До Дня рідної мови “Крізь здолений час і духовні руїни
вертайся, рідна мово, в Україну”.
1. Декада Шевченківських днів.
2Перегляд вистав Львівських театрів.
3. Конкурс «Львівське рондо»
1.Залучення учнів до участі у волонтерському русі
2.Свято писанки. Великодні вітання «Христос Воскрес і дух
наш воскрес».
1. Святкові ранки, присвячені дню Матері.
2. Відвідування музеїв (до міжнародного дня музеїв).

Хто проводить
М\о кл. кер 1-11 кл
УП, Процайло Г.О.
Кл. кер. 11 кл.
Вайда Г.Р.
Класні керівника
Голова м\о.
м/о вч. укр..мови
Івахів Я.В.
Кл. кер. 1-11 класів
УП
М\о кл. керівників
М\о кл. кер.
Класні кер. 1-11 кл.
Класні керівники 111 класів.
Кл. кер. 1-11 кл.
ГПД, Бібліотекар
м/о історії
Кл. кер. 1-11 класів
ЗДВР, УП
М\о кл. кер.
Кл.кер. 1-11 класів,

3.4.Фізичне виховання, охорона і зміцнення здоров’я
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад
Грудень

Що проводиться
1. Розподіл учнів школи по групах здоров'я згідно довідок
Руф’є,.
2. Підсумки літнього оздоровлення учнів.
3. Створення секцій, гуртків за спортивними інтересами учнів.
4. Проведення інструктажу з ТБ з учасниками навчальновиховного процесу
5. Проведення дня фізичної культури та спорту «Сила волі – це
наука»
1. Зустрічі учнів із спеціалістами клубу “Підліток і сім’я”.
2. Кущові змагання “Козацький змаг”
3. Забезпечити участь команди школи у змаганнях «Шкіряний
м’яч»
1. Забезпечити участь учнів школи у міських проектах
2. Рухливі ігри, естафети ( 1-4 кл.)
3. Першість школи з міні-футболу ( 7 кл.)
1. Першість школи з військово-прикладних дисциплін.

Хто проводить
Медсестра
Струк Р.В.
Каф. фізк.
Каф. фізк.
Голова м/о
Струк Р.В.
Каф. фізк.
Каф. фізк.
Струк Р.В.
Каф. фізк.
Каф. фізк.
34

Місяць

Січень

Лютий
Березень

Квітень
Травень

Що проводиться
2. Класні години, бесіди по попередженню захворювань у
зимовий період “Грип – небезпечне захворювання”.
3. Цикл лекцій, бесід щодо боротьби зі СНІДом
1. Бесіди «Вплив фізичних вправ на ріст, розвиток і здоров’я
дитини».
2. Бесіди «Гігієна та режим для школяра», зустріч з лікарями.
3. Змагання з баскетболу (9-11 кл.)
1. Змагання з настільного тенісу ( 7-11 кл.)
2. Здійснювати пропаганду здорового способу життя
3. Змагання з волейболу ( 10-11 кл.)
1. Організувати зустрічі учнівської молоді з відомими
спортсменами, тренерами
2. Проведення спортивних ігор учнівської молоді
3. Бесіди “Здоровий спосіб життя – основа довголіття”.
1. Змагання з легкої атлетики (5-11 кл.)
2. Анкетування «Моє здоров’я» до всесвітнього Дня Здоров’я.
3. Тиждень здоров’я.
1. Весняна шкільна спартакіада
2. Забезпечення участі команди школи у спортивному змаганні
«Олімпійське лелеченя»

Хто проводить
М\о кл. кер.
Кл.кер. 1-11 кл
Кл. кер.1-8 кл
Кл. кер. 9-11 кл.
Каф. фізк.
Каф. фізк.
Голова м/о
Голова м/о
Кл.кер. 1-11 кл.
Каф. фізк.
Вч. ОБЖ
Вч. фізкультури
Кл кер. 5-8
класів

3.5. Трудове і екологічне виховання
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад
Грудень
Січень
Лютий

