ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням педради №6 від 28.08.2017
Голова педради
Савчук Л.Я.
Секретар педради
Футрик Г.Я.

ПЛАН
роботи Львівської ССЗШ №2 І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови
на 2017/2018 н.р.

СЕРПЕНЬ
Розділ

Зміст діяльності

1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,
«Про загальну середню
освіту»

1. Організація роботи з обліку дітей і підлітків шкільного
віку, які проживають у мікрорайоні школи.
2. Облік працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів.

Наказ

Саганчі Є.Д.

Інформація

3. Зарахування учнів у 1-й – 10-ті класи та новоприбулих
учнів.
4. Створення умов для функціонування ГПД.
5. Затвердження номеклатури справ школи та
призначення відповідального за ведення обліку шкільної
документації.
6. Забезпечення організованого початку
2017-2018 н.р.
7. Затвердити та погодити:
- навчальні плани(І-ІІІ ступенів);
- річний план роботи школи;
- режим роботи школи
8. Призначення класних керівників на 2017/2018 н.р.

Накази

Саганчі Є.Д.
кл. керівники
Савчук Л.Я.

Інформація
Наказ

Бучма І. Ю.
Савчук Л.Я.

Наказ

Підляський А.І.

Наказ
Наказ

Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.

1. Складання акту санітарного режиму школи.
2. Складання актів-дозволів на кабінети інформатики,
фізики, хімії, біології, обслуговуючої праці, майстерень,
спортзалу.
3. Проведення інструктажу з ТБ з працівниками школи.

Акт
Акти

Підляський А.І.
Підляський А.І.

Підпис у
журналі
Інформація
Наказ

Підляський А.І.
Бучма І.Ю.
Підляський А.І.
Підляський А.І.

Інформація
Наказ

Класні кер.
1-11-х класів
Саганчі Є.Д.

Наказ

Бучма І.Ю.

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність навчального
закладу як Школи
сприяння здоров'ю.

4. Перевірка стану куточків ТБ.
5. Стан медичного профілактичного огляду працівників
школи.
6. Стан проходження поглибленого щорічного медичного
огляду школярів.
7. Про призначення громадського інспектора з охорони
прав дитини
8. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним

Форма
контролю

Відповідальні

Плани

Примітка
про
виконання

3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.

3.1. Робота із
педагогічними кадрами.

захворюванням учнів.
9. Про організацію роботи з охорони праці.
10. Призначення комісії з розслідування нещасних
випадків.
11. Формування здорового способу життя дітей і заборону
тютюнопаління в школі.
1. Перевірка забезпечення учнів підручниками.
2. Розподіл функціональних обов’язків та посадової
відповідальності між адміністрацією школи та допоміжним
персоналом.
3. Складання розкладу уроків, графіків факультативних
занять, гурткової роботи та секцій.
4. Підготовка до Дня знань.
5. Нарада при директору:
- вибори секретаря;
- забезпечення організованого початку навчального року;
- про навчальні програми у 2017/2018 н.р.;
- стан будівель, матеріально-технічної бази та
енергетичного обладнання; готовність шкільних
приміщень до нового навчального року;
- організація 1-го уроку в перший навчальний день;
6. Проведення конкурсу –огляду на кращу підготовку
кабінетів до нового навчального року.
7. Про створення комісії з запобігання правопорушенням
серед учнів
8. Про організацію роботи шкільної бібліотеки.
9. Про запобігання правопорушенням, злочинності й
бездоглядності.
1. Ознайомлення працівників школи із правилами
внутрішнього трудового розпорядку, регламентом роботи
школи.
2. Участь педпрацівників у серпневих нарадах.
3. Розподіл педагогічного навантаження на 2017/2018 н.р.
4. Складання графіку курсової передпідготовки та списку

Наказ
Наказ

Саганчі Є.Д.
Підляський А.І.
Підляський А.І.

Наказ

Бучма І.Ю.

Інформація
Наказ

Климента Г.М.
Савчук Л.Я.

Сценарій
Протокол

Баб`як М.П.
Підляський А.І.
Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.,
ПідляськийА.І.,
Бучма І.Ю.,
Онищенко О.І.

Наказ

Саганчі Є.Д.
Адміністрація
школи
Саганчі Є.Д.

Наказ
Наказ

Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.

Наказ

Савчук Л.Я.

Графік
Тарифікаційні
списки,наказ
Графік

Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.,
заст. директора
Бучма І.Ю.

Інформація

вчителів, які будуть атестуватися у 2017/2018н.р.
5. Інструктування педпрацівників з питань правильного
оформлення журналів, відповідальності за збереження
шкільної документації.
6. Перевірка і уточнення кількості особових справ учнів.

3.2. Робота з учнями.
3.3. Робота з батьками.

3.4. Publik Relation
4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

7. Про призначення відповідального за туристкокраєзнавчу роботу.
8. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури
у 2017/2018 н.р.
9. Про призначення відповідального за вирішення
кадрових питань та ведення обліку військовозобов’язаних.
10. Про призначення наставників для молодих
спеціалістів.
11. Про створення комісії з трудових спорів.
1. Планування діяльності психологічної служби школи,
ведення нею документації та звітування про роботу.
2. Забезпечення учнів підручниками.
1. Проведення консультацій для батьків першокласників.
1. Організація співпраці з ВНЗ, позашкільними
установами: «Галицьке юнацтво», «Княжий», УДЮМК.
1. Педрада:
- вибори секретаря педради;
- педагогічний аналіз підсумків 2016-2017 н.р. та завдання
на 2017-2018 н.р.;
-затвердження плану роботи школи на 2017/2018 н.р.;
- затвердження навчальних планів і програм на 2017/2018
н.р.;
- затвердження внутрішкільного розпорядку школи;
- про організацію харчування учнів школи;
- вибори ради профілактики школи на 2017/2018 н.р. та
затвердження плану роботи ради профілактики.
- про організацію та проведення екскурсій та навчальної
практики у 2017/2018 н.р.
-про оцінювання учнів 2-х класів

Нарада

Бучма І.Ю.

Інформація

Заст. директора,
кл. керівники
Савчук Л.Я.

Наказ
Наказ
Наказ

Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.

Наказ

Бучма І.Ю.

Наказ
Наказ

Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.

Графік
Батьківські
збори,
консультації
Угоди

Климента Г.М.
Бучма І.Ю.

Рішення,
протокол

Савчук Л.Я.

Заст. директора

Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Саганчі Є.Д.
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.

- про атестацію та проходження курсової перепідготовки
вчителів у 2017/2018 н.р.
2.Засідання методичної ради.
3. Засідання методичних об’єднань.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.

6. Внутрішкільне
управління і
контрольно-аналітична
діяльність

4. Здійснення програмного забезпечення інваріантної та
варіативної складових робочого навчального плану.
1. Контроль та дотримання фінансово-бюджетної
дисципліни.
2. Створення комісії для проведення тарифікації
педпрацівників у 2017/2018 н.р.
3. Призначення постійно діючої інвентаризаційної комісії з
матеріальних цінностей.
4. Створення комісії для списання непридатних для
подальшого використання матеріальних цінностей.
5. Призначення матеріально-відповідальної особи за
використання енергоносіїв та ефективне споживання.
1. Складання календарно-тематичних планів вчителями,
вихователями ГПД, виховної роботи, класними
керівниками.
2. Складання графіка тематичних контрольних робіт з
предметів.

Савчук Л.Я.
План
Протоколи
Навч. план
Наказ

Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.,
голови м/о
Заст. директора

Наказ

Савчук Л.Я.,
Онищенко О.І.
Савчук Л.Я.

Наказ

Савчук Л.Я.

Наказ

Савчук Л.Я.

Наказ

Савчук Л.Я.

Плани

Заст. директора

Графік

Бучма І.Ю.

ВЕРЕСЕНЬ
Зміст діяльності
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»

Форма
контролю

Відповідальні

1. Аналіз вступу дітей з мікрорайону до школи.
2. Аналіз працевлаштування випускників 9, 11-х класів.
3. Організація індивідуального навчання учнів.

Інформація
Звіт РВО
Наказ

Бучма І.Ю.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.

4. Комплектування ГПД.

Наказ

Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.,
ПідляськийА.І.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.

5. Організація і проведення навчального курсу з
Наказ
предмету «Захист Вітчизни» в 10 і 11-х кл. у 2017/2018н.р.
6. Вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного
Нарада
орфографічного режиму в школі.
наказ
7. Розподіл факультативних занять в 1-11-х кл. на
2017/2018 н.р.

Наказ

8. Розподіл додаткових занять (консультацій) в 5-11-х кл.
на 2017/2018 н.р.
9. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів.

Наказ

10. Розподіл функціональних обов’язків та посадової
відповідальності між адміністративними працівниками
школи та допоміжним персоналом.

Наказ

11. Створення у школі предметної координаційної Ради з
проведення курсів з «Захисту Вітчизни», мед.- сан.
підготовки та фізичної культури.
12. Закріплення класних приміщень у школі І ступеня та у
школі ІІ-ІІІ ступеня.

Наказ

Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.

Наказ

13. Розподіл відповідальних за роботу шкільних
майстерень.

Наказ

Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.

Наказ

Савчук Л.Я.,
Баб’як М.П.;
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.,
Баб’як М.П.
Савчук Л.Я.,
Баб'як М.П.;
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.

Примітка
про
виконання

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

14. Складання соціологічних карт класів та школи, списків
учнів за категоріями.
15. Про підсумки проведення повторної державної
підсумкової атестації.
16. Про організацію та проведення екскурсій та
навчальної практики у 2017/2018 н.р.
1.Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням
у школі.
2. Забезпечення належного санітарно-епідемічного
благополуччя та протипожежного захисту школи в
2017/2018 н.р.
3. Призначення відповідальних осіб за виконанням
правил протипожежної безпеки.
4. Забезпечення безпечних умов праці в шкільних
приміщеннях і на при леглій території.
5. Створення наркологічного поста і організації його
роботи.
6. Організація проведення вологого прибирання,
провітрювання та дезинфекції приміщення.
7. Організація невикористання в навчально-виховному
процесі небезпечних речовин та реактивів.
8. Дотримання вимог Закону України «Про пожежну
безпеку».
9. Організація роботи координаційної ради з реалізації
проекту «Школа здорового способу життя».
10. Укладання угоди між адміністрацією і профспілковими
комітетами про заходи з охорони праці на навчальний рік.
11. Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному
травматизму.
12. Забезпечення поурочного навантаження учнів
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.
13. Про організацію пільгового харчування 2017/2018 н.р.

Соц. карти

14. Про організацію навчальних занять з фізичної
культури з дітьми, які за станом здоров’я зараховані до
спецмедгрупи.
15.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від ВІЛ»10-

Наказ

Наказ
Наказ
План

Практичний
психолог
Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.

Наказ

Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.

Наказ

Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.,
Онищенко О.І.
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Онищенко О.І.

Наказ
Наказ
Журнал
сан. стану
Наказ
Наказ
План
Наказ
Угода
Наказ
Розклад
уроків
Наказ

План

Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.,
Бонк І.Р.
Савчук Л.Я.,
Саганчі Є.Д.
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.,
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Саганчі Є.Д.

11кл. «Про життя і життєві навички»

3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.

16. Про проведення уроків(лекцій, занять) зі спеціальних
дисциплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за
тематикою «Виробництво, збереження та ефективне
використання енергоресурсів».
1. Нарада при директору:
Виконання плану заходів з організованого початку
навчального року:
- підсумки проведення медогляду вчителів;
- підсумки проведення літнього оздоровлення учнів;
- забезпечення учнів підручниками, учителівнавчальними програмами;
- організація харчування учнів у школі, харчування
дітей пільгового контингенту;
- організація чергування учнів, вчителів у школі;
- працевлаштування випускників 9 і 11-х класів;
- санітарно-гігієнічні норми в школі;
- комплектування класів, ГПД, розподіл навчальних
кабінетів, аналіз розкладу уроків;
- організація індивідуального навчання учнів;
- ведення шкільної документації, особових справ
учнів;
- соціальний захист учнів у школі;
- виконання Законів України «Про освіту» (ст.. 6),
«Про загальну середню освіту» (ст.35), Інструкції з
обліку дітей.
2. Затвердження календарно-тематичних планів, планів
виховної роботи, роботи гуртків та факультативних
занять.
3.Організація роботи зі судентами педколеджу, ЛНУ
ім.І.Франка
4.Засідання Ради школи.
5. Організація роботи громадської комісії з контролю за
якістю харчування.
6. Створення бракеражної комісії для контролю за якістю
харчування.

Наказ

Протокол

Практичний
психолог
Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.
Саганчі Є.Д.
Климента Г.М.
Саганчі Є.Д
Бонк І.Р.
Саганчі Є.Д.
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.
Баб’як М.П.
Бучма І.Ю.
Практ.психолог
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.,
заст. директора

Наказ, план
Протокол
Наказ
Наказ

Савчук Л.Я.,
Заст. директора
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.,
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.,
Саганчі Є.Д.

3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.

3.2. Робота з учнями.

