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КВІТЕНЬ 

Розділ Зміст діяльності Форма 

контролю 

Відповідальні Примітк

а про 

виконан

ня 

1.1. Реалізація 

завдань освітньої 

діяльності ліцею, 

забезпечення 

прав особистості 

на освіту 

Контроль за відвідуванням ліцею учнями 9 і 11-х кл. Накази Кл. керівники  

Створення комісій для проведення ДПА в  4-х, 9-х, 11-х кл. 

у 2019/2020 н.р. 

Наказ Савчук Л.Я.  

2.1. Забезпечення 

змісту 

профільного 

навчання 

Вивчення питання щодо вибору найбільш бажаних профілів 

навчання (анкетування учнів, батьків, учителів) 

Анкетування  Соціально-

психологічна 

служба 

 

 Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

батьками (особами, які їх замінюють) щодо необхідності та 

можливостей навчального закладу у відкритті того чи іншого 

профілю 

Батьківські 

збори 

Класні 

керівники 

 

2.2. Забезпечення 

реалізації завдань 

НУШ 

 

 

Формування сучасного освітнього простору шляхом 

упровадження сучасних інформаційних технологій  у 

освітній процес   

Наради, 

семінари 

Вента Н.М.,  

Бундз Л.М. 

 

Висвітлення виконання заходів щодо впровадження Нової 

української школи на сайті ліцею 

Інформація  Голова м/о         

Бундз Л.М. 

 

2.3. Атестація та 

оцінювання знань 

учнів 

Участь учнів в пробному зовнішньому тестуванні з окремих 

предметів 

Реєстрація  Підляський А.І. 

Кл. керівники 

 

Організаційні заходи з проведення ДПА в 4,9-х класах Накази, 

графіки, збори 

Підляський А.І., 

Вента Н.М. 
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2.4. Соціально-

психологічний 

супровід. 

Харчування 

учнів.  

Проведення корекційних занять з учнями, в яких низька 

успішність. 

План Пр. психолог  

Контроль за станом справ у сім'ях сиріт, напівсиріт, 

багатодітні та малозабезпечені.  

Звіти та 

інформації 

Заступник 

директора  

Класні 

керівники  

 

3.1.Організація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності  учнів 

 

 

Рада старост. Протокол Соціальний 

педагог 

 

Організація відзначення Дня довкілля. Наказ Заступник 

директора 

 

День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. План Заступник 

директора 

 

Проведення шкільної інтегрованої олімпіади серед учнів 3-

4-х кл. 

Наказ Вента Н.М.  

3.2.Забезпечення 

діяльності 

педагогічних 

працівників 

Вивчення потреб учителів у методичних і психологічних 

консультаціях. 

Індивідуальні 

бесіди 

Бучма І.Ю.  

Підготовка графіку чергових відпусток. Графік Бонк І.Р.  

Інструктивно-методична нарада для класних керівників 

щодо переводу учнів у наступні класи та відрахування з 

ліцею, ведення документації. 

План  Бучма І.Ю. 

Вента Н.М. 

 

Підсумки проведення атестації в школі  Наказ Бучма І.Ю.  

3.3 Співдружність 

сім’ї  та закладу 

освіти. Робота з 

Батьківські збори  на тему:  

1.Правила успішного батьківства(Завуч №3, 2018р., с.36) 

2.Підготовка до закінчення навчального року.  

Протоколи Кл. керівники  
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батьками, 

громадськістю 

3.Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 

Активні форми літнього сімейного відпочинку. Безпечний 

відпочинок. 

Індивідуальні консультації для батьків майбутніх 

першокласників. 

Індивідуальні 

консультації 

Практичний 

психолог 

 

3.4  Охорона 

життя та здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу. 

Цивільний 

захист. Діяльність 

ліцею як закладу 

освіти сприяння 

здоров'ю 

Підготовка плану літнього оздоровлення. План Заступник 

директора 

 

Підготовка та проведення дня ЦЗ в ліцеї. План, наказ Підляський А.І.  

Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від ВІЛ»10-11кл. 

«Вчимося приймати рішення. Протидія тиску і 

маніпуляціям» 

План Практ.психолог  

День здоров’я у закладі освіти. План Бучма І., 

Заступник 

директора, 

Гресько Г., 

Толочко. 

 

4.1 Організаційно 

– педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

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.  

Протокол Савчук Л.Я., 

Підляський А.І. 

Бучма І.Ю. 

 

Підготовка плану роботи ліцею на новий навчальний рік. План Савчук Л.Я., 

заст. директора 
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Вивчення потреб учнів у проведенні факультативних та 

додаткових занять. 

Узагальнення Заст. директора  

Підсумкове засідання атестаційної комісії. Протокол Савчук Л.Я.  

4.2 Контрольно-

аналітична 

діяльність 

Проведення і результати контрольних робіт з читання з нім. 

мови у 7-х класах. 

Наказ Савчук Л.Я. 

Баб’як М.П. 

 

Контроль за організацією повторення навчального 

матеріалу, підготовкою до ДПА.  

Записи в 

журналах 

Заст. директора  

Перевірка готовності матеріалів для ДПА в 4,9-х  класах. Перевірка Бучма І.Ю., 

Баб’як М.П. 

Вента Н.М. 

 

5.  Науково-

методичне 

забезпечення та 

інноваційна 

діяльність 

Тиждень педагогічної майстерності учителів природничих 

наук. 

План, наказ Бучма І.Ю. 

Каньдя О.М. 

 

Тренінг для вчителів географії, біології, хімії, основ 

здоров’я, фізики «Мультиборд в дії» 

План Бучма І.Ю. 

Толочко Н.Т. 

 

Методична оперативна нарада «Про закінчення навчального 

року» 

Нарада Бучма І.Ю.  

6. Розвиток 

партнерських 

зв’язків та 

міжнародного  

співробітництва 

 

Проект з іноземних мов «Real Life» План  Баб’як  М.П., 

Голова м/о 

 

Проект з англійської мови «Face to Faith» Роботи учнів Баб’як  М.П., 

Голова м/о, 

Аніховська Н.В. 
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7.  Фінансово-

господарська 

діяльність та 

організація 

освітнього 

середовища 

Готовність балансового звіту та інших звітних документів за 

перший квартал. 

Звіт Паскур Л.Я.  

Аналіз бюджетних коштів. Аналіз Савчук Л.Я., 

Паскур Л.Я. 

 

Аналіз використання позабюджетних коштів. Аналіз, звіт Савчук Л.Я., 

Недомірко Л.Я. 

 

Організація робіт із прибирання  двору. План Іванишин П.П.  

Організація освітнього простору в НУШ в новому н.р. Довідка  Вента Н.М.  

 


