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ТРАВЕНЬ 

Розділ Зміст діяльності Форма 

контролю 

Відповідальні Примітка 

про 

виконання 

1.1. Реалізація 

завдань освітньої 

діяльності ліцею, 

забезпечення 

прав особистості 

на освіту 

Проведення обліку дітей шкільного віку у 20120/2021 н.р. Наказ Савчук Л.Я. 

Заступник 

директора 

 

Склад атестаційної комісії для проведення ДПА в 4-х кл. у 

2019/2020 н.р. 

Наказ 

Графік 

Підляський А.І. 

Вента Н.Я. 

 

Проведення військово-польових зборів. Наказ  Савчук Л.Я. 

Підляський А.І. 

 

Підсумки проведення військово-польових зборів з предмету 

«Захист Вітчизни» 

Наказ Савчук Л.Я. 

Підляський А.І. 

 

Підготовка до випуску учнів 11-х класів Інформація Підляський А.І.  

Звільнення учнів 4,9,11 класів від ДПА. Наказ  Савчук Л.Я. 

Підляський А.І. 

 

Про порядок закінчення 2019/2020 н.р. та підготовки до 

проведення ДПА. 

Наказ  Савчук Л.Я. 

Підляський А.І. 

 

2.1. Забезпечення 

змісту 

профільного 

навчання 

Вивчення питання щодо вибору найбільш бажаних профілів 

навчання (анкетування учнів, батьків, учителів) 

Анкетування  Соціально-

психологічна 

служба 

 

Аналіз та оцінка результатів допрофільної та профільної 

освіти 

Нарада при 

директору 

Баб’як М.П.,  

Бучма І.Ю. 

 

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. 
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2.3. Атестація та 

оцінювання знань 

учнів 

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

графіки, 

збори 

Підляський 

А.І., 

Вента Н.М. 

 

Організація участі учнів  11-х кл. у ЗНО. Наказ  Підляський А.І. 

Кл. керівники 

 

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 Педагог-

організатор 

 

Свято «День народження ліцею» Сценарій Педагог-

організатор 

 

Організація останнього навчального дня у ліцеї Сценарій, 

план 

Заступник 

директора 

 

Свято «Прощавай, Букварику» Сценарій Кл. керівники  

3.2.Забезпечення 

діяльності 

педагогічних 

працівників 

Попередня тарифікація педпрацівників на 2020/2021н.р. Списки  Савчук Л.Я., 

голови м/о 

 

Складання графіку курсової передпідготовки на 2020/2021 

н.р. 

Графік  Бучма І.Ю.  

Затвердження графіка відпусток працівників школи. Наказ Савчук Л.Я., 

Бонк І.Р. 

 

Участь педпрацівників у роботі пунктів ЗНО Договори Підляський А.І.  

3.3 Співдружність 

сім’ї  та закладу 

Індивідуальні консультації для батьків. Консультації Практичний 

психолог 
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освіти. Робота з 

батьками, 

громадськістю 

Інформування батьків про співпрацю ліцею з Вищими 

закладами освіти 

Збори  Класні 

керівники 

 

3.4  Охорона 

життя та здоров’я 

учасників 

освітнього 

процесу. 

Цивільний 

захист. Діяльність 

ліцею як закладу 

освіти сприяння 

здоров'ю 

Проведення тижня охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

Наказ Савчук Л.Я. 

Заступник 

директора 

 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час канікул Записи в 

класних 

журналах 

Класні 

керівники 

 

Виконання завдань проекту «Ліцей№2 – простір здоров’я».   Звіт Бучма І.Ю. 

Соц. педагог 

 

Проведення профілактичного медичного огляду працівників 

ліцею. 

Наказ Савчук Л.Я. 

Підляський А.І. 

 

Тренінги життєвих навичок «Захисти себе від ВІЛ» 

10-11кл. « «НІ» алкоголю, наркотикам, спільному 

користуванню колючими або ріжучими предметами» 

План Практичний 

психолог 

 

Інструктаж учнів і працівників ліцею про безпеку праці під 

час проведення ремонтних робіт. 