7. Тиждень здоров'я і фізичної культури
(вч. основ здоров'я, фізичної культури)
(25.09.- 29.09.2017 р.)
1. Організація роботи з молодими вчителями.
2. Створення атестаційної комісії для проведення
атестації педпрацівників у 2017/2018 н.р.
3. Коригування плану курсової передпідготовки
педагогічних кадрів у 2017/2018 н.р.
4. Звіт за формою ЗНЗ-.1
5. Організація чергування вчителів по школі
1. Ознайомлення учнів із Статутом школи, правилами
внутрішкільного розпорядку.
2. Свято «День знань». Проведення 1-го уроку на тему:

3. Організація харчування учнів школи в 2017/2018 н.р.
4. Робота шкільної ради правопорушень.

3.3. Робота з
батьками.

5 . Проведення інформаційно-тематичних лінійок з учнями
(щопонеділка, по поверхах).
6. Про організацію роботи з обдарованою та талановитою
молоддю, про діяльність наукових товариств учнів та
МАН.
7. Проект «Творча обдарованість-наша надія»
1. Класні батьківські збори:
1.«Вікові психолого-фізіологічні особливості школярів,
труднощі та допомога в період адаптації дітей до школи»
2. Залучення дітей до гуртків, секцій за інтересами з
метою запобігання бездоглядності та безпритульності.
3.Ознайомлення батьків із Законом України «Про освіту»
та Сімейним Кодексом України, порядком переведення
учнів з класу в клас, Статутом школи. Інформування
батьків про Правила внутрішнього розпорядку школи
(використання мобільних телефонів під час НВП,
заборона тютюнопаління)

Наказ, план
План роботи,
наказ
Наказ
План
Звіт РВО
Графік
Бесіди, записи
в журналах
Сценарій,
методична
розробка
уроку
Графік
Наказ
План
Наказ
План
Протокол

Савчук Л.Я.,
Заїка В.О.,
Гресько Г.П.
Баб'як М.П.
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.
Підляський А.І.
Бонк І.Р.
Кл. керівники,
заст. директора
Кл. керівники

Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.,
Саганчі Є.Д.
Педагогорганізатор
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.
Заст. директора,
кл. керівники

3.4. Publik Relation
4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

4. Профілактика щодо попередження дитячого
травматизму під час навчально-виховного процесу, у
побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки,
пожежної безпеки.
5.Організація харчування.
1. Зустрічі з представниками ВНЗ, громадських
організацій, позашкільних установ.
1.Психолого - педагогічний консиліум «Створення
оптимального освітнього середовища для п’ятикласника»
2. Організація методичної роботи з педагогічними
кадрами у 2017/2018 н.р.
3. Консультації вчителів у роботі з індивідуальної
методичної теми.
4. Організація роботи предметних тижнів

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.
6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

5. Організація роботи творчих груп
6. Школа педагогічної майстерності. Семінар-тренінг для
вчителів основ здоров'я, фізкультури «Змагально-ігровий
метод, як засіб розвитку здоров'язберігаючої
компетентності школяра».
1. Організація моніторингу дотримання санітарногігєнічних норм в усіх навчальних приміщеннях.
2. Організація інвентаризації матеріальних цінностей.

Підписання
угод
План

Савчук Л.Я.

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Баб’як М.П.
Бучма І.Ю.

Співбесіди

Бучма І.Ю.

Наказ
Графік
План
План

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.,
Гресько Г.П.

План

Онищенко О.І.
Заст.директора
Савчук Л.Я.,
Онищенко О.І.

План

1. Попереджуючий контроль за станом ведення класних
журналів.
2. Перевірка особових справ учнів.

Аналіз

Заст. директора

Аналіз

3. Діагностування залишкових знань учнів 5-х кл. з
математики і укр. мови
4. Діагностування залишкових знань учнів 4-х кл. з англ.
мови.
5. Відвідування уроків молодих вчителів, які потребують
методичної допомоги.

Наказ

Кл. керівники,
заст. директора
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Баб’як М.П.
Заст. директора

Наказ
Аналіз,
консультації

6. Про стан ведення щоденників учнями 5-х класів

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Виховна робота

Види діяльності
7. Пізнавальна
активність

Зміст роботи
Свято першого дзвоника
Перший урок (правила поведінки в школі, статут,
правопорушення)
Організація роботи гуртків та секцій
Оформлення виставки «Ukrainian Cinema» до Дня
українського кіно

Аналіз зайнятості учнів у позаурочний час
(підготовка звітної інформації)
Оформлення школи до Дня європейських мов
(пізнавальна інформація, вислови відомих людей,
афоризми, вірші)

Всеукраїнський день бібліотек,
«Жива книга»

Термін
Відповідальні
виконання
01.09.17 р.,
Педагог10.00 год.
організатор (ПО)
01.09.17 р.,
Класні
11.00 год.
керівники
І тиждень
Керівники
гуртків
II тиждень
10-А клас вч.
української
мови, історії,
художньої
культури,
англійської
мови, ПО
ІІІ тиждень
Класні
керівники
Протягом
Кер. Євроклубу
ІV тижня
(фотозвіт)
(26 вересня) Пазинюк О.Я.,
вчителі
іноземних мов,
ПО,УС
29(30)
Бібліотекар
вересня
Климента Г.М.,
Лютко Н.З.,
класні
керівники

8. ЕстетичноВстановлення персональної фото-виставки учениці
пізнавальне виховання 10-А класу Соломії Федишин

9. Морально-правове
виховання

І-ІІ тижні
(вересень листопад)

«Брейн Ринг» до Дня вчителя. (Концертна програма)

ІІІ-ІV тижні

Здійснити психолого-педагогічний аналіз
контингенту учнів з метою виявлення серед них
схильних до правопорушень, до вживання спиртних
напоїв, наркотичних речовин

Протягом
вересня

Розробка заходів для профілактики дитячої
бездоглядності й правопорушень

ІІ тиждень

Виявити умови проживання дітей різних соціальних
категорій. Складання соціальних паспортів класів та
школи (діти-сироти, напівсироти, малозабезпечені,
багатодітні, ЧАЕС, діти схильні до правопорушень,
діти інваліди (обов’язково вказати № посвідчення)

І-ІІ тиждень

ПО, вчитель
образотворчого
мистецтва, кл.
керівник 10-А
класу
ПО, УС, класні
керівники
Практичний
психолог
Кос Р.І.,
соціальний
педагог Когут
Т.,
класні
керівники
Практичний
психолог
Кос Р.І.,
соціальний
педагог Когут
Т.
Практичний
психолог
Кос Р.І.,
соціальний
педагог Когут
Т.,
класні
керівники

Година класного керівника «Права та обов’язки
учнів. Щоденники» (фото, печатка, підписи заяв,
правил, схема безпечного руху,…)

І-ІІ тижні

Класні
керівники

Система контролю за відвідуванням учнів (особлива
ІІ-IV тижні
увага до дітей, що знаходяться в групі ризику)
10. Учнівське
1. Обрання самоврядування у класі.
Протягом
самоврядування
2. Збори Учнівської Ради.
місяця
3. Передвиборча кампанія.
Вибори голови та правління УС.
11. Національно Підготовка виставка творчих робіт
ІІІ-IV тижні
патріотичне виховання До Дня Захисника Вітчизни
«Для наших героїв»
(малюнки,
листівки, стіннівки, аплікації),
передавання подарунків,
виготовлених власноруч,
українським військовим, Благодійний марафон (Спільно із
Самообороною
Львівщини)

Класні
керівники, ПО
ПО, УС

12. Охорона життя і
здоров'я дітей

Вчителіпредметники,
класні
керівники

Вступний та первинний інструктажі з техніки безпеки
у кабінетах та під час масових заходів, спортивних
змагань, екскурсій, культпоходів

І тиждень

Вч. обр.мист.,
вч. трудового
навчання,
класні керівники

Місячник "Увага! Діти на дорозі":
 виховні години;
 схеми «Безпечна дорога додому» для учнів
початкової школи;
 оновлення кутків безпеки руху;
 виставка малюнків;
 зустрічі із представниками ДАІ, Поліції;
 театралізовані уроки;
 бібліотечні уроки.

Серпеньвересень

Педагогорганізатор,
кл. керівники,
вч.образотв. мва Знак Н.М.,
вч.основ
здоров’я,
бібліотекарі

Олімпійський тиждень «Малі олімпійські ігри»

ІІІ тиждень

Вчителі
фізичної
Культури, ПО

Школа здорового способу життя
Виховні години «Норми поведінки в колективі та їх
значення для охорони фізичного та психічного
здоров’я» 1-8 кл.

Протягом
місяця

Класні
керівники 1-8
кл., ПО.

Рейд: «Ні! Палінню!» 5-11 класи

Щотижня,
протягом
місяця

Школа здорового способу життя
Тренінг «Захисти себе від ВІЛ»,

Протягом
місяця

Кл. керівники
5-11 класів,
ПО,УС,
адміністрація
школи
Кл. керівники
9-11 кл., ПО

9-11кл.
13. Трудова діяльність Організація чергування в школі.

Протягом
місяця

14. Робота
з учнями

Школа самовиховання:
 -«Яка цікава людина» - 5 кл.
 - «Поведінка: від самооцінювання до вчинку»
- 6кл.
 - «Індивідуальність у навчанні» - 7 кл.
 - «Вільний час – який він?»
- 8 кл.
 - «Коло спілкування» - 9 кл.
 - «Умій володіти собою»
- 10 кл.
 - «Закони життя» - 11 кл.

Протягом
місяця

- Перевірка щоденників;
- Зовнішній вигляд учнів (розробка загальної
концепції позитивного впливу);
- Відвідування учнями школи.
Проведення батьківських зборів

Щотижня,
протягом
року

15. Робота з батьками

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ

ПО, класні
керівники 7-11х класів (6
класи – ІІ
семестр
травень)
Класні
керівники

Кл. керівники,
УС, ПО,
адміністрація
школи
Вересень
Класні
(13.09, 20.09) керівники,
адміністрація

Популяризація
Оформити книжкову виставку « Лірика моєї душі »
художньої літератури. до 100-річчя від дня народження Олекси Яковича
Ющенка (1917- 2008), українського поета,прозаїка
Популяризація
До міжнародного дня збереження
природничої
озонового шару підібрати літературу
літератури, літератури та оформити тематичну полицю на тему: «Нам із
з питань екології.
землею разом жити»

04.09.17

Лютко Н.З.

12.09.17р.

Климента Г.М.

Популяризація
Оформити книжкову полицю на тему «Співець душі
художньої літератури. народної »,
до дня народження І.К.Карпенка-Карого (1845-1907),
українського драматурга.
Морально-етичне
До міжнародного дня музики підготувати
виховання
книжкову виставку на тему «І линуть звуки чарівні…»
(01.10.)
Година цікавих повідомлень: міжнародний день
музики « Пісня – перлина народу »
ІнформаційноГодина повідомлень:
бібліографічна робота День бібліотеки у школі ( 30 вересня – Всеукраїнський
день бібліотек )
Популяризація
До дня народження І. П. Багряного (1906-1963),
художньої літератури. українського письменника, підібрати літературу та
оформити книжкову виставку на тему «Я повернусь
до своєї Вітчизни».
ІнформаційноОформити перегляд новоприбулої у бібліотеку
бібліографічна робота літератури «Прочитайте, це цікаво», «Улюблені книги
– улюблені герої», «Країна мрій і фантастики».
Підготувати інформаційні списки літератури.
Організація та ведення алфавітного каталогу;
«Реєстраційної картотеки руху підручників»
Вести «Журнал запитів та відповідей», де записувати
всі виконані бібліографічні довідки.

23.09.17р.

Климента Г. М.

25.09.17р.

Климента Г.М.

28.09

Лютко Н.З.

29.09

Лютко Н.З.

30.09.16р.

Климента Г.М.

протягом
року

Климента Г.М.

протягом
року
протягом
року

Климента Г.М.
бібліотекарі

Індивідуальна робота

Проводити бесіди у бібліотеці з читачами з метою
формування у них інформаційної культури «Правила
користування бібліотекою», «Правила поводження з
підручником», «Про роль книги у житті людини»
Провести бібліографічні огляди літератури для учнів
(по мірі поступлення нової літератури)
Провести бесіди з учнями 1-их класів: « Перші кроки
у бібліотеці», « Уроки дорожньої безпеки », « Книга –
твоє обличчя »
Провести бесіди з учнями 2-их класів:« Історія
створення книги »; « Структура книги »
З метою виявлення читацьких інтересів проводити
індивідуальні бесіди з читачами.
Проводити бесіди про прочитане та робити відповідні
записи у формулярі читача.

протягом
року

бібліотекарі

протягом
року
протягом
року

бібліотекарі
Лютко Н.З.

протягом
року
протягом
року
протягом
року
Під час видачі літератури проводити рекомендаційні бесіди.
протягом
року
З метою виховання культури читання проводити індивідуальні протягом
бесіди з учнями 1-11-их класів на тему: «Книга – скарбниця року

Лютко Н.З.

Для розширення знань обдарованих дітей готувати
індивідуальні списки літератури.
Брати участь у педагогічних радах, семінарах.

протягом
року
протягом
року
протягом
року

бібліотекарі

протягом
року

бібліотекарі

бібліотекарі
бібліотекарі
бібліотекарі
бібліотекарі

знань».

Робота з педагогічним
колективом школи

Брати участь у проведенні загальношкільних масових
заходах.
Допомагати у підборі необхідної
літератури. Готувати книжкові виставки до теми.
За допомогою переглядів літератури у бібліотеці та
інформаційних списків систематично, по мірі
поступлення,знайомити вчителів з новинками
художньої і педагогічної літератури та підручників.