Березень

Квітень

Що проводиться
1. Підсумки працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.
2. Закріплення території школи за класами, для підтримання
її у належному санітарному стані.
3. Організувати чергування учнів у класних кімнатах з
метою підтримання чистоти.
1. Упорядкування території школи, оформлення клумб.
2. Тиждень екології. Виховні години екологічного
спрямування.
3. Свято осені «Квітковий вернісаж».
4. Акція «Пам'ять про героїв - вічна» (догляд за могилами
героїв національно-визвольних змагань)
1. Прибирання шкільної території.
2. Залучення учнів до роботи у «Книжковій лікарні»,
ведення рейди-огляду стану збереження підручників
1. Організувати цикл лекцій для старшокласників із проблем
підготовки до життя у ринкових умовах
2. Екологічні акція «Подаруй життя ялинці»
1. Анкетування «Вибір професії – крок у майбутнє».
2. Поновити куточок профорієнтації.
1. Місячник профорієнтації.
2. Бесіди про вибір професії
3. Зустрічі з представниками коледжів, ліцеїв, училищ
4. Провести цикл бесід з трудового законодавства.
1. Натуралістичне свято “Зустріч пернатих птахів”.
Виготовлення шпаківень, годівниць.
2. Організувати виставки творчих робіт учнів до оглядуконкурсу «Таланти твої, Україно»
3. Участь в акції «Збережи життя первоцвітам»
1. Прес-конференція «Збережемо місцеві природні святині

Хто проводить
Струк .Р.В.
Струк Р.В.
Кл. кер. 5-11 кл.
Кл. кер. 1-11 кл.
Виджак О.Я.
Кл.кер. 1-11 кл.
УП
Кл. кер. 5-11 кл.
Бібліотекар,
УП
Струк Р.В.
УП, Процайло Г.О.
Кваснікевич В.Н.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кл.кер. 9-х, 1-х кл.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кл. кер. 5-7 кл.
Струк Р.В.
УП, Процайло Г.О.
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Травень

України», до Дня Землі.
2. Великодня толока.
3. Залучення учнів до практичної природоохоронної роботи:
насадження клумб, впорядкування пришкільної території.
1. Проведення тематичних бесід «Природа – мати-берегиня»
2. Бесіди до дня охорони навколишнього середовища.
3. Відновити народні трудові традиції шляхом залучення
учнів до участі в суспільно корисній, продуктивній праці,
у трудових акціях.

Струк Р.В.
Коваль І.Б.
Кл.кер. 5-11 кл.
Кл. кер. 1-11 класів
Струк Р.В.
Кл.керівники

3.6. Заходи з безпеки життєдіяльності
Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень
Лютий
Березень

Квітень

Травень

Що проводиться
1. Одержати акт прийняття школи до нового навчального року.
2. Вступний інструктаж з ТБ, ПДР, пожежної безпеки, охорони
праці для учасників навчально-виховного процесу
3. Тиждень безпеки руху: конкурс малюнків «Зелений вогник»,
оформлення кутків безпеки руху, план-схеми «Дорога
додому»
4. Оформлення актів дозволів на проведення занять в
спортивному залі, на спортивних майданчиках, у майстернях,
кабінетах з особливим умовами роботи, акти перевірки
міцності укріплення установки спортивних споруджень.
1. Уроки-практикуми по вивченню ПДР.
2. Організувати роботу загонів ЮІР, ДЮП
3. Бесіди по попередженню виробничого та побутового
травматизму «Поведінка і здоров’я учня».
4. Оформлення Кутків Безпеки
1. Тиждень протипожежної безпеки. Бесіди запобіганню
тероризму.
2. Екскурсії в пожежну частину, пожежне училище.
3. Конкурс малюнків “Герой-рятівник лісу”.
1. Урок практичних навичок «Зима. Що чарує нас щодень і що
застерігає»
2. Організація роботи по ТБ під час проведення свят новорічноріздвяного циклу
3. Інструктаж повторний по ТБ під час зимових канікул.
1. Бесіди “Дорога і ми”. Повторення ПДР.
2. Тренінги по ПДР «Що таке безпека?».
1. Запрошення до школи співробітників ДАЇ, пожежної частини
для проведення бесід з учнями та батьками
2. Вікторина по питаннях ТБ для учнів і їх батьків.
1. Бесіди “Правила поведінки на дорогах, вулицях, поведінка на
воді, ТБ з невідомими предметами”.
2. День цивільного захисту у школі
3. Виступ агітбригади дружини юних пожежників
1. Виступ агітбригади загону ЮІР
2. Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами.
3.Підсумок виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних
кімнатах, спортивному залі, майстернях, харчоблоку і інших
приміщеннях школи.
1. Виховні години та екскурсії на природу
2. Інструктаж по ТБ під час екскурсій, поїздок, літніх канікул.