Інструктаж Підляський А.І.  

4.1 Організаційно 

– педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування 

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 ліцею. 

 

 

 

Протокол 

Савчук Л.Я., 

Підляський А.І. 

Вента Н.М. 

Заступник 

директора 

Під ляський 

А.І. 

 

Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 

5-8-х, 10-х кл. 

Наказ Під ляський 

А.І. 

 

Проведення навчальних екскурсій для учнів 1-4 кл. Наказ Вента Н.М.  
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Організація літнього оздоровлення дітей. План Заступник 

директора 

 

Звіт директора школи перед громадскістю Сценарій, 

звіт 

Савчук Л.Я.  

Засідання Ради ліцею Протокол  Савчук Л.Я.  

Загальношкільна конференція (збори) Протокол Савчук Л.Я.  

Педрада: 

- підсумки опрацювання методичної проблеми;звіт голів м/о 

- визначення профільних предметів для вивчення у старших 

класах 

- про річне оцінювання та перевід учнів 1-8-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 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 індивідуальне та інклюзивне навчання 

учнів ліцею в 2019/2020 н.р.; 

- про організацію  табору з денним перебуванням у ліцеї; 

 - про тижневе навантаження вчителів на 2020/2021 н.р.; 

- про створення комісії з вирішення спірних питань при 

переводі учнів в наступні класи 

 

 

Протокол 

 

Савчук Л.Я., 

Бучма І.Ю.  

 

Голови м/о 

Савчук Л.Я. 

 

Кл.керівники 

Підляський А.І. 

 

Кл.керівники 

Підляський А.І. 

 

 

Баб’як М.П. 

 

Заступник 

директора 

Савчук Л.Я. 

Савчук Л.Я. 
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4.2 Контрольно-

аналітична 

діяльність 

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 ліцею. 

 

 

 

Протокол 

Савчук Л.Я., 

Підляський А.І. 

Вента Н.М. 

Заступник 

директора 

Підляський А.І. 

 

Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 

5-8-х, 10-х кл. 

Наказ Підляський А.І.  

Проведення навчальних екскурсій для учнів 1-4 кл. Наказ Вента Н.М.  

Організація літнього оздоровлення дітей. План Заступник 

директора 

 

Звіт директора школи перед громадскістю Сценарій, 

звіт 

Савчук Л.Я.  

Засідання Ради ліцею Протокол  Савчук Л.Я.  

5.  Науково-

методичне 

забезпечення та 

інноваційна 

діяльність 

Методично-оперативна нарада «Ведення документації 

класними керівниками» 

План  Бучма І.Ю.  

Тиждень духовного виховання (вч. християнської етики, 

музики, образотворчого мистецтва, тр.навч.) 

Наказ 

План 

Заступник 

директора 

Сенишин І.М. 

 

Педагогічна майстерня для вчителів естетичного циклу.  План  Бучма І.Ю., 

Сенишин І.М. 

 

Засідання методичної ради. Звіт про роботу м/о План Бучма І.Ю.  
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Підсумкове засідання методичного об’єднання вчителів 

кафедри іноземних мов 

Протокол  Баб’як М.П., 

голова м/о 

 

6. Розвиток 

партнерських 

зв’язків та 

міжнародного  

співробітництва 

 

Українсько-канадський освітній проект «Two Cultures – One 

Soul»  

Роботи учнів Савчук Л.Я., 

Баб’як  М.П., 

Пазинюк О.Я. 

 

Проект з іноземних мов «Lviv Teen Talks» Учнівські 

проекти 

Баб’як  М.П., 

Голова м/о 

 

7.  Фінансово-

господарська 

діяльність та 

організація 

освітнього 

середовища 

Ремонт приміщень закладу освіти. Акти Іванишин П.П.  

Прибирання  двору і газонів. Перевірка Іанишин П.П.  

Підготовка до ремонту навчальних кабінетів. Підготовка  Зав. каб.  

Забезпечення навчальними підручниками учнів на 

2020/2021 н.р. 

Аналіз Климента Г.М.  

 