бібліотекарі
бібліотекарі

Систематично знайомитись з навчальними планами та протягом
програмами.
року

бібліотекарі

На виховних годинах проводити бесіди з питань
формування в учнів потреби в читанні; про стан
збереження підручників.

протягом
року

бібліотекарі

Формування,
Комплектування та облік бібліотечного фонду:
використання,
- поточне комплектування літературою;
зберігання
- оформлення замовлень на придбання документів;
бібліотечних фондів та - оформлення передплати протягом навчального
каталогів
року;
- вивчення повноти комплектування;
- приймання документів, що надійшли до бібліотеки;
- ведення сумарного та інвентарного обліку
документів;
- ведення інвентарних книг, алфавітного каталогу,
реєстраційної картотеки руху підручників.

протягом
року

Климента Г.М.

протягом
року

Климента Г.М.

Господарська робота

Організовувати санітарний день у бібліотеці

протягом
року
протягом
року
Згідно з
планом
роботи РМО
1 раз в
місяць

Климента Г.М.

Підвищення
кваліфікації

Забезпечити учнів 1-11-их класів та вчителів
навчальними підручниками та методичною
літературою.
Створити папки газетних статей на допомогу
вчителям та учням.
У вересні 2017 р. провести списання застарілої
літератури, заміну загублених видань у бібліотеці.
Брати участь у засіданнях МО шкільних бібліотекарів
та у навчальних семінарах.

Климента Г.М.
бібліотекарі
бібліотекарі

ЖОВТЕНЬ
Зміст діяльності
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів

1. Вивчення відвідування школи «проблемними»
учнями.
2. Організація та створення умов для збереження
контенгенту учнів, запобігання відсіву учнів.
3. Організація роботи Школи майбутнього
першокласника.
4. Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків
шкільно віку.
5. Про виконання Інструкції з ведення документації в
загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступеня
1. Медико – педагогічний контроль за розподілом
учнів на групи на уроках фізкультури.
2. Вивчення якості харчування учнів.
3. Коригування системи заходів школи з
профілактики бродяжництва, наркоманії, СНІДу,
венеричних захворювань серед учнів.
4. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт,
дітей, які перебувають під опікою, дітей-інвалідів.
5. Забезпечення дотримання ТБ в кабінетах,
майстернях, спортивному залі.
6. Бесіди з учнями щодо правил дорожнього руху,
профілактики травматизму, протипожежної безпеки і
правил дотримання гігієни та санітарії.
7.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від ВІЛ»
10-11кл. «ВІЛ/СНІД/ІПСШ:ознайомлення з
проблемою»
8.Театралізоване свято «Вітаміни наші друзі» 3-4
класи
1. Проведння атестації педпрацівників у
2017/2018н.р.
2. Засідання атестаційної комісії.
3. Нарада при директору:

Форма
контролю
Аналіз
Постійно
Наказ,
планування
Наказ

Відповідальні
кл. керівники
Адміністрація,
кл. керівники

Наказ

Бучма І.Ю.
Саганчі Є.Д.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.

Листки
здоров’я
Аналіз
План

Мед.працівники
кл. керівники
Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.

Аналіз
Аналіз

Практичний
психолог
Підляський А.І.

Записи в
журналах

Кл. керівники

План
Сценарій
Наказ
Протокол
Протокол

Саганчі Є.Д.
Практичний
психолог
Алиськевич М.І.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.,

Примітка про
виконання

громадського
самоврядування

3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.

- «Працевлаштування випускників школи»;
- «Шкільна адаптація першокласників»;
- підготовка до роботи в осінньо-зимовий період;
- робота з молодими спеціалістами.
4. Тиждень школи І ступеня

Наказ, план

1. Засідання клубу молодого вчителя.
2. Святкування Дня вчителя «Учителю, перед ім’ям
твоїм…»
3. Організація навчально-виховного процесу в 1-х
класах.

План
Сценарій,
концерт
Довідка

4. Інструктивно-методична нарада для вчителів, які
атестуються в 2017/2018 н.р.
5. Вивчення стану підготовки учнів до Всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін.
1. Посвята в школярі першокласників.

Нарада

2. Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових і спеціальних
дисципліін у 2017/2018 н.р.
4. Випуск святкових плакатів, присвячених Дню
вчителя.
5. Рада старост.

Наказ

6. Провести акцію «Збережімо життя шкільним
підручникам»
7. Участь у районному дитячо-юнацькому фестивалі
мистецтв «Сурми звитяг»
3.3. Робота з
батьками.
3.4. Publik Relation

3.2. Робота з учнями.

Співбесіди з
вчителями
Сценарій

Саганчі Є.Д.
Практ.психолог
Онищенко О.І.
Баб’як М.П.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.,
Бундз Л.М.
Баб'як М.П.
Педагогорганізатор
Практичний
психолог
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.,
Баб'як М.П.
Кл. керівники
1-х класів,
Ковбан А.Е.
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.

Конкурс

Кл. керівники

Рішення
План

Педагогорганізатор
Климента Г.М.

Репетиції,
наказ

Кіт Г.Ю.,
Саганчі Є.Д.

1. Проведення індивідуальних консультацій для
батьків з питань адаптації учнів 1-х та 5-х кл.

Консультації

1. Організація співпраці з МАН.
2. Коректування угод з ВНЗ.

Списки учнів
Угоди

Кл. керівники,
Практичний
психолог
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.

4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.
6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

Види діяльності
7. Художньоестетична діяльність
8. Морально-правове
виховання

3. Співпраця школи з ДНЗ
1. Коригування роботи з вчителями з апробації та
впровадження іноваційних педагогічних технологій.
2.Проект реалізації проблемних завдань школи
3. Школа педагогічної майстерності. Семінар-тренінг
для вчителів початкової школи «Проектні технології
як засіб формування та розвитку ключових
компетентностей у молодших школярів»
1. Підготовка системи опалення.
2.Здача балансового звіту.
3. Інвентаризація шкільного майна.
4. Затвердження перспективних планів розвитку
кабінетів.
5. Підготовка до роботи школи в зимових умовах.
6. Рейд «Живи, книго»
1. Дотримання вимог щодо обсягів домашніх завдань
вчителями 5-х класів.
2. Стан ведення зошитів з англ. мови учнів 7-х класів.

План , угода
Співбесіди

3. Перевірка ведення класних журналів.

Наказ

4.Проведення адміністративних контрольних робіт з
англ.мови (мовлення).
5. Відвідування уроків вчителів, які атестуються в
2017/2018 н.р.
6. Про результати перевірки відвідування учнями
школи.
Виховна робота

Наказ

Зміст роботи
«Паняночка – Галичаночка» - пізнавально –
розважальний захід для учнів 4-х класів.
Система контролю за відвідуванням учнів

План
План

Акт
Звіт
Акт
Плани
Аналіз
Огляд
Наказ
Наказ

Аналіз
Наказ

Термін
виконання
І-ІІ тижні
Протягом
місяця

Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.
голови м/о
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.
Бундз Л.М.
Онищенко О.І.
Паскур Л.Я.
Недомірко Л.В.
Заст. директора,
зав. каб
Онищенко О.І.
Климента Г.М.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Баб'як М.П.,
Савчук Л.Я.
Заст. директора
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.

Відповідальні
Педагог-організатор, Класні
керівники 4-х класів
Класні керівники

9. Охорона життя і
здоров'я дітей

Тиждень правових знань:
 виховні години,
 перегляд відео на правову тематику;
 вікторинина правову тематику,
 профілактичні заняття,
 бесіди зі спеціалістами щодо шкідливих
звичок і факторів залежності серед учнів
(лікар-нарколог), запобігання та
попередження
 оформлення школи – 8-А клас

09-13.10.
2017 р.

Діагностика рівня адаптованості школярів до
навчально-виховного процесу у перехідний
період
(1-ші і 5-ті класи)

ІІ-ІІІ тижні

Практичний психолог
Кос Р.І.

Профілактика інфекційних захворювань

Протягом
Місяця
Протягом
Місяця

Вч. основ здоров’я, медсестра

09-13.10.
2017 р.

ПО, кл. керівники, УС,
чергові класи,
вч.образотв. м-ва, вч.труд. навч.
Сенишин І.М.,
вчителі історі,
вчителі музики,

Школа здорового способу життя
Виховні години «Значення загартовування для
оздоровлення організму, профілактика
респіраторних захворювань»
5-11 класи
10. Національно Фестиваль українських традицій та
патріотичне виховання історії:
 радіо-лінійка (09.10) – черговий клас;
 виставка малюнків;
 вікторини на історичну тематику для учнів
5-11-х кл.;
 організація тематичних екскурсій;

Класні керівники, соціальний
педагог, практичний психолог,
вчителі правознавства, ПО

Кл. кер. 8-А класу

Класні керівники, вчителі основ
здоров’я

Кл. кер. 11-А класу Панько Г.П.
 зустріч із ветеранами (уроки мужності) –
11-А клас;
 флешмоб «Повстанські співи»;
Кл. керівник 9-Б класу Каньдя
О.М.

 оформлення школи (фото, малюнки,
проекти ) - 9-Б клас

11. Учнівське
самоврядування

 Участь в благодійному марафоні
«Привітайте воїна!» спільно з
Самообороною Львівщини.
1. Підготовка до флешмобу.
2. Організація національно-патріотичних
змагань (І етап).
3. Проведення майстер-класів в рамках
фестивалю.

ПО, УС, класні керівники 1-11
класів.

Протягом
місяця

ПО, комісії УС:
редколегія,
дозвілля,
спортивна,
«Art Club»
Вчителі
Фізкультури, вчитель Захисту
Вітчизни Лозинський Р.І.
Класні керівники 5-11 класів

12. Спортивна
діяльність

Військово – патріотичні змагання І етап

І-ІІ тижні

13. Робота з учнями

Школа самовиховання :
 «Якого ти роду- племені?»
- 5 кл.
 «Сам собі вихователь» - 6 кл.
 «Як говоримо, так і вчимося»
- 7 кл.
 «3 чаші мудрості випий»
- 8 кл.
 «Ваш вибір: можу + хочу + треба» - 9 кл.

Протягом
Місяця

 «Моральна саморегуляція»
- 10 кл.
 «Істина, воля і відповідальність» - 11 кл.
Класні керівники

Перевірка щоденників
14. Робота з батьками

Проведення індивідуальних консультацій для
батьків, діти яких правопорушники шкільної
дисципліни

Що тижня
Протягом
місяця

Кл.керівники, практ.психолог,
соц.педагог

Робота бібліотеки

Інформаційнобібліографічна робота
Морально-етичне
виховання

Провести місячник шкільних бібліотек

Жовтень

Бібліотекарі

Оформити книжкову виставку
« Свята Покрова – покровителька
українського війська ».

12.10.17 р.

Лютко Н.З.

Національнопатріотичне
виховання

Оформити книжкову полицю на тему:
« Шляхом Української повстанської армії»,
присвячену святкуванню Дня створення УПА
(14.10.1942р.)
Підготувати літературу для книжкової виставки
на тему « Сторінками історії» до проголошення
ЗУНР.

12.10.17р.

Климента Г.М.,
Лютко Н.З.

.
30.10.17р.

Климента Г.М.

ЛИСТОПАД
Зміст діяльності
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,

1. Вивчення стану індивідуального навчання.
2. Про призначення відповідального за підготовку
замовлення на документи для випускників школи.
3. Організаційні заходи з підготовки та проведення
ЗНО випускників у 2018 р.

Форма
контролю
Аналіз
Наказ
Наказ

Відповідальні
Баб’як М.П.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.

Примітка про
виконання

«Про загальну
середню освіту»
2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

1. Перевірка стану охорони праці у шкільних
кабінетах та майстернях.
2. Проведення лекцій і бесід на тему профілактики
СНІДу, наркоманії.
3. Виконання правил безпечної поведінки – запорука
твоєї безпеки (5-6 клас).
4.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від
ВІЛ»10-11кл. «ВІЛ:шляхи зараження і методи
захисту»
1. Нарада при директору:
- робота педколективу над методичною проблемою
школи;
- харчування школярів;
- підготовка до педради;
- хід атестації педкадрів.
2.Тиждень суспільних наук (27.11.-01.12.2017)

Довідка

3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.

1. Засідання клубу молодого вчителя.
2. Консультації для вчителів «Система роботи над
методичною проблемою»

План
Консультації

3.2. Робота з учнями.

1. Організація і проведення І, ІІ етапів Міжнародного
конкурсу з української мови імені П.Яцика серед
учнів 2-11 кл.
2.Участь учнів школи у міському конкурсі – захисті
науково-дослідних і проектних робіт.

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

3. Про підсумки проведення шкільного етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів.
4.Участь учнів у І і ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади
з іноземних мов.

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.

Записи в
журналах
Бесіди,
Конкурси
План
Протокол

Наказ, план

Наказ

Заст. директора,
зав.каб.
Класні керівники
Дармограй О.О.
Практичний
психолог
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Пука Н.В.
Баб'як М.П.
Бучма І.Ю.
Баб'як М.П.

Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.

