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БЕРЕЗЕНЬ 

 

Розділ Зміст діяльності Форма 

контролю 

Відповідальні Примітка 

про 

виконання 

1.1. Реалізація 

завдань освітньої 

діяльності ліцею, 

забезпечення 

прав особистості 

на освіту 

Організація прийому учнів у 1-ші кл. на 2020/2021 н.р. Орг. заходи Вента Н.М.  

Контроль за проведенням адаптаційних  занять із майбутніми 

першокласниками. 

Інформація  Вента Н.М.  

Організований порядок закінчення 2019/2020 н.р. та 

проведення ДПА в 4-х, 9-х та 11-х кл. 

Наказ Підляський А.І.  

2.1. Забезпечення 

змісту 

профільного 

навчання 

Проведення анкетування, опитування учнів, батьків щодо 

результативності здійснення профільного навчання 

Анкетування, 

опитування 

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 

 



2 
 

2.4. Соціально-

психологічний 

супровід. 

Харчування 

учнів.  

Допомога у професійному самовизначенню учням 9,11 класів Бесіди, 

консультації 
Пр.психолог 

 

Перевірка стану харчування учнів Наказ  Заступник 

директора, 

Вента Н. 

 

Проведення тренінгу «Знаємо та реалізуємо свої права» у 9-х 

класах 

Сценарій Пр.психолог, 

вчитель права 

 

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 Педагог-

організатор 

 

Весняна толока. Наказ, план Заступник 

директора 

 

Заходи щодо профілактики та запобіганню жорстокому 

поводженню з дітьми. 

Наказ Савчук Л.Я. 

Заступник 

директора 

 

Участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» План 

організації 

Шувар В.В.  

Проведення тижня правових знань у школі. Наказ Заступник 

директора 

 

Тематичний проект «Вшановуємо Великого Кобзаря» Наказ Бучма І.Ю. 

Панько Г.П. 

 

Участь учнів початкової школи у районних змаганнях «До 

старту готовий» 

Наказ Савчук Л.Я. 

Заступник 

директора 

 



3 
 

Участь у змаганнях «Нащадки козацької слави» учнів 5-11-х 

класів 

Наказ Савчук Л.Я. 

Заступник 

директора 

 

Участь у ІІ етапі міської учнівської олімпіади з англійської 

мови «Young English Learners»  для учнів 4-х класів. 

Наказ  Савчук Л.Я. 

Баб'як М.П. 

 

3.2.Забезпечення 

діяльності 

педагогічних 

працівників 

Узагальнення системи роботи вчителів з відповідною 

фаховою освітою, які атестувались в 2019/2020 н.р. 

Наказ Савчук Л.Я. 

Бучма І.Ю. 

 

Результати проведення атестації педагогічних працівників в 

2018/2019 н.р. 

Наказ  Савчук Л.Я. 

Бучма І.Ю. 

 

Нарада з педагогічним колективом: 

- стан ведення документації  у ліцеї; 

- закінчення навчального року 

Нарада Савчук Л.Я.  

3.3.Співдружність 

сім’ї  та закладу 

освіти. Робота з 

батьками, 

громадськістю 

Проведення консультацій для батьків з профілактики 

шкідливих звичок серед дітей.  

План Практичний 

психолог 

 

Батьківський день у ліцеї  План  Савчук Л.Я., 

заст. дир. 

 

3.4  Охорона 

життя та здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу. 

Цивільний 

захист.  

Діяльність ліцею 

як закладу освіти 

Бесіда із профілактики нещасних випадків під час канікул. Записи в 

журналах 

Кл. керівники  

Інструктаж з учнями та працівниками ліцею про безпеку 

праці під час ремонтних робіт. 

Підписи  Підляський А.І. 

кл. керівники 

 

Планування заходів щодо зниження захворюваності учнів на 

2020 р. 

План Бучма І.Ю.  

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

«Налагоджуємо рівноправні стосунки» 

План Практ. психолог  
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сприяння 

здоров'ю 

 «Здоровий спосіб життя – запорука міцного здоров’я» (7 

клас) 

Конкурс міні 

проектів 

Гресько Г.П.  

4.1.Організаційно 

– педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

Засідання атестаційної комісії з прийняття рішень. Протокол Савчук Л.Я., 

Бучма І.Ю. 

 

Педрада: 

- педрада-педагогічний міст «Сучасний учитель на шляху до 

вдосконалення» 

- «Формування культури здоров’я учнів»   

- стан викладання  та рівень знань учнів з предмету «Основи 

здоров’я». 

 - підготовка до ДПА в 4,9,11-х класах.; 

- виконання рішень попередньої педради. 

Протокол  

Савчук Л.Я. 

Бучма І.Ю. 

Заступник 

директора 

Савчук Л.Я 

Бучма І.Ю. 

Підляський А.І. 

Савчук Л.Я 

 

4.2.Контрольно-

аналітична 

діяльність 

Контроль за організацією роботи щодо готовності 

атестаційних матеріалів. 

Характеристи

ки 

Атестаційна 

комісія 

 

Тематичний контроль  Наказ Савчук Л.Я. 

Баб’як М.П. 

 

Перевірка класних журналів1-4 кл. Наказ Вента Н.М.  

Перевірка стану ведення щоденників ліцеїстами (10 кл.) Наказ Савчук Л.Я. 

Підляський А.І. 

 

Аналіз відвідування учнями ліцею. Довідка  Заступник 

директора 

 

Проведення адміністративних контрольних робіт з письма з 

англ. мови у 5-х класах 

Наказ  Савчук Л.Я.,  

Баб'як М.П. 

 

5. Науково-

методичне 

Педагогічна майстерня «Долаємо стереотипи» 

Завуч №8 квітень 2016р. 

План Бучма І.Ю.  
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забезпечення та 

інноваційна 

діяльність 

 

Засідання методичної ради. Протокол  Бучма І.Ю.  

Тиждень педагогічної майстерності вчителів математики та 

інформатики 

Наказ, план Бучма І.Ю. 

Шувар В.В. 

 

Семінар-ділова гра з елементами психологічного тренінгу 

«Формування мотивації навчальної діяльності учнів» для 

вчителів математики та інформатики 

План  Бучма І.Ю. 

Шувар В.В. 

 

Проведення майстер-класу вчителями кафедри іноземних мов 

«НУШ: маленькі невдачі та перші здобутки» 

План  Баб’як М.П., 

Голова м/о 

 

6. Розвиток 

партнерських 

зв’язків та 

міжнародного  

співробітництва 

Проект з іноземних мов «Lviv Teen Talks» Учнівські 

проекти 

Баб’як  М.П., 

Голова м/о 

 

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. 

 

7.  Фінансово-

господарська 

діяльність та 

організація 

освітнього 

середовища 

Огляд кабінетів. Аналіз Заст. директора  

Аналіз забезпечення підручниками на 2019/2020 н.р. Аналіз Климента Г.М.  

Виконання ремонтних робіт і призначення відповідального за 

проведення робіт і використання  матеріалів. 

Наказ Савчук Л.Я.  

Аналіз використання бюджетних коштів. Аналіз Савчук Л.Я., 

Паскур Л.Я. 

 

 