Хто проводить
Директор школи
Романюк А.С.
Струк Р.В.
Кл. кер. 1-11 кл.
М\о кл. кер. 1-4 кл.
Процайло Г.О.
Зав. кабінетами.

Кл. кер. 1-11 кл.
Процайло Г.О., УП
Кл. кер. 1-11 кл.
УП
Губич Л.В.
Романюк С.В.
Романюк С.В.
Процайло Г.О.
Кл. кер. 1-11 кл.
Струк Р.В.
М\о кл. кер.
Кл. кер. 1-11 кл.
Загін ЮІР
Струк Р.В.
Кл. кер. 1-11 кл.
Кл. кер. 1-11 кл.
ЗДНВР
Загін ЮІР
ДЮП
Романюк С.В.
Адміністрація
школи
Кл. кер. 1-11 кл.
Струк Р.В.
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Місяць

Що проводиться
3. Організація літнього оздоровлення учнів, дітей, учителів.

Хто проводить
Адміністрація
школи

3.7. Перелік відкритих виховних заходів, що заплановані у навчальному році
Місяць
Жовтень
Листопад

Грудень

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Виховний захід
День учителя
«Калина – символ України»
Свято осені
Родинне свято
Свято рідної мови
Родинне свято
Свято казки
Новорічне свято
Андріївські вечорниці
Різдвяний вертеп
«Про добро»
Українські вечорниці
Різдвяна коляда. Конкурс вертепів серед
5-тих класів
«Наодинці вдома»
«Чорна сльоза України»
Шевченківський вечір
«І на тім рушничкові»
«Під хрест Твій стаю»
Революція Гідності
Свято Букварика
Свято матері
Свято матері
«Цілую ніжно материнські руки»
День вишивана
До Дня м. Львова «Найкраще місто на
Землі

Клас
11-А
3-Б
2-Б
4-А
4-Б
4-В
3-В
3-Г
7-Б
7-А
7-Г
8-А
5кл.

Учитель
Гуменна Г.Р.
Нагребецька О.Р.
Галан І.Л.
Солодовська Л.Є.
Терех О.І.
Пильгун Н.І.
Коваль М.М.
Грубська Л.О.
Коваль І.Б.
Козій Я.Я.
Галушка М.О.
Бакай М.В.
Класні керівники

3-А
9-Б,В

Долгова Р.І.
Виджак О.Я.
Кулик Ж.М.
Блакита І.С.
Коцаба Ю.З.
Дзелендзяк Л.М.
Безпальок Н.Я.
Класні керівники
Скільська О.І.
Бавтро Д.Я.
Коцаба Т.О.
Литвин Н.І.
Васильківська І.О.
Дзюдзя Л.І.

9-А
5-В
7-В
10-А
1 кл.
2-А
2-В
6-Б
6-А
8-Б,В

IV. Робота бібліотеки
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місяць
Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Зміст роботи

Відповідальні

Вивчення фонду підручників на предмет придатності їх Зав. бібліотеки
для навчання у поточному році
Здійснити прийом і обробку нових надходжень
підручників

Бібліотекар

Здійснити перереєстрацію читацьких формулярів учнів
та вчителів школи.