5. Організація і участь учнів у літературному
конкурсі учнівської та студ.молоді ім. Т.Г. Шевченка

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

6. Участь учнів в обласному конкурсі «Сурми звитяг»
7. Конкурс малюнку «Зелений вогник»
9. Відзначення Дня української писемності та мови.

Підготовка
Конкурс
Наказ
План

Кіт Г.Ю.
Знак Н.В.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Панько Г.П.
Практ.психолог
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.

3.3. Робота з батьками. 1. Індивідуальні консультації для батьків майбутніх
першокласників.
2. Батьківський день у школі.
3.4. Publik Relation

4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної

1. Координація співпраці з Будинком творчості
школяра, театрами, філармонією, ТКЦ «Княжий»,
органним залом.
2. День відкритих дверей для майбутніх
першокласників та їх батьків
1. Педрада:
- педрада-круглий стіл «Інноваційна діяльність
школи в системі формування компетентної
особистості»;
- стан викладання правознавства, відповідність рівня
досягнень учнів вимогам програми,
- обговорення Положення про нагородження
золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні»,
срібною медаллю «За успіхи у навчанні» та
свідоцтва з відзнакою про базову загальну середню
освіту;
- про ЗНО.
2. Школа педагогічної майстерності. Семінар для
вчителів історії «Застосування дискусійних методів
при вивченні історії»
1. Рейд «Живи, книго»
2.Аналіз використання енергоносіїв.
3. Аналіз використання бюджетних коштів.

Консультації
План
План

Саганчі Є.Д.
План

Бучма І.Ю.

Протокол

Савчук Л.Я.,
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.

План

Підляський А.І.
Бучма І.Ю.
Пука Н.В.

Аналіз
Аналіз
Аналіз

Климента Г.М.
Онищенко О.І.
Савчук Л.Я.

бази.
6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

Види діяльності
7. Морально-правове
виховання

1. Рівень навченості учнів з англ. мови у 9-х кл. з
усного мовлення.
2. Тематичний контроль «Система роботи класних
керівників та вчителів-предметників з питань безпеки
життєдіяльності та попередження травматизму».
3. Відвідування уроків вчителів.

Наказ

4. Стан ведення щоденників учнями 9-х кл.
5. Стан роботи вчителів математики з зошитами.
6. Про результата перевірки проведення
тематичного обліку знань із навчальних предметів
(перевірка класних журналів)
7. Про вивчення стану викладання правознавства

Наказ
Наказ
Наказ

8. Про проведення і результати контрольного письма
з англ.мови у 10 кл.
9.Про проведення контрольних робіт з англ.мови
(аудіювання) в 11-х класах
Виховна робота

Наказ

Зміст роботи

Наказ
Аналіз

Наказ

Наказ

Термін
виконання
Контроль за відвідуванням учнів
Протягом
місяця
13.11 - загальношкільна лінійка – черговий клас. 13-17.11.
День толерантності (16.11). Виховні години. 2017 р.
Тренінги.
Оформлення школи (фото, малюнки, проекти ) –
11- Б кл.

Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.,
заст. директора
Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Заст.директора
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.

Відповідальні
Класні
керівники, ПО
Класні
керівники, ПО,
УС, черговий
клас, вчителі
історії та права.
Керівнин
Євроклубу, кл.
кер. 11-Б класу

Пазинюк О.Я.

8. Охорона життя і
здоров’я дітей

9. Пізнавальна
діяльність

10. Патріотичне
виховання

Школа здорового способу життя
Виховні години «Фактори, що впливають на
здоров’я: стан навколишнього середовища,
режим навчання та відпочинку»
5-11 кл.
Тиждень української писемності та мови (09.11
День української писемності та мови)

Протягом
місяця

Класні
керівники,
вчителі основ
здоров’я

06-10.11.
2017 р.

Інтелектуальний конкурс «Моя країна - Україна»

ІІІ тиждень

вчителі кафедри
Мови та
літератури
ПО, УС, класні
керівники,
вчителі кафедри
Мови та
літератури
ПО, УС,
кл. керівники,
черговий клас,
вч. історії

День
пам’яті
жертв
голодоморів
та ІV тиждень
політичнихрепресій
(25.11.2017 р.):
 Загальношкільналінійка (24.11) – черговий
клас;
 Екскурсія учнів до музею «Тюрма на
Лонцького»;
 акція «Незабудки пам’яті»;
 акція «Запали свічку»;

Черговий клас

 Оформлення стенда пам'яті – 10 – Б клас.

Кл. кер 10-Б
класу

День Гідності та Свободи.
Третя річниця Революції Гідності.
 Загальношкільна лінійка – черговий клас;
 виховна година;
 перегляд фільму про Євромайдан;

21.11.2017 р.

 Оформлення шкільної виставки – 6-Г клас
 «Жива бібліотека» за участтю учасників
Революції Гідності – 6-Г клас
11. Художньоестетична діяльність

12. Учнівське
самоврядування

Оформлення школи (фото, малюнки, проекти ) 6-Г кл

1. Збори Учнівської Ради.
2. Шкільні акції до Дня пам’яті.
3. Творча майстерня.

13. Трудова діяльність Утеплення класів
14. Робота з учнями

ІV тиждень

Протягом
Місяця
І-ІІ тиждень

Організація та проведення годин спілкування на Протягом
тему:
Місяця
 «Заведи друга -щоденник»
- 5 кл.
 «Як стати цікавим?» - 6 кл.,
 «Спробуй,доведи» - 7 кл.
 «Правила ділового спілкування» - 8 кл.,
 «Від краси пізнання - до творчості»
- 9 кл.

ПО, УС,
кл. керівники,
черговий клас,
вч. історії

Кл. кер. 6-Г кл.
Толочко Н.Т.
Вчителі Мови,
образотворчого
мистецтва,
праці, кл
керівники, кл.
кер 6-Г класу.
ПО, УС

Класні
керівники
Класні
керівники 5-11
класів

 «Думки керують думками»
- 10 кл.
 «Програма мого життя»
- 11 кл.
15. Робота з батьками

Проведення консультацій для батьків з питань
виховання у дитини впевненості у собі

ІV тиждень

Кл. керівники,
практ. психолог,
соціальний
педагог

11.2017р.

Климента Г.М.

06.11.17р.

Климента Г.М.

06.11.17

Лютко Н.З.

07.11.17р.

Климента Г.М.

09.11.17 р.

Лютко Н.З.

11.11.17р.

Климента Г.М.

Робота бібліотеки

Інформаційнобібліографічна робота
Популяризація
художньої літератури

Морально-етичне
виховання
Популяризація
природничої

Для учнів 3=х класів провести інтерактивну гру
«Хто багато читає, той багато знає»
Оформити книжкову виставку на тему: «Наша
мова – пісня, і в словах любов»,присвячену дню
української писемності та мови. Провести для
учнів 4- х класів інтерактивну гру «Мова – душа
народу»
Оформити книжкову виставку до 145-річчя від
дня народження
Богдана Лепкого ( 1872- 1941 ), укр. письменника
« Настроєний життям, як скрипка »
До дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
(1778-1843), українського письменника,
зачинателя нової української прози, драматурга,
культурного і громадського діяча оформити
книжкову полицю «Перший класик української
художньої прози».
Оформити книжкову полицю до дня української
писемності та мови: « Мова - серце народу »
До міжнародного дня боротьби з палінням
оформити книжкову полицю на тему: «Чому

літератури, літератури
з питань екології
Морально-етичне
виховання
Національнопатріотичне
виховання

шкідливе паління ?»

Оформити книжкову полицю до Всесвітнього
Дня дитини « Діти- наше майбутнє»
Оформити тематичну полицю, присвячену
вшануванню пам’яті жертв голодомору 19321933рр., організованого комуністичним режимом
геноциду
проти українського народу, на тему
«Голодні очі – змарноване дитинство».
100 років від часу створення (1917--1921)
Січових Стрільців, військових з’єднань Армії
УНР. Оформити книжкову полицю
« Слава Січовим стрільцям »
Популяризація
До дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
художньої літератури (1778-1843), українського письменника,
зачинателя нової української прози, драматурга,
культурного і громадського діяча оформити
книжкову полицю «Перший класик української
художньої прози».
Заходи із збереження організувати роботу активу бібліотеки з метою
фонду
реставрації книг
провести рейд із перевірки стану підручників

20.11.17 р.

Лютко Н.З.

20.11.17р.

Климента Г.М.,
Лютко Н.З.

24.11.17

Лютко Н.З.

25.11.17р.

Климента Г.М.

Листопад
2017р.
Листопад
2017р.

Бібліотекарі
Бібліотекарі

ГРУДЕНЬ
Зміст діяльності
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про

1. Складання списків дітей 6-річного віку, які
проживають у мікрорайоні школи.
2. Аналіз читацьких інтересів учнів.
3. Аналіз відвідування школи учнями 9-11 кл.

Форма
контролю
Аналіз

Відповідальні
Бучма І.Ю.

Довідка
Аналіз

Климента Г.М.
Заст. директора,

Примітка про
виконання

мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

3. Організаційно –
педагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.

кл. керівники
Підляський А.І.

4. Замовлення документів про освіту випускникам
школи 2017/2018 н.р.
5. Створення апеляційної комісії для вирішення
спірних питань щодо семестрового оцінювання.
6. Про закінчення І семестру 2017/2018 н.р.

Замовлення

7. Про організацію роботи школи під час канікул.
1. Стан температурного режиму школи.
2. Перевірка виконання правил ТБ у майстернях,
лабораторіях, спортивних залах та кабінетах.
3. Бесіда з профілактики нещасних випадків під час
канікул.
4.Дотримання санітарного стану на території школи
та шкільному стадіоні.
5.Профілактика туберкульозу та ВІЛ-інфекцій.

План
Аналіз
Огляд

Перегляд
фільмів

Гресько Г.П.

6.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від
ВІЛ»10-11кл. «Поведінка і ризики»

План

7. Про організацію і проведення новорічних свят.

Наказ

8. Про призначення відповідальних за пожежну
безпеку під час проведення новорічних свят.
9. Проведення тижня безпеки життєдіяльності.

Наказ

1. Нарада при директору:
-підготовка до проведення новорічних та різдвяних
свят, план роботи на зимові канікули;
- система роботи класних керівників, учителів з
попередження дитячого травматизму, профілактики
правопорушень;
- хід атестації педпрацівників;
- ведення шкільної документації.
2. Організація методичного супроводу роботи
вчителів-предметників, які працюють в 11-х класах з

Протокол

Саганчі Є.Д.
Практичний
психолог
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.
Онищенко О.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.

Наказ
Наказ

Записи в
журналах
Перевірка

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Саганчі Є.Д.
Онищенко О.І.
Заст. директора,
зав. кабінетами
Кл. керівники
Онищенко О.І.

Саганчі Є.Д.

Інструктивнометодичні

Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.
3.2. Робота з учнями.

питань підготовки учнів до ЗНО.
3.Засідання Ради школи
4. Тиждень іноземної мови в школі

матеріали
Протокол
Наказ, план

1. Засідання атестаційної комісії.
2. Засідання клубу молодого вчителя.

Протокол
План

1. Рада старост.

Протокол

2. Індивідуальна робота з учнями, які мають низький
рівень навчальних досягнень та пропусків уроків без
поважних причин.
3. Святкові ранки для учнів 1-10 кл.
4. Доброчинна акція до Дня Святого Миколая.
5. Участь в районному святі Святого Миколая
«Добрий ангел»
6. Шкільна спартакіада допризивної молоді.
8. Фестиваль колядок з учнями 1-4 кл.

Індивідуальні
бесіди

9. Організація виставки екібан «Збережемо життя
ялинці» (5-11 кл.)
10. Підсумки проведення ІІ етапу Міжнародного
конкурсу з укр. мови ім. П.Яцика.
3.3. Робота з батьками. 1. Засіданя батьківського комітету школи:
- роль батьків в розвитку здібностей учнів;
- результати анкетування батьків з теми «Співпраця
школи і сім’ї в процесі виховання»;
2. Батьківські збори :
1. Формування здорового способу життя.
Профілактика негативних явищ.
2. Запобігання жорстокості та насильству щодо
дитини.
3. Завершення І семестру 2017/2018 н.р.
4. Підготовка до ЗНО в 11-х класах.

Сценарії
Акція
Наказ
Сценарій
Сценарій
Виставка
Наказ

Паращак О.І.
Савчук Л.Я,
Баб'як М.П.
Столяр М.С.
Савчук Л.Я.
Баб’як М.П.
Педагогорганізатор
Заст. директора,
кл. керівники
кл. керівники
кл. керівники
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Лозинський Р.І.
Ковбан А.Е.,
кл. керівники
Кл. керівники

Протокол

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.

Протоколи

Класні керівники

3.4. Publik Relation
4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.
6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

1. Координація співпраці із дитячими установами
мікрорайону.
1. Семінар-тренінг «Використання інноваційних
технологій у навчальному процесі: технологія
майстерень, кейс-технології».
2. Школа педагогічної майстерності. «Круглий стіл»
вчителів німецької мови «Освіта в Німеччині.
Перспективи навчання для українських вчителів» з
мультимедійною презентацією.
3. Засідання творчих груп.
1. Огляд кабінетів.
2. Рейд «Живи, книго»
3. Контроль стану енергозбереження в школі.

Зустрічі

Саганчі Є.Д.

План

Бучма І.Ю.

План

Баб'як М.П.,
Ткачук З.В.

Засідання
Огляд
Аналіз
Довідка

Бучма І.Ю.
Адміністрація
Климента Г.М.
Онищенко О.І.

1. Проведення адміністративних підсумкових
контрольних робіт з предметів інваріантної складової
навчального плану школи за І семестр 2017/2018 н.р.
2. Проведення контрольного діагностування з
німецької мови (усне мовлення) у 8-х класах за І
семестр 2017/2018 н.р.
3. Проведення підсумкових контрольних робіт з
математики у 3-4 класах за І семестр 2017/2018 н.р.
4. Рівень володіння навичками читання учнів 2-4
класів.
5. Контроль за формуванням графічних навичок
учнів 3-4 класів.
6. Про стан гурткової роботи в школі

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Наказ

Савчук Л.Я.
Баб’як М.П.

Наказ

7. Аналіз виконання навчальних програм з предметів
інваріантної складової навчального плану школи за І
семестр 2017/2018 н.р. в 1-11 класах.
8. Про стан виховної роботи в школі.

Довідка

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Баб’як М.П.
Заст.директора

9. Стан ведення щоденників учнями 2, 8-х класів.

Наказ

Наказ
Наказ
Наказ

Наказ

Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Підляський А.І.
Виховна робота

Види діяльності
7. Морально-правове
виховання

Зміст роботи
Тиждень правових знань, присвячений
Всесвітньому дню захисту прав людини (10.12).
Виховні години, тренінги.
04.12 – загальношкільна лінійка (черговий клас)

Термін
Відповідальні
виконання
04-08.12.17р. Соціальний
педагог,
практ.психолог,
класні
керівники, вч.
правознавства

Оформлення школи (малюнки, фото, проекти) –
9-В кл.

Контроль за відвідуванням учнів.

Протягом
місяця

Здати моніторинг відвідування
за І семестр 2016-2017 н.р.!

останній
тиждень
перед
канікулами

Кл. кер. 9-В
класу Телюк
Г.В.
Класні
керівники, ПО,
соц. педагог,
практичний
психолог,
адміністрація
Класні
керівники

8. Художньоестетична діяльність

9. Патріотичне
виховання

Виставка дитячих малюнків на різдвяну та
новорічну тематику.

І тиждень

Вч. образотв.мва Знак Н.М., кл.
керівники
1-4-х кл.

Оформлення школи до зимових свят.

ІІ тиждень

06.12 – загальношкільна лінійка – черговий клас.

06.12.16 р.

ПО, УС, вчителі
праці та
образотворчого
мистецтва
Кл. керівники,
вчителі історії.

Військово – патріотичні змагання до Дня
Збройних сил України – ІІ етап (06.12)
Уроки мужності – кл. кер.
6-Б класу

Вч. фізкультури
та Захисту
Вітчизни, УС,
ПО

Оформлення шкільної виставки – кл. кер. 6-А кл.

Кл. кер 6-Б
класу Бонк І.Р.
Кл. кер. 6-А
класу Липка
Л.С.

10. Учнівське
самоврядування

11. Охорона життя і
здоров’я дітей

1. Збори учнівської ради
2. Оформлення шкільних коридорів до
новорічних та різдвяних свят.
3. Допомога в організації шкільної
благодійної акції «Миколай про тебе не
забуде».
4. Благодійний марафон привітання
військових спільно з Самообороною
Львівщини.
1 грудня – міжнародний день боротьби зі
СНІДом:
 радіо-лінійка (01.12)- черговий клас;
 виховні години;
 бесіди зі спеціалістами щодо запобігання
шкідливих узалежнень серед молоді;

Протягом
місяця

ПО,
всі комісії УС

01.12. 17 р.

Соціальний
педагог,
медсестра,
ПО, УС,
кл. керівники,
черговий клас

 оформлення школи (фото, малюнки,
проекти) – 9-А клас

кл. кер. 9-А кл.
Осадчук С.В.

 акція солідарності (червона стрічка)
черговий клас
Виховна година на тему «Безпека дорожнього
руху в зимовий період» з записом в журналі

І тиждень

Кл. керівники
1-11-х класів

Школа здорового способу життя
Виховні години «Режим харчування. Санітарногігієнічні правила прийому їжі. Раціональне
харчування», 5-11 класи

Протягом
місяця

Класні
керівники,
вчителі основ
здоров’я

12. Робота з учнями.

Школа самовиховання:
 «Воля. Самостійність» - 5 кл.
 «Виробляйте характер»
- 6 кл.
 «Учив-учив і не вивчив»
- 7 кл.
 «Як відбуваються відкриття» - 8 кл.
 «Воля – зброя перемоги»
- 9 кл.
 «Самоврядування в конфлікті» - 10 кл.
 «Культурне дозвілля» - 11кл.

Протягом
місяця

Кл. кер. 5-11 кл.

- Перевірка щоденників
- Підведення підсумків за І семестр 2016/2017
н.р.
(Звіт про виховну роботу)
13. Робота з батьками

Батьківські збори. Зимовий відпочинок,
оздоровлення учнів.

Кл. кер 1-11кл.

І тиждень

Адміністрація
школи, класні
керівники

03.12.17р.

Климента Г.М.

07.12.17 р,

Климента Г.М.

Робота бібліотеки

Популяризація
Оформити книжкову виставку « Григорій
художньої літератури Сковорода – життя як легенда » до 295-річниці
від дня народження Г.С.Сковороди (1722-1794) –
українського просвітителя, філософа, поета.
НаціональноДо міжнародного дня прав людини
патріотичне
поповнити новими виданнями постійно діючу
виховання
виставку на тему : «Основи правових знань».
Допомогти у підборі літератури для проведення
виховних годин.

Морально-етичне
виховання

Оформити тематичну полицю до Дня захисту
прав людини «Права дитини – права на
майбутнє»
Оформити тематичну полицю на тему «А хто,
хто Миколая любить» до дня Святого Миколая.
Популяризація
До 125-річниці від дня народження М.Г.Куліша
художньої літератури (1892-1942) –видатного українського драматурга
світового масштабу, оформити книжкову
виставку «Драматург світового рівня – Микола
Куліш»
Краєзнавство
Підібрати літературу та оформити тематичну
полицю до різдвяних свят
«Веселих свят, веселих мрій».

10.12.17р.

Лютко Н.З.

15.12.17р.
18.12.2017р.

Климента Г.М.,
Лютко Н.З.
Климента Г.М.

29.12.17р.

бібліотекарі

СІЧЕНЬ
Зміст діяльності
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу

Форма
контролю
Довідка

1. Аналіз стану виконання Закону України «Про
мови» й «Програми розвитку української мови»
2. Проведення адаптаційних занять для дітей 6Наказ
річного віку.
3. Затвердження списків дітей пільгових категорій, які Наказ
забезпечені безкоштовним харчуванням на ІІ
півріччя 2017/2018 н.р.
4. Про результати перевірки стану шкільних
Наказ
підручників.
1. Стан температурного режиму в школі.
2. Контроль стану шкільного двору, усунення
зледеніння доріжок та сходинок.
3. Тиждень безпеки руху.
4. Зустріч з лікарем травматологом (перша допомога

Відповідальні
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.

Аналіз
Постійно

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Климента Г.М.
Онищенко О.І.
Онищенко О.І.

План
Бесіда

Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.,

Примітка про
виконання

як Школи сприяння
здоров'ю.

3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.

3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.
3.2. Робота з учнями.

при травмах. Практична діяльність.)
5. Організація харчування учнів школи у ІІ семестрі
2017/2018 н.р.
6. Про організацію навчання із Цивільного Захисту.

4. Іноваційна та

Наказ

1. Нарада при директору:
- виконання плану роботи школи за І семестр
2017/2018 н.р.;
- аналіз статистичних даних;
- підготовка до педради.

Протокол

2. Засідання методичної ради

Протокол

Бучма І.Ю.

3.Перевірка планів виховної роботи з учнями

Перевірка

Заст. директора

4.Перевірка календарно-тематичного планування
уроків у ІІ семестрі 2017/2018 н.р.

Перевірка

Заст. директора

1. Методична оперативна нарада про стан техніки
безпеки у школі.
2. Підготовка до проведення вернісажу творчих
доробків вчителів.

Нарада

Підляський А.І.

Наказ

2. Проведення Дня соборності України.
3. Відзначення пам’яті героїв Крут.
4. Підсумки участі учнів школи в ІІ етапі
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у
2017/2018 н.р.
5. Про підсумки проведення шкільного етапу МАН.

План
План
Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
голови м/о
Саганчі Є.Д.
кл. керівники
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

3.3. Робота з батьками. 1. Індивідуальна робота з батьками.

3.4. Publik Relation

Наказ

Костів Ю.П.
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.

2.Організація роботи консультаційного пункту для
батьків майбутніх першокласників.
Організація роботи зі студентами, які проходять
педагогічну практику на базі школи.
1. Засідання методичних об’єднань.

Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.

Наказ
План

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Практ.психолог

План заходів

Бучма І.Ю.

Аналіз

Заступники
директора
Бучма І.Ю.

Протоколи

науково-методична
діяльність.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.
6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

2. Засідання методичної ради.

План

голови м/о
Бучма І.Ю.

3. Круглий стіл «Система управління інноваційними
процесами у школі».

План

Бучма І.Ю.

4. Педрада:
- педрада-дискусія «Таке важливе вміння –
оцінювати…» (Завуч, № 5,2017 р.);
- стан викладання та рівень навчальних досягнень
учнів з математики та інформатики;
- шляхи реалізації концепції патріотичного виховання
учнівської молоді, формування в неї національної
свідомості;
- висунення претендентів на нагородження золотою
медаллю «За особливі успіхи у навчанні», срібною
медаллю « За успіхи у навчанні» та свідоцтва з
відзнакою про базову загальну середню освіту;
- звіти психолога і соціального педагога про роботу
за І семестр 2017/2018 н.р.;
- інформація про рух, успішність та відвідування
учнів школи за І семестр 2017/2018 н.р.;
- виконання рішень попередньої педради.
1. Огляд кабінетів.
2. Складання кошторису на 2018 р.

Протокол

3. Аналіз виконання бюджетного кошторису за 2017
р. та використання енергоносіїв.

Аналіз

1.Про результати проведення контрольних робіт з
читання з англ.мови у 7-х класах
2. Робота вчителів, які атестуються.

Наказ

3. Дотримання всіх видів контролю, правильності та
об’єктивності виставлення оцінок в 9, 11 класах.
4.Про результативність навчальних досягнень учнів
3-11-х класів за І семестр 2017/2018 н.р.

Наказ

Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.

Практ.психолог
Підляський А.І.
Огляд
Кошторис

Аналіз

Наказ

Савчук Л.Я.
Заст. директора
Савчук Л.Я.,
Онищенко О.І.
Савчук Л.Я.,
Онищенко О.І.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.
Заст. директора
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.

5. Про виконання навчальних планів і програм за І
семестр 2017/2018 н.р.
6. Про результати вивчення стану викладання
математики та інформатики.
7. Про результати перевірки ведення класних
журналів, журналів гурткової роботи.
Виховна робота

Види діяльності
7. Морально-правове
виховання

Зміст роботи
Моніторинг ставлення молоді до проблем
насильства у сім’ї через психолого-медикопедагогічне та соціальне дослідження

Контроль за відвідуванням учнів

8. Робота з учнями

9. Художньоестетична діяльність

Наказ
Наказ
Наказ

Термін
виконання
Протягом
місяця

Протягом
місяця,
протягом
року
Протягом
Місяця

Школа самовиховання:
 «Оцінювання себе» -5кл.;
 «Мій родовід» - 6 кл.
 «Навчаючи інших, навчаємося самі» - 7 кл.;
 «Чи багато людині треба»
- 8 кл.;
 «Що таке самоконтроль і тайм – аут» - 9 кл.
 «Вічні питання життя»
- 10-11 кл.
«Різдвяна зустріч»
І-ІІ тиждень
Шкільний флешмоб «Колядує вся родина»

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Баб’як М.П.

Відповідальні
Класні
керівники,
практичний
психолог,
соціальний
педагог
Класні
керівники
Кл. керівники
5-11 кл.

Вчителі,
адміністрація,
профспілка.
ПО, УС, класні

10. Учнівське
самоврядування
11. Патріотичне
виховання

Родинне свято (вертеп) «Коляда єднає»

І-ІІ тиждень

Збори Учнівської ради (старостат) та правління
УС
День Соборності України:
 радіо-лінійка (20.01);
 виховні години;
 формлення школи – 9 кл;
 флешмоб;
 уроки-роздуми про історію і значення Дня
соборності,
 тематичні екскурсії.

Протягом
місяця
20 - 25.01.
2017р.

Міжнародний день пам’ятіжертв Голокосту
(27.01):
 виховні години,
 тематичні екскурсії.

IV – V тижні

керівники,
вчителі музики
Класні
керівники
8-х класів,
вчитель музики
ПО, голова УС
ПО, УС, класні
керівники,
черговий клас,
вчителі історії

Класні
керівники,
вчителі історії

Відзначення Дня пам’яті Героїв Крут:
 29.01 - радіо-лінійка – черговий клас;
 виховні години;
 оформлення школи – 9 кл.
 екскурсії до історичних музеїв міста,
 бесіди, уроки-дискусії про значення бою
під Крутами, причини та наслідки події.