Бібліотекар

Оформити тематичні полички:
● до Дня Державного прапора
● до Дня Незалежності України
● до визначних дат в історії держави, ювілеїв
письменників та історичних діячів

Бібліотекар

Організація бібліотечного активу та робота з ним.

Зав. бібліотеки

Оформлення книжкових виставок.

Бібліотекар

Впровадити в бібліотеці комплекс заходів “Ми маємо,
можемо, вміємо” (консультації, рекомендації,
роз’яснення, довідки, допомога вчителям і учням при
виборі і використанні літератури).

Бібліотекар

Організувати акцію «Подаруй школі книжку»

Бібліотекар

Оформити тематичні полиці:
● Міжнародний день писемності
● день народження Михайла Грушевського
● Всеукраїнський день бібліотек

Бібліотекар

Провести бесіди з учнями школи на тему: “Бережи
підручник”.

Зав. бібліотеки

Організувати екскурсії для учнів 1-х класів на тему
“Дім, де живуть книги”

Бібліотекар

Оформити виставку книг до всесвітнього дня вчителя.

Бібліотекар

Оформити підписку на періодичну пресу для школи на
2018 рік.

Бібліотекар

Робота з читачами

Зав. бібліотеки

Залучення учнів до роботи у «Книжковій лікарні»,
ведення рейди-огляду стану збереження підручників

Бібліотекар

Провести бесіди з учнями молодших класів на тему:
“Книга - твій друг”.

Бібліотекар

Оформити тематичні полиці:
● День української мови
● День пам'яті жертв голодомору

Бібліотекар
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Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Провести тиждень боржника: “Я повернусь у свій дім”.

Бібліотекар

Обслуговування вчителів. Робота з методичною
літературою.

Зав. бібліотеки

Мандрівка сторінками книг про м. Львів.

Бібліотекар

Спільно з класними керівниками організувати заходи
по відзначенню зимових свят:
● “День Святого Миколая”
● “Різдво в Україні”

Бібліотекар

Оформити тематичні полиці:
● Новорічні свята

Зав. бібліотеки

Оформити книжкові виставки:
● до Дня Соборності України, проголошення
злуки УНР і ЗУНР (1918р.)
● до річниці подвигу Героїв Крут (1918р.)

Бібліотекар

Оформити книжкові полиці:

Зав. бібліотеки

До дня народження Л.Українки оформити книжкову
виставку.

Бібліотекар

Організувати виставку малюнків в бібліотеці на тему:
“Книга - найдорожчий скарб”.

Бібліотекар

Оформити тематичні полиці:
 «Герої Небесної Сотні»

Бібліотекар

Обслуговування учнів та вчителів. Популяризація
літератури на допомогу навчально-виховному процесу.

Зав. бібліотеки

Конкурс “Кращий читач”.

Бібліотекар

Оформити книжкові виставки:
● День народження Тараса Шевченка

Бібліотекар

Зробити аналіз читацьких інтересів по формулярах
учнів.

Зав. бібліотеки

Оформити виставку на тему: “Книга корисна, коли її
читають”.

Бібліотекар

Оформити книжкові полиці:
● всесвітній день авіації і космонавтики
● день Чорнобильської трагедії

Бібліотекар

Провести роботу з боржниками шкільної бібліотеки.

Зав. бібліотеки

Оформити книжкові полиці:
● День Перемоги
● День Матері в Україні
● міжнародний день музеїв

Бібліотекар
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Оформити тематичну полицю: “Знань багато не буває”, Бібліотекар
на допомогу учням 9-х і 11-х класів до екзаменів і ЗНО.
Прийняття підручників від учнів школи.