26-27.01.18р. ПО, УС, класні
керівники,
черговий клас,
вчителі історії

Оформлення шкільної виставки –
8-В клас.

12. Охорона життя і
здоров’я дітей

Школа здорового способу життя
Бесіда на тему «Грип – прихована небезпека».

Протягом
місяця

13. Спортивна
діяльність

Спортивно-військові змагання «Спритні і
завзяті», присвячені Дню пам’яті Героїв Крут, ІІІ
етап

ІV тиждень

Ткачук З.В. - кл.
кер 8-В кл.
Медична сестра
Костів Ю.П.,
класні
керівники
Лозинський Р.І.
Заїка В.О.;
Лещук П.П.,
спортивна
комісія УС, ПО

Робота бібліотеки

Краєзнавство

Підібрати літературу та оформити тематичну
полицю до різдвяних свят « Знай свій обряд »
Популяризація
Оформити книжкову викладку на тему «Народе
художньої літератури мій, до тебе я ще верну…»,присвячену 80річниці від дня народження Василя Стуса (19381985), українського поета, правозахисника.
До 120- річниці від дня народження українського

09.01.18

Лютко Н.З.

09.01.2018р.

Климента Г.М.

15.01.18

Лютко Н.З.

Національнопатріотичне
виховання

поета В.Сосюри (1898-1965) оформити
книжково- ілюстративну виставку на тему: «
Голос ніжного серця »
Оформити тематичну полицю «Голос ніжного
серця» до 120 – річниці від дня народження
українського поета В.Сосюри (1898-1965)
Оформити тематичну полицю до Дня соборності
України «Мій рід, моя Батьківщина – це все моя
Батьківщина».
До дня пам’яті подій під Крутами оформити
книжкову виставку на тему: «Волі народної
дзвін».

16.01.2018р.

Климента Г.М.

19.01.18р.

Климента Г.М.

26.01.18р.

Климента Г.М.
Лютко Н.З.

Форма
контролю
Анкетування

Відповідальні

ЛЮТИЙ
Зміст діяльності
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

1. Вивчення профнамірів випускників 9 і 11-х кл.
2. Підготовка оголошень про набір до 1-х класів.
3. Підготовка матеріалів і завдань для діагностики
готовності до навчання майбутніх першокласників.

Оголошення
Завдання

4. Проведення конкурсних випробувань та
забезпечення організованого прийому дітей у
кл. спеціалізованої школи.
5. Контроль за відвідуванням школи учнями.

Наказ

1. Контроль санітарно-гігієнічного режиму в
навчальних приміщеннях.
2. Профілактика нещасних випадків з учнями.
3.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від
ВІЛ»10-11кл. «Джерела допомоги для молоді»
4. Перевірка стану харчування учнів у школі.

1-ші
Аналіз
Перевірка
Записи в
журналах
План
Наказ

Практичний
психолог
Бучма І. Ю.
Бучма І. Ю.
Практичний
психолог
Савчук Л.Я.
Бучма І. Ю.
Заст. директора,
кл. керівники
Медперсонал
Онищенко О.І.
Кл. керівники
Саганчі Є.Д.,
Практ.психолог
Савчук Л.Я.

Примітка про
виконання

Саганчі Є.Д.
3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.
3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.

3.2. Робота з учнями.

5.Профілактика захворювань на ГРВ та грип.
.1.Нарада при директору:
- аналіз дослідження профнамірів учнів 9-х, 11-х кл.;
- обговорення навчального плану школи на
наступний навчальний рік.

Бесіди
Протокол

1. Складання попереднього графіку щорічних
відпусток працівників школи.

Графік

Бонк І.Р.

2. Рада старост.

Протокол

Соціальн.педагог

Роботи учнів
Роботи учнів
План
Протокол

Грица О.І.
Грица О.І.
Панько Г.П.
Савчук Л.Я.

3. Участь у конкурсі «Мій Львів»
4. Участь у конкурсі «Краєзнавець»
5. Відзначення Міжнародного Дня рідної мови.
3.3. Робота з батьками. 1. Засідання батьківського комітету школи:
- аналіз успішності та відвідування учнів за І семестр
2017/2018 н.р.;
- результати анкетування «Проблеми узалежнення і
співузалежнення»;
- анкетування для батьків «Школа, в якій навчається
моя дитина»;
- заборона користування учнями мобільними
телефонами під час навчально-виховного процесу;
- охорона у школі;
- робота факультативів та гуртків у школі в ІІ
семестрі 2017/2018 н.р.

Класні керівники
Практ.психолог
Савчук Л.Я.

3.4. Publik Relation
4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.
6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

2. Батьківські збори на тему:
1. «Виховання дитини в сім’ї. Роль особистого
прикладу батьків. Юридична відповідальність батьків
за виховання дітей».
2.Інформування батьків про проведення ДПА і ЗНО.
Зустріч батьків, учнів 9-х класів з викладачами
університету «Львівська політехніка»
1. Круглий стіл «Сучасні шляхи, форми, методи
самоосвіти»
2.Методичний тиждень

Протоколи

Саганчі Є.Д.

План

Бучма І.Ю.

Нарада

Бучма І.Ю.

Наказ, план

3. Засідання атестаційної комісії.
4. Звіти вчителів, які атестуються.
5. Презентація педагогічної творчості «Методична
палітра інноваційної діяльності».
1. Підготовка до ремонту школи.
2. Аналіз надходження і використання
позабюджетних коштів.

Протокол
Протокол
Виставка

Баб’як М.П.,
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Звіт
Акт

Онищенко О.І.
Онищенко О.І.

1. Фронтальний контроль за діяльністю вчителів, які
атестуються у 2017/2018 н.р.
2. Контроль письма з німецької мови у 6-х класах.

Аналізи
діяльності
Наказ

Заст. директора

3. Стан роботи з учнівськими зошитами в 2-4 класах.

Наказ

4.Перевірка роботи ГПД.

Наказ

5. Робота зі щоденниками учнів 6 класів.

Наказ

6.Тематичний контроль «Впровадження вчителями
англійської мови нестандартних форм проведення
навчальних занять: урок-лекція, семінарконсультація, диспут, змагання, залік».
7. Проведення контрольних робіт з аудіювання з
англійської мови в 5-х класах

Наказ

Наказ

Савчук Л.Я.
Баб’як М.П.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.
Савчук Л.Я.
Баб’як М.П.
Баб'як М.П.

Виховна робота

Види діяльності
7. Морально-правове
виховання

Зміст роботи
Індивідуальна робота з учнями, які потребують
посиленої педагогічної уваги
Контроль провоосвітнього виховання

Термін
виконання
І тиждень

Протягом
місяця
Протягом
місяця

8. Робота
з учнями

Школа самовиховання:
 «Я у спілкуванні» - 5 кл.;
 «Точність – ввічливість королів» - 6кл.;
 «Диво, ім’я якому – книга» - 7 кл.
 «З чого починається дорослість?» - 8 кл.;
 «Дорога праці» - 9 кл.;
 «Чи треба придушувати емоції?» - 10 кл.
 «Кар'єра» - 11 кл.

9. Охорона життя і
здоров’я дітей

Школа здорового способу життя
Протягом
Заходи з профілактики інфекційних захворювань. місяця

10. Патріотичне
виховання

День пам’яті Героїв Небесної Сотні:
- 20.02 - радіо-лінійка – черговий клас;

20.02.2017 р.

- оформлення школи – 7-В кл.
- виховні години, бесіди, зустріч з військовими
(формат «Жива книга») – 7-В кл;
11. Учнівське
самоврядування

Збори Учнівської ради (старостат) та правління
УС

Протягом
місяця

Відповідальні
Соціальний
педагог,
практичний
психолог
Класні
керівники
Класні
керівники
5-11 кл.

Медична сестра
Костів Ю.П.,
класні керівники
ПО, УС, класні
керівники

Кл. кер 7-В
класу Черних
Н.М.
ПО, голова УС

12. Художньоестетична діяльність

«Літературна кав’ярня»:
Бал для учнів 9-11 класів – «Літературні
персонажі в Англійській та Американській
літературі»

Протягом ІІ
половини
місяця

ПО, УС,
черговий клас,
вчителі мови та
історії

13. Пізнавальна
активність

Відзначення Міжнародного дня рідної мови
(21.02):
- виховні години

21.02.2016р.

Вчителі
української мови
та літератури,
класні керівники

- оформлення школи, виставка малюнків/творчих
робіт, фото, проектів – 7 - А кл;
14. Робота з батьками

Кл.кер. 7-А кл.

- усні журнали, уроки-конференції.
Батьківські збори

Класні
керівники,
адміністрація
школи

Робота бібліотеки

Популяризація
Оформити книжкову виставку на тему
художньої літератури «Український байкадар», присвячену 205-річчю
від дня народження Є.П.Гребінки (1812-1848),
українського і російського поета, прозаїка,
байкаря, видавця.
Провести бібліотечні уроки для учнів 4-их класів
Інформаційнона тему:
« Періодичні видання для учнів»,
бібліографічна робота
Морально-етичне
виховання

До святкування дня св. Валентина оформити
книжкову виставку на тему «Гімн коханню».

02.02.2018р.

Климента Г.М.

02.2018р.

Климента Г. М.

12.02.18р.

Климента Г.М.

Національнопатріотичне
виховання
Популяризація
художньої літератури

До Дня Героїв Небесної Сотні оформити
тематичну полицю на тему «Небесна Сотня:
Герої, які змінили хід історії»
До дня народження української письменниці і
поетеси Лесі Українки (1871-1913) підготувати
книжкову виставку «Крилате слово – ось моя
стріла».

20.02.18р.

Климента Г.М.
Лютко Н.З.

22.02.2018 р.

Климента Г. М.
Лютко Н.З.

БЕРЕЗЕНЬ
Зміст діяльності
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»
2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського

1. Організація прийому учнів у 1-ші кл. на 2017/2018
н.р.
2. Контроль за проведенням адаптаційних занять із
майбутніми першокласниками.
3. Контроль за відвідуванням учнями школи.

Форма
контролю
Орг. заходи

Бучма І.Ю.

Інформація

Бучма І.Ю.

Контроль

Заст.директора,
Кл.керівники
Підляський А.І.

4. Організований порядок закінчення 2017/2018 н.р.
та проведення ДПА в 9-х та 11-х кл.
1. Бесіда із профілактики нещасних випадків під час
канікул.
2. Інструктаж з учнями та працівниками школи про
безпеку праці під час ремонтних робіт.
3. Планування заходів щодо зниження
захворюваності школярів на 2018 р.
4.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від
ВІЛ»10-11кл. «Налагоджуємо рівноправні стосунки»
5. «Здоровий спосіб життя – запорука міцного
здоров’я»(7 клас)
1. Проведення тижня правових знань у школі.

Наказ

2. Тиждень української мови та літератури і
зарубіжної літератури

Наказ

Записи в
журналах
Підписи
План
План
Конкурс міні
проректів
Наказ

Відповідальні

Кл. керівники
Підляський А.І.
кл. керівники
Бучма І.Ю.
Саганчі Є.Д.
Практ.психолог
Гресько Г.П.
Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.
Панько Г.П.
Черних Н.М.

Примітка про
виконання

самоврядування.

3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.

3.2. Робота з учнями

3.Тиждень математичних наук (вч. математики,
інформатики і фізики).

Наказ, план

4. Участь у І етапі міської учнівської олімпіади з
англійської мови «Young English Learners» для учнів
4-х класів.
1. Нарада з педагогічним колективом:
- стан ведення шкільної документації;
2. Семінар-практикум «Говоримо українською».
Ділове мовлення у повсякденній роботі вчителя.
3. Тренінг «Впровадження ІКТ в навчально-виховний
процес»
2. Рада старост.

Наказ

3. Весняня толока.

Прибирання
території
Наказ

4. Заходи щодо профілактики та запобіганню
жорстокому поводженню з дітьми.
5. Участь учнів початкової школи у районних
змаганнях «До старту готовий»
6. Участь у змаганнях «Нащадки козацької слави»
учнів 5-11-х кл.
3.3. Робота з батьками. Проведення консультацій для батьків з профілактики
шкідливих звичок серед дітей.
3.4. Publik Relation
Організація участі випускників школи у Днях
відкритих дверей ВНЗ.
4. Іноваційна та
1. Педрада:
науково-методична
- інтерактивна педрада «Створення моделі школи
діяльність.
інноваційного розвитку»
- система роботи вчителя – основа творчої
педагогічної діяльності (з досвіду роботи вчителів, які
атестуються)
- стан викладання фізкультури. Охорона праці та
техніка безпеки на уроках фізкультури.
- аналіз захворювання учнів за 2017 р. Формування
здорового способу життя учасників навчальновиховного процесу.

Бучма І.Ю.
Борецька Т.Р.
Бонк І.Р.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.

Нарада

Савчук Л.Я.

План

Бучма І.Ю.

План

Бучма І.Ю.
Борецька Т.Р.
Педагогорганізатор
Заст. директора

Протокол

Аналіз

Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Практичний
психолог
Класні керівники

Протокол

Савчук Л.Я.

Наказ
Наказ
План

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Підляський А.І.
Костів Ю.
Бучма І.Ю.

- обговорення правил конкурсного прийому учнів у 1й клас на 2018/2019 н.р.;
- підготовка до ДПА в 9-х і 11-х кл.;
- виконання рішень попередньої педради.
2. Засідання методичної ради.
3. Засідання атестаційної комісії з прийняття рішень.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.

6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

Види діяльності

План
Протокол

4. Узагальнення системи роботи вчителів з
відповідною фаховою освітою, які атестувались в
2017/2018 н.р.
5. Про результати проведення атестації педагогічних
працівників в 2017/2018 н.р.
1. Огляд кабінетів.
2. Аналіз забезпечення підручниками на 2018/2019
н.р.
3. Виконання ремонтних робіт і призначення
відповідального за проведення робіт і використання
матеріалів.
4. Аналіз використання бюджетних коштів.

Наказ

1. Контроль за організацією роботи щодо готовності
атестаційних матеріалів.
2. Координація зайнятості вчителів під час весняних
канікул.
3. Перевірка класних журналів.
4.Перевірка класних журналів 11-х класів.
5. Контрольні роботи з письма з англійської мови в 9х класах.
6. Контрольні роботи з читання з німецької мови у
10-х класах.
7. Перевірка стану ведення щоденників

Характеристи
ки
Записи в
журналі
Наказ
Наказ
Наказ

8. Аналіз відвідування учнями школи
Виховна робота

Довідка

Зміст роботи

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Аналіз
Аналіз

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Заст. директора
Климента Г.М.

Наказ

Савчук Л.Я.

Аналіз

Савчук Л.Я.,
Паскур Л.Я.
Атестаційна
комісія
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Саганчі Є.Д.
Баб’як М.П.

Наказ

Баб'як М.П.

Наказ

Савчук Л.Я.
Заст. директора
Саганчі Є.Д.

Термін
виконання

Відповідальні

7.Морально-правове
виховання

Тиждень правових знань:
 виховні години;
 зустрічі, бесіди на правову тематику;
 перегляд тематичного відео;
 бесіди зі спеціалістами щодо запобігання
шкідливих звичок серед учнів.
Контроль за відвідуванням учнів

8. Робота з учнями

9. Охорона життя і
здоров’я дітей

10. Художньоестетична діяльність

Бесіди:







13-17.03.17р. Класні
керівники,
практичний
психолог,
соціальний
педагог, вч.
правознавства,
ПО
Протягом
Класні
місяця
керівники
Протягом
місяця

Кл.кер. 5-11
класів

Протягом
місяця

Класні
керівники

Година класного керівника «Твоє життя в твоїх
руках» (правила безпеки під час весняних
канікул).
Шевченківський вечір:
- Оформлення школи: виставка
малюнків/творчих робіт, фото, проектів
– 8-Б кл

ІІ тиждень

«Школа має талант!»

Друга

Вчителі мови та
літератури, ПО,
Кл. кер. 8-Б
класу Шувар
В.В.
ПО, УС,

«Справжній друг?» - 5 кл
«Повір у себе!»-6 кл.;
«Лайка не доказ.» - 7 кл
«Що зі мною відбувається?» - 8 кл
«Світ професії»-9 кл.;
«Ескіз майбутнього життя» - 10 - 11 кл

Школа здорового способу життя
«Раціональне харчування у дитячому та
підлітковому віці».

11. Учнівське
самоврядування

Збори Учнівської ради та правління учнівського
самоврядування.
День самоврядування

12. Спортивна
діяльність

Спортивні змагання

половина
місяця
Протягом
місяця

кл.керівники

Перша
половина
місяця
Протягом
місяця

ПО, кл.
керівники 11-х
класів
Вч.фізкультури

06.03.2018 р.

Климента Г. М.
Лютко Н.З.

16.03.18р.

Климента Г.М.

19-23.03.
2018

бібліотекарі

ПО, голова УС

Робота бібліотеки

Популяризація
Оформити книжкову виставку до дня
художньої літератури народження Т. Г. Шевченка на тему «Шляхами
великої долі»
Оформити тематичну полицю «Я долю вибрала
собі сама: життєвий і творчий шлях Ліни
Костенко» до дня народження Ліни
Костенко(1930).
Робота з педагогічним До Всесвітнього дня книги (23 березня) спільно з
колективом школи
педагогічним колективом провести «Тиждень
дитячої книги» та рейд по перевірці стану
підручників «Живи, книго!» Підвести підсумки.
КВІТЕНЬ

1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про

Зміст діяльності

Форма
контролю

Відповідальні

1. Вивчення профнамірів випускників, зустрічі з
представниками ВНЗ.
2. Контроль за відвідуванням школи учнями 9 і 11-х
кл.

Бесіди

Практичний
психолог
Баб’як М.П.
Саганчі Є.Д.

Накази

Примітка
про
виконан.

мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»

3. Організація участі учнів 11-х кл. у ЗНО.
4. Про створення комісій для проведення ДПА в 4х, 9-х, 11-х кл. у 2017/2018 н.р.

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

1. Підготовка плану літнього оздоровлення.
2. Підготовка та проведення дня ЦЗ в школі.
3. Про проведення Дня Цивільного Захисту у школі.
4.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від
ВІЛ»10-11кл. «Вчимося приймати рішення.
Протидія тиску і маніпуляціям.»
5. День здоров’я у школі.

3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.

1. Нарада при директору:
- організоване закінчення навчального року та
проведення ДПА в 9-х, 11-х кл.
- інформаційна культура та комп’ютерна
грамотність як необхідна умова підготовки
спеціаліста.
2. Підготовка плану роботи школи на новий
навчальний рік.
3. Вивчення потреб учнів у проведенні
факультативних та додаткових занять.
4. Тиждень природничих наук (вч. географії,
природознавства, біології, хімії, екології)
3.1. Робота із
1. Засідання клубу молодого вчителя.
педагогічними
2. Вивчення потреб учителів у методичних і
кадрами.
психологічних консультаціях.
3. Підготовка графіку чергових відпусток.
3.2. Робота з учнями.
1. Рада старост.
2. Організація профорієнтаційного консультування
учнів 9-х, 11-х кл.
3. Організація відзначення Дня довкілля.
4. День па’яті жертв Чорнобильської катастрофи.
6. Проведення шкільного туру олімпіад серед учнів
3-4-х кл.
3.3. Робота з батьками. 1. Батьківські збори учнів на тему:

Наказ

Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Бучма І.Ю.

План
План
Наказ
План

Саганчі Є.Д.
Підляський А.І.
Підляський А.І.
Саганчі Є.Д.
Практ.психолог

План

Бучма І.,Сагангчі Є.,
Гресько Г.,Толочко.
Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.

Протокол

Бучма І.Ю.
План
Узагальнення
Наказ, план
План
Індивідуальні
бесіди
Графік
Протокол
Консультації

Савчук Л.Я.,
заст. директора
Заст. директора
Бучма І.Ю.
Каньдя О.М.
Баб’як М.П.
Бучма І.Ю.

Наказ
План
Наказ

Бонк І.Р.
Соціальний педагог
Практичний
психолог
Саганчі Є.Д.
Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.

Протоколи

Кл. керівники

3.4. Publik Relation
4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.

6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

1. «Підготовка до закінчення навчального року.
Організація літнього відпочинку та оздоровлення
школярів».
2. «Активні форми літнього сімейного відпочинку.
Безпечний відпочинок».
2. Індивідуальні консультації для батьків майбутніх
першокласників.
Співпраця школи та органів соціального захисту
населення.
1. Підсумкове засідання атестаційної комісії.
2. Підсумки проведення атестації в школі
3. Методична оперативна нарада «Про закінчення
навчального року»
4. Школа педагогічної майстерності «Формування
компетентності учнів засобами інтеграції
природничих дисциплін»
1. Готовність балансового звіту та інших звітних
документів за перший квартал.
2. Аналіз бюджетних коштів.

Індивідуальні
консультації
Зустрічі,
косультації
Протокол
Наказ
Нарада

Практичний
психолог
Соціальний педагог

План

Бучма І.Ю.
Каньдя О.М.

Звіт

Паскур Л.Я.

Аналіз

Савчук Л.Я.,
Паскур Л.Я.
Савчук Л.Я.,
Недомірко Л.Я.
Онищенко О.І.
Климента Г.М.
Баб’як М.П.

3. Аналіз використання позабюджетних коштів.

Аналіз, звіт

4. Організація робіт із прибирання шкільного двору.
5. Рейд «Живи, книго»
1. Проведення контрольних робіт з аудіювання з
англійської мови у 8-х класах.
2. Стан викладання спецкурсів з англійської мови в
11-х класах
3. Стан викладання фізкультури. Дотримання
техніки безпеки на уроках
4. Контроль за організацією повторення
навчального матеріалу, підготовкою до ДПА.
5. Перевірка готовності матеріалів для ДПА в 9 і 11х класів.

План
Довідка
Наказ
Наказ
Наказ
Записи в
журналах
Перевірка

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Бучма І.Ю.

Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Заст. директора
Бучма І.Ю.

Виховна робота

Види діяльності
7. Морально-правове
виховання
8. Робота з учнями

9. Охорона життя і
здоров’я дітей

Зміст роботи
Контроль за відвідування учнів
Школа самовиховання:
 «Суд над лихослів’ям» - 5кл.
 «Лист самому собі» - 6 кл.
 «Себе перебори» - 7 кл
 «Бути оптимістом?»-8 кл.
 «Спокуси і помилки людини» - 9 кл
 «Хазяїн своєї поведінки»
- 10 кл.
 Реалізувати себе – 11 кл.
Виховна година, присвячена Дню пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії
- Виховні години
- Радіо-лінійка

Термін
виконання
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Класні керівники
Кл. кер. 5-11 кл.

Класні керівники,
ПО
26.04.17 р.

- Оформлення школи: виставка
малюнків/творчих робіт, фото, проектів
– 7-Б кл
Школа здорового способу життя
Протягом
«Зміни у розвитку організму після вживання
місяця
тютюну, алкогольних та наркотичних речовин».
Тиждень безпеки дорожнього руху:
 інформаційні стіннівки;
 виховні години;
 виставка малюнків;
 зустрічі з інспектором ДАІ, бесіди про

Відповідальні

09-13.04. 2017
р.

Кл.кер. 7-Б класу,
Грица О.І.
Медична сестра,
вчителі основ
здоров’я,
класнікерівники
Класні керівники,
ПО

10. Художньоестетична діяльність

11. Учнівське
самоврядування

правила дорожнього руху.
Тиждень духовного виховання:
 виховні години;
 виставка творчих робіт,
 майстер-класи (Люше);
 гаївки.
 оформлення школи: виставка
малюнків/творчих робіт, фото, проектів –
5-А,5-Б кл.
Збори Учнівської ради (старостат) та правління
учнівського самоврядування

12. Трудова діяльність Міжнародний день землі: висаджування квітів,
шкільна толока

24-28.04.
2017 р.

ПО, кл. керівники,
учнівське
самоврядування,
вчителі музики,
труд.навчання,
образотв.м-ва
Кл.кер. 5-А,5-Б кл.

Протягом
місяця

ПО, голова УС

ІІ тиждень

Колектив школи

Оформлення школи: виставка малюнків/творчих
робіт, фото, проектів – 6-В кл

Кл.кер. 6-В кл.,
Шевчишин О.Г.

13. Спортивна
діяльність

Спортивно-військові змагання. Фінал.

Протягом
місяця

14. Робота з батьками

Консультації із практичним психологом та
соціальним педагогом

Протягом
місяця

Вч. фізкультури,
вчитель Захисту
Вітчизни,
Лозинський Р.І.
Практ. психолог,
соціальний педагог

Робота бібліотеки

Популяризація
художньої літератури
Інформаційнобібліографічна робота
Морально-етичне
виховання
Краєзнавство

« Славний і справжній прозаїк Олесь Гончар»
(до 100-річчя від д.н. укр.письменника,академіка
О.Гончара ( 1918- 1995 )
Провести бібліотечні уроки для учнів 5-их класів
на тему: «У світі довідкової літератури».
Всесвітній день здоров’я (тематична виставка)

До Христового Воскресіння оформити
тематичну полицю на тему: «Святкуємо разом
Великдень».
Популяризація
Підготувати тематичну полицю на тему:
природничої
«Дзвони Чорнобиля»
літератури, літератури «Чорнобиль не маэ минулого»
з питань екології
Краєзнавство
Оформити книжкові виставки присвячену
святкуванню Дня міста Львова.
«Наше місто – Львів»
«О Львове мій!»
Провести рекомендаційну бесіду по книзі
«Таємниці міста Лева»

03.04.18

Лютко Н.З.

04. 04.2018р.
05.04.2018р.

Климента Г.М.
Лютко Н.З.

04.04.2018

бібліотекарі

21.04.18р.
Климента Г.М.
Лютко Н.З.
28.04.18р.
Климента Г. М.
Лютко Н.З.
Климента Г. М.

ТРАВЕНЬ
Розділ
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про

Зміст діяльності
1. Проведення обліку дітей шкільного віку у 2018/2019
н.р.
2. Склад атестаційної комісії для проведення ДПА в 4-х
кл. у 2017/2018 н.р.

Форма
контролю
Наказ
Графік

Відповідальні
Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Бучма І.Ю.

Примітка
про
виконання

мови», «Про освіту»,
«Про загальну
середню освіту»

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.

3. Організаційно –
педагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.