Бібліотекар

V. Спільна робота школи та дитячого садка №133
Заходи
Методична робота
1.Обговорення планів роботи по підготовці дітей до
школи.
2. Знайомство вихователів з програмою навчання і
виховання у 1 класі
3. Знайомство вчителів з програмою виховання і
навчання у дитячому садочку
4. Відвідування вихователями уроків математики,
читання, фізкультури у 1 класі.
5. Відвідування вчителями занять у дитячому садку:
- на початку навчального року:
Мета: знайомство з дітьми підготовчої групи і формами
роботи;
- У другій половині року:
Мета: знайомство з рівнем одержаних знань, вмінь і
навичок, творчих здібностей дітей дитячого садка.
Зняття:
- музичні;
- з конструювання;
- з розвитку мови;
- з формування елементарних математичних
уявлень;
- з фізичного виховання;
- заняття з психологом.
6. Педагогічна рада у дитячому садку.
Питання для обговорення:
- стан роботи з навчання зв’язної розповіді у
підготовчій групі;
- творчий розвиток дітей;
- підсумки виховної та освітньої роботи у
підготовчій групі.
7. Питання наступності фізичного виховання в дитячому
садку і школі. Спільна нарада.
8. Відвідування педагогічної наради в школі за
підсумками успішності за рік.
Робота з батьками
1. Батьківські збори. Теми:
«Завдання д/с і сім’ї у підготовці дітей до школи»;
«Підсумки засвоєння програми дітьми підготовчої до
школи групи».
2. Тематичні виставки:
«Що повинен вміти першокласник»;

Терміни
08.09

Відповідальний
Кічало О.М.
Учителі 1-х кл.

22.09
Струк Р.В.
22.09
Вересень

Кічало О.М.

Вересень- Кічало О.М.
Жовтень

Травень

Кічало О.М.
Струк Р.В.

Травень

Струк Р.В.

Травень

Кічало О.М.

Вересень

Вихователі груп

Квітень
Листопад

Вихователі груп
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«Вступ у школу – важлива подія у житті дітей».
3. Виставки дитячих робіт
4. Вікторина «Що ми вміємо».
5. Батьківська конференція «Моральне виховання дітей».
6. День відкритих дверей для батьків і учителів.
Мета: знайомство з роботою вихователів по підготовці
дітей до школи.
7. Консультації для батьків:
«Як правильно організувати позаурочний час дитини»
(для батьків майбутніх першокласників);
«Як зробити бесіди з дітьми цікавими і ненав’язливими».
8. Зустріч сімей дітей підготовчої групи з вчителями.
Робота з дітьми
1. Екскурсії дітей у школу:
- знайомство із приміщенням школи;
- знайомство із класом (кабінетом);
- знайомство із шкільною майстернею;
- Знайомство із спортивним залом;
- знайомство із бібліотекою.
2. Спільна виставка малюнків дітей підготовчої групи і
учнів перших класів.
3. Участь школярів в акції «Прочитай дитині казку».
Зустріч вихованців ДУ 133 з учнями 4-5 класів.
4. організація зустрічей з учнями, бувшими вихованцями
дитячого садка, бесіди про шкільне приладдя та їх
застосування.
Підготовка виступу шкільного театру.
5. Залучення учнів до організації «Творчого марафону».
6. Запрошення дітей підготовчої групи на свято
«Прощання з букварем».
7. Спільне свято «Прощання з дитячим садком».

Січень
Протягом
року
Березень
Лютий
Березень

Вихователі груп
Вихователі груп
Вихователі груп
Вихователі груп

Квітень
Листопад
Травень

Вихователі груп
Вихователі
випускних класів
Вихователі, вчителі
Вихователі, вчителі

Березень

Жовтень

Вихователі, вчителі

Листопад

Зав. бібліотекою,
класні керівники
Вихователі, вчителі

Березень

Жовтень
Травень
Травень

Вчителі, муз.
керівник
Вчителі
Вихователі, вчителі
1 класів

VI. Система внутрішкільного контролю
6.1. Контроль за виконанням заходів з обліку дітей мікрорайону школи
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Місяць
Вересень

Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Що проводиться
1. Проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення
навчанням дітей і підлітків шкільного віку за програмою
«Всеобуч»
2. Збір інформації про подальше навчання випускників 9,
11-их класів.
3. Організація пільгового харчування школярів.
4. Організація індивідуального навчання дітей.
1. Стан роботи з дітьми, схильними до правопорушень
2. Профілактичний рейд «Урок»
1. Моніторинг відвідування учнями школи.
2. Профілактичний рейд «Щоденник»
1. Умови перебування дітей в групах продовженого дня.
2. Налагодження друкованого інформування:
випуск
стіннівок, усних журналів, фотостендів.
1. Корекція списків на пільгове харчування школярів.
2. Аналіз руху учнів школи. Наявність підтверджуючих
документів.
1. Адаптаційні заняття з майбутніми першокласниками
1. Робота з батьками дітей шестирічного віку, неохоплених
навчанням.
1.Скласти попередні списки учнів 9-их класів, які
поступають в професійно-технічні навчальні заклади та вищі
навчальні заклади І та ІІ рівня акредитації
1. Укладання інформації про літнє оздоровлення дітей.

Хто проводить
Струк .Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
ЗДНВР
Струк Р.В.
Струк Р.В., УП
Струк Р.В.
Струк Р.В., УП
Струк Р.В.
Педагогорганізатор, УП
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Секретар
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.

6.2. Контроль за реалізацією Закону України “Про загальну середню освіту ”.
Місяць
Вересень

Що контролюється
Ст..6. Здобуття повної середньої освіти (9, 11 кл.).

Хто контролює
Кічало О.М.

Ст..14. Наповнюваність класів. Поділ на групи. ГПД.
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень

Ст..16. Режим роботи школи.
Охорона життя та фізичний розвиток дітей та підлітків
Ст.34. Об’єктивність оцінювання знань учнів.
Проведення підсумкових контрольних робіт.
Ст.23. Заохочення учнів (відзнаки, грамоти, похвальні
листи).
Ст.27.Атестація педагогічних працівників.
1. Виховання в учнів поваги до Конституції, державних
символів України.
Ст.25. Педагогічне навантаження на 2017/2018н.р.

Михалина С.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Михалина С.М.

6.3. Контроль за станом викладання навчальних дисциплін,
виховання та розвитку в процесі навчання (підготовка наказів по школі)
42

Місяць
Серпень

Що контролюється

1. Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією
школи.
2. Про організацію харчування учнів пільгових категорій та 1-4
класів.
3. Про заборону тютюнопаління в школі та пропаганду здорового
способу життя.
4. Про заборону користування мобільними телефонами під час
навчально-виховного процесу.
5. Про організацію роботи з охорони праці під час навчальновиховного процесу
6. Про зарахування учнів 1-х класів до школи.
7. Про затвердження спискового складу учнів на початок 2017н. р.
8. Про організацію індивідуального навчання
Вересень 1. Про розподіл педагогічного навантаження вчителів.
2. Про організацію ГПД.
3. Про підсумки літнього оздоровлення.
4. Про проведення моніторингу залишкових знань 5-х класів .
5. Про організацію роботи в школі з профілактики правопорушень.
6. Про організацію роботи основної, підготовчої та спеціальної
медгруп з фізичної культури.
7. Про створення атестаційної комісію в школі.
8. Про структуру та організацію методичної роботи.
9. Про організацію проведення занять з предмету «Захист
Вітчизни».
10. Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін.
11. Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму,
охорони життя і здоров'я учнів.
12. Про затвердження правил внутрішнього розпорядку для
шкільного колективу.
13. Про призначення відповідального за облік дітей у мікрорайоні
школи.
14. Про преміювання педпрацівників школи.
Жовтень 1. Про стан виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків
шкільного віку.
2. Про проведення атестації педпрацівників у поточному році.
3. Про організацію конкурсу «Учитель року».
4. Про організацію роботи щодо підготовки даних для
виготовлення документів про освіту.
Листопад 1. Про дотримання орфографічного режиму в школі.
2. Накази по організації виховної роботи в школі.
3. Про призначення комісії для проведення інвентаризації у школі.
4. Про участь у районних, міських, всеукраїнських конкурсах та
проектах.
5. Про організацію контролю за процесом засвоєння знань з
інформатики.
Грудень
1. Про стан виховної роботи в школі за І семестр
2. Про виконання навчальних програм в І семестрі
3. Про підсумки проведення шкільного туру олімпіад.
4. Комплексна перевірка стану викладання фізичної культури.
5. Про підсумки методичної роботи за І семестр.
6. Про підсумки написання директорських контрольних робіт.