3.1. Робота із
педагогічними
кадрами.

3. Про проведення військово-польових зборів.

Наказ

4. Підсумки проведення військово-польових зборів з
предмету «Захист Вітчизни»
5. Про випуск учнів 11-х кл. із школи.
6. Про звільнення учнів 4,9,11 класів від ДПА.

Наказ

7. Про порядок закінчення 2017/2018 н.р. та підготовки
до проведення ДПА.
1. Проведення тижня охорони праці та безпеки
життєдіяльності у школі.
2. Посилення санітарно-профілактичних заходів у школі.

Наказ

3. Виконання завдань проекту «Школа здорового
способу життя» у 2017/2018 р.
4. Проведення профілактичного медичного огляду
працівників школи.
5.Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від ВІЛ»
10-11кл. « «НІ» алкоголю, наркотикам, спільному
користуванню колючими або ріжучими предметами»
6. Інструктаж учнів і працівників школи про безпеку праці
під час проведення ремонтних робіт.
1. Нарада при директору:
- про організоване закінчення навчального року й
проведення ДПА в 4-х, 9-х, 11-х кл.;
- проведення Свята останнього дзвоника;
- попередня тарифікація педпрацівників школи.
2. Проведення навчальних екскурсій та навчальної
практики в 5-8-х, 10-х кл.
3. Проведення навчальних екскурсій для учнів 1-4 кл.
4. Організація літнього оздоровлення дітей.
5.Тиждень духовного виховання (вч. християнської
етики, музики, образотворчого мистецтва, тр.навч.)
1. Попередня тарифікація педпрацівників на 2018/2019
н.р.
2. Складання графіку курсової передпідготовки на

Звіт

Інформація
Наказ

Наказ
Наказ

Наказ
План
Інструктаж

Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Медперсонал
Онищенко О.І.
Бучма І.Ю.
Соц..педагог
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Саганчі Є.Д.
Прак.психолог
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.,
Підляський А.І.

Протокол
Наказ
Наказ
План
Наказ
План
Списки
Графік

Саганчі Є.Д.
Під ляський А.І.
Під ляський А.І.
Бучма І.Ю.
Саганчі Є.Д.
Саганчі Є.Д.
Сенишин І.М.
Савчук Л.Я.,
голови м/о
Бучма І.Ю.

3.2. Робота з учнями.

3.3. Робота з
батьками.
3.4. Publik Relation
4. Іноваційна та
науково-методична
діяльність.

2018/2019 н.р.
3. Затвердження графіка відпусток працівників школи .

Наказ

1. Рада старост.

Протокол

3. Свято «Останнього дзвоника»

Сценарій

4. Свято «Таланти твої, школо»

Сценарій

5 Свято «Прощавай, Букварику»
6. Про відзначення Дня Європи
1. Індивідуальні консультації для батьків.

Сценарій
Наказ
Консультації

1. Презентація школи в дитячих установах мікрорайону.
1. А). Педрада:
- рівень опрацювання методичної проблеми;
- про річне оцінювання учнів 1-8-х кл., 10-х кл. та
проведення навчальних екскурсій та навчальної
практики;
- про нагородження учнів 3 – 8, 10 кл. Похвальним
листом «За відмінні успіхи у навчанні»
- про нагородження випускників похвальними грамотами
«За особливі успіхи у вивченні окремих предметів»;
- про допуск учнів 9-х, 11-х кл. до ДПА;
- про представлення випускників 11-х кл. – претендентів
до нагородження золотою та срібною медалями та
випускників 9-х кл. – претендентів на одержання
свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою;
- інформація про індивідальне навчання учнів школи в
2017/2018 н.р.;
- про організацію шкільного табору з денним
перебуванням;
- про тижневе навантаження вчителів на 2018/2019 н.р.;
- про створення комісії з вирішення спірних питань при
переводі учнів в наступні класи
2. Методично-оперативна нарада «Ведення шкільної
документації»

Презентація
Протокол

Савчук Л.Я.,
Бонк І.Р.
Педагогорганізатор
Педагогорганізатор
Кіт Г.Ю.,
Саганчі Є.Д.
Кл. керівники
Баб’як М.П.
Практичний
психолог
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.
Голови м/о
Кл.керівники
Підляський А.І.

Кл.керівники
Підляський А.І.
Баб’як М.П.
Саганчі Є.Д.
Савчук Л.Я.
Савчук Л.Я.
План

Бучма І.Ю.

3. Школа педагогічної майстерності. Семінар для
вчителів естетичного циклу «Формування та розвиток
творчих здібностей учнів»
4. Засідання методичної ради школи.
5. Економічна та
1. Ремонт шкільного приміщення.
фінансова
2. Прибирання шкільного двору і газонів.
господарська
3. Підготовка до ремонту навчальних кабінетів.
діяльність з розвитку 4. Забезпечення навчальними підручниками учнів школи
матеріальнона 2018/2019 н.р.
технічної бази.
6. Внутрішкільне
1. Проведення директорських підсумкових контрольних
управління і
робіт з предметів інваріантної складової навчального
контрольноплану школи за 2017/2018 н.р.
аналітична
2. Проведення підсумкових контрольних робіт та
діяльність
дослідження рівня сформованості навичок читання та
розуміння тексту учнів початкової школи.
3. Результати діагностування рівня знань і вмінь учнів 3
кл. з укр.мови і математики.
4 .Результати ДПА у 4-х класах.
5. Перевірка роботи вчителів німецької мови з
учнівськими зошитами в 5-х класах.
Виховна робота

Види діяльності
7. Морально-правове
виховання

Зміст роботи
Контроль за відвідуванням учнів.
Здати моніторинг відвідування за ІІ семестр
2016/17 н.р.
до 26.05.2017р.
Здати річний звіт з виховної та право освітньої
роботи за 2016-2017 н.р. до 26.05.2017р.

План

Бучма І.Ю.,
Сенишин І.М.

План
Акти
Перевірка
Підготовка
Аналіз

Бучма І.Ю.
Онищенко О.І.
Онищенко О.І.
Зав. каб.
Климента Г.М.

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.

Наказ

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Баб'як М.П.

Наказ
Наказ

Термін
виконання
Протягом
місяця

Відповідальні
Класні
керівники
1-11-х класів
Класні
керівники
1-11-х класів
Класні
керівники
1-11-х класів

8. Робота з учнями

9. Патріотичне
виховання
10. Охорона життя і
здоров’я дітей

11. Учнівське
самоврядування
12. Художньоестетична діяльність

Школа самовиховання:
 «Багатства вашої особистості» - 5 кл.;
 «Зміни на краще» - 6 кл.;
 - «Розумне і добре літо» - 7 кл.
 «Бути оптимістом?»– 8 кл.
 «У добру путь» - 9кл.;
 «Життєві плани» - 10 кл.
 «Життя без рожевих окулярів» - 11кл.
Навчально-польові збори для хлопців 11-х класів

Протягом
місяця

Кл.кер. 5-11 кл.

ІІ тиждень

вч. Лозинський
Р.І.

Школа здорового способу життя
«Фізичні вправи – запорука здоров’я. Значення
фізкультурита щоденної ранкової гімнастики».
Організація роботи літнього пришкільного табору
відпочинку.

ІV тиждень

Класні
керівники

ІІІ- ІV
тиждень

Збори Учнівської ради (старостат) та правління
учнівського самоврядування, підведення підсумків
роботи самоврядування.
Святковий концерт до Дня Матері.

Протягом
місяця

Адміністрація
школи,
кл.керівники
ПО, голова УС

ІІ тиждень

Оформлення школи: виставка малюнків/творчих
робіт, фото, проектів – 5 – В, 5-Г кл.
Свято останнього дзвоника.

26.05.2017 р.

Педагогорганізатор,
керівники
гуртків (звіт
діяльності за
рік)
Кл.кер. 5-В, 5-Г
кл.
ПО,

Вручення атестатів.
13. Робота з батьками Звіт директора школи перед громадськістю про
роботу шкільного колективу
у 2017-2018 н.р.

ІV тиждень

адміністрація
школи, класні
керівники
ПО, класні
керівники,
адміністрація

Робота бібліотеки

Морально-етичне
виховання

З нагоди Дня матері підібрати літературу та
06.05.18р.
оформити тематичну полицю на тему:«Рідна
мати моя…». Взяти участь у святковому
концерті.
З нагоди дня матері підготувати книжкову
7.05.18
експозицію: « Я свою матусю щиро так вітаю »
Книжкова виставка присвячена дню сім’ї на тему:
« Моя сім’я, моя родина »
17.05
Популяризація
До 105 річниці від дня народження
24.05 2017р.
природничої
М.П.Стельмаха (1912-1983), українського
літератури, літератури прозаїка, поета, драматурга, громадського діяча,
з питань екології
оформити книжкову викладку «Майстер
психологічної драми»

Климента Г.М.

Лютко Н.З.
Лютко Н.З.
Климента Г.М.

ЧЕРВЕНЬ
Розділ
1. Забезпечення
виконання статті 53
Конституції України,
Законів України «Про
мови», «Про освіту»,

Зміст діяльності
1. Проведення конкурсного відбору майбутніх
першокласників для вступу в перший клас
спеціалізованої школи.
2. Випуск учнів 9-х кл. зі школи.

Форма
контролю
Протоколи

Відповідальні
Бучма І.Ю.

Наказ

Савчук Л.Я.
Підляський А.І.

Примітка про
виконання

«Про загальну
середню освіту»

2. Охорона життя та
здоров’я дітей.
Охорона праці.
Діяльність
навчального закладу
як Школи сприяння
здоров'ю.
3. Організаційно –
педагогічна діяльність
адміністрації та
колегіальних органів
громадського
самоврядування.
3.1. Робота з учнями.
3.2. Робота з
батьками.
3.3. Робота з
батьками.
3.4. Publik Relation
4. Іноваційна та
науково-методична

3. Переведення учнів1-4 класів, 5-8 і 10 класів.

Наказ

4. Про підсумки роботи бібліотеки у 2017/2018 н.р.

Наказ

5. Про проведення повторної атестації з
відповідних навчальних предметів.
6. Про створення комісії з вирішення спірних питань
щодо переводу учнів у наступні класи
7. Про затвердження завдань для проведення ДПА
в 4-х, 9-х класах
1. Щоденне інструктування учнів з ТБ під час
виконання ремонтних робіт і прибирання школи та
шкільного двору.
2. Про проведення заходів з оздоровлення учнів

Наказ

Наказ

Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.

1. Організація та проведення останнього уроку та
урочистої видачі документів.
2. Контроль за проходженням навчальної практики
учнів 5-8-х, 10-х кл.

Сценарій,
наказ
Графік

Савчук Л.Я.
Саганчі Є.Д.
Кл. керівники,
вчителі

1. Вивчення рівня готовності до шкільного навчання
майбутніх першокласників.
1. Проведення індивідуальних консультацій для
батьків майбутніх першокласників з питань
підготовки дітей до шкільного навчання.
1. Батьківські збори для батьків першокласників

Тестування

Комісія

Консультації

Зустріч з представниками університету «Львівська
політехніка» з реалізації проекту «Школа-коледжуніверситет».
1. Педрада:
- про підсумки проведення ДПА та випуск учнів 9 -х

План

Вчителі
початкових
класів
Вчителі перших
класів
Бучма І.Ю.

Протокол,
накази

Савчук Л.Я.,
Бучма І.Ю.,

Наказ
Наказ
Інструктування

Порядок денний

Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Климента Г.М.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Педколектив

діяльність.

5. Економічна та
фінансова
господарська
діяльність з розвитку
матеріально-технічної
бази.

6. Внутрішкільне
управління і
контрольноаналітична діяльність

кл.;
- про видачу свідоцтв про базову загальну середню
освіту з відзнакою випускникам 9-х кл.
- про підсумки проведення ДПА та випуск учнів 11-х
кл.;
- нагродження випускників 11-х класів золотою та
срібною медалями.
2. Підсумки методичної роботи за 2017/2018 н.р. та
завдання на 2018/2019 н.р.
3. Підсумки проведення методичної роботи з
іноземних мов в 2017-2018 н.р. та завдання на
2018/2019 н.р.
1. Ремонт шкільних приміщень.

Підляський А.І.
Протокол,
накази

Савчук Л.Я.,

Наказ

Бучма І.Ю.

Наказ

Баб’як М.П.

Ремонт

Онищенко О.І.
зав. каб.
Савчук Л.Я.

2. Виконання ремонтних робіт і призначення
відповідального за проведення робіт та
використання матеріалів.
3. Прибирання шкільного двору.
4. Складання балансового звіту та інших звітних
документів за І-ше півріччя.
5. Аналіз витрат позабюджетних коштів.

Наказ

1. Аналіз виконання навчальних програм з
предметів інваріантної складової навчального
плану в 1-11-х кл. за 2017/2018 н.р.
2. Аналіз результатів ДПА в 9 і 11-х класах.

Наказ

3.Про результативність навчальних досягнень учнів
2-11-х класів за 2017/2018 н.р.

Наказ

Прибирання
Звіт
Акт

Наказ

Онищенко О.І.
Паскур Л.Я.
Недомірко Л.В.
Савчук Л.Я.,
Недомірко Л.В.
Савчук Л.Я.
Бучма І.Ю.
Савчук Л.Я.
Підляський А.І.
Підляський А.І.