Хто готує проект
наказу
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
ЗДНВР
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
ЗДНВР
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
ЗДНВР
ЗДНВР
Струк Р.В.
Романюк А.С.
ЗДНВР
Кічало О.М.
Струк Р.В.
ЗДНВР
ЗДНВР
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Кічало О.М..
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Місяць
Січень

Лютий

Березень

Що контролюється

Хто готує проект
наказу
7. Про моніторинг відвідування учнями занять у І семестрі.
Струк Р.В.
1. Про результати перевірки ведення класних журналів, журналів Кічало О.М.
гурткової роботи та факультативів.
2. Про перевірку техніки читання та обчислювальних навичок Кічало О.М.
учнів початкової школи.
3. Про роботу класних керівників з дітьми девіантної поведінки.
Струк Р.В.
1. Про результати перевірки режиму роботи груп продовженого Кічало О.М.
дня.
2. Про збереження шкільного майна та санітарний стан школи.
Романюк А.С.
3. Про стан викладання української та світової літератури у Струк Р.В.
профільних класах.
4. Про організацію адаптаційних занять.
Кічало О.М.
5. Про складання графіка основних тарифних відпусток Михалина С.М.
працівникам школи.
6. Про роботу вчителів з учнями випускних класів, та підготовку їх Кічало О.М.
до ЗНО.
1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників Михалина С.М.
школи.
2. Про стан правового виховання в школі.
Струк Р.В.
3. Про роботу громадських наставників з дітьми девіантної Струк Р.В.
поведінки.
4. Про організацію та проведення Дня ЦЗ.
Михалина С.М.
5. Про організацію контролю за процесом засвоєння знань з історії

Квітень
1. Про підсумки атестації педагогічних працівників комісією ІІ Кічало О.М.
рівня.
2. Про підсумки проведення Дня ЦЗ.
Михалина С.М.
Травень

Червень

1. Про підсумки проведення директорських контрольних робіт з
базових дисциплін.
2. Про порядок закінчення навчального року та підготовку до
проведення ДПА.
3. Про підсумки роботи предметних м/о та м/о класних
керівників.
4. Про надання чергових тарифних відпусток працівникам школи.
5. Про перевірку шкільної документації.
6. Про організацію літнього відпочинку учнів пільгових
категорій.
7. Про випуск учнів 11-х класів
8. Про підсумки виховної роботи з учнями за навчальний рік
1. Про переведення учнів 1-8-х, 10-х класів.
2. Про випуск учнів 9-х, 11-х класів.

Кічало О.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Михалина С.М.
ЗДНВР
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Струк Р.В.
Михалина С.М.
Михалина С.М.

6.4. Контроль за веденням шкільної документації.
Місяць

Що контролюється

Хто контролює
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Місяць
Вересень

Жовтень
Листопад
Грудень
Лютий
Березень
Квітень
Травень червень

Що контролюється
1. Перевірка правильності ведення записів у класних
журналах, своєчасність їх заповнення. Ознайомлення
вчителів з наказом МОНУ від 03.06.08 р. № 496.Наявність
відомостей про учнів та їхніх батьків, сторінка здоров’я.
2. Перевірка ведення кл. керівниками особових справ учнів
1. Перевірка журналу факультативних курсів та додаткових
занять.
2. Журнали гуртків та ГПД.
1. Контроль ведення учнями записів у щоденнику. Робота
вчителів зі щоденниками. Фіксація домашніх завдань.
1. Перевірка класних журналів з метою контролю
тематичних знань учнів.
1. Перевірка класних журналів з метою контролю
відвідування занять, виконання програм з вивчення ПДР.
1. Перевірка щоденників у дітей з девіантною поведінкою.
1. Перевірка систематичності роботи класних керівників та
вчителів-предметників із класними журналами.
2. Реєстрація випускників на участь у ЗНО.
1. Завершення роботи з класними журналами. Підсумкове
оцінювання. Державна атестація. Готовність журналів до
здачі в шкільний архів.

Хто контролює
ЗДНВР

Кічало О.М.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Струк Р.В.
Струк Р.В.
Кічало О.М.
Кічало О.М.
ЗДНВР

6.5. Контроль за охороною праці та ТБ
Місяць
Вересень

Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Що контролюється
1. Готовність класних кімнат і кабінетів до прийому учнів,
виконання вимог техніки безпеки, протипожежної безпеки
та санітарних норм
2. Інструктаж з ТБ учасників навчально-виховного процесу.

Хто контролює
Михалина С.М.
Романюк А.С.

Кічало О.М.
Струк Р.В.
1. Наявність інструкцій і правил з техніки безпеки у класних Кічало О.М.
кімнатах
1. Застосування
ТЗН у навчально-виховному процесі Михалина С.М.
(правила користування).
1. Стан ведення журналів з техніки безпеки в кабінетах хімії, Струк Р.В.
біології, обслуговуючої праці, трудового навчання,
інформатики, фізики, фіз. виховання.
1. Стан водопостачання і освітлення у коридорах, кабінетах, Михалина С.М.
туалетних кімнатах.
Романюк А.С.
1. Виконання учнями правил з техніки безпеки на уроках Михалина С.М.
технічної та обслуговуючої праці.
1. Виконання учнями правил з техніки безпеки на уроках Михалина С.М.
фізики, хімії, інформатики при проведенні лабораторних і Струк Р.В.
практичних робіт.
1. Виконання учнями правил з техніки безпеки на уроках Струк Р.В.
фізичної культури, при проведенні рухливих ігор, естафет.
1. Виконання учнями правил з техніки безпеки на уроках Кічало О.М.
трудового навчання у початкових класах.
Струк Р.В.
2. Виконання учнями правил з техніки безпеки під час
позакласної та позашкільної роботи
6.6. Контроль за санітарно-гігієнічним станом школи.
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Місяць
Вересень

Жовтень

Листопад
Грудень

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Що контролюється
1. Перевірка організації чергування техперсоналу.
2. Наявність медичних документів у першокласників.
3. Проходження медогляду працівниками школи.
4. Проходження медогляду учнями школи.
5. Проходження медогляду дітьми сиротами та без
батьківської опіки.
1. Особиста гігієна учнів (перевірка дітей початкових
класів).
2. Аналіз результатів поглибленого медогляду учнів школи
та видання відповідних наказів.
1. Перевірка дотримання повітряного, світлового й
гігієнічного режиму в школі.
1. Контроль за роботою технічного персоналу школи.
2. Інструктивна нарада дирекції, лікаря, медсестер,
заступника директора з АГР
1. Санітарно-гігієнічний стан шкільних майстерень, їдальні,
спортивного залу.
1. Проходження медогляду дітьми сиротами та без
батьківської опіки.
1. Санітарно-гігієнічний стан навчальних кабінетів.
1. Контроль за станом профілактичних щеплень.
2. Аналіз роботи з дітьми, що вимагають обмежень фізичних
навантажень
1. Озеленення території школи

Хто конролює
Романюк А.С.
Медпрацівник
Михалина С.М.
Медпрацівник
Струк Р.В.
Медпрацівник
Михалина С.М.
Комісія
Михалина С.М.
Романюк А.С.
Михалина С.М.
Комісія
Струк Р.В.
Комісія, голова ПК,
голови м\о.
Медпрацівник
Михалина С.М.
Романюк А.С.
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