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2016-2017 навчальний рік 

 
1.1. Інформаційна довідка 

Показники роботи школи 
Навчальний рік 

2016-2017 

Чисельність учнів на кінець навчального року 394 

Навчаються на високому і достатньому рівні 148 

Переможців та призерів районних  

олімпіад, конкурсів 

11 

Переможців спортивних змагань 

 (районних, обласних) 

16 

На обліку в ВКМСН - 

Сиріт 3 

Під опікою 2 

Напівсиріт 12 

Малозабезпечених 14 

Багатодітних сімей 112 

Кількість класів 18 

Змінність  1 

Чисельність вчителів 35 

- з них з вищою категорією 17 

- з І категорією 10 

- з ІІ категорією 5 

- спеціалісти 3 

Старші вчителі 11 

Середній вік  42 

Середній стаж роботи 28 

Кількість кабінетів 1 

Спортзалів 1 

Майстерень 1 

Книжковий фонд 15587 

Гуртків та секцій 6 

Комп’ютерів 17 
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І.Вступ 

У 2016/2017 навчальному році діяльність педагогічного колективу школи 

була спрямована на впровадження інтерактивних технологій з метою 

забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу до навчально-виховного 

підходу, творчий розвиток вчителів та учнів. Методична робота була 

організована через таку мережу: педагогічна рада, методичні семінари, 

методоб'єднання вчителів початкової школи, методоб'єднання класних 

керівників, психолого-педагогічний семінар, вивчення та узагальнення досвіду 

роботи вчителів, курси підвищення кваліфікації, самоосвіту вчителів. 

Усі форми методичної роботи спрямовувалися на виконання Закону 

України «Про освіту», узагальнення і поширення позитивного досвіду вчителів, 

підвищення якості професійної підготовки вчителів школи шляхом 

використання інноваційних технологій, організацією взаємодії з іншими 

навчальними закладами з метою обміну досвідом. Тому головними напрямками 

методичної роботи були: 

■ забезпечення професійною інформацією; 

■ підтримка інноваційної діяльності вчителів; 

■ підтримка в підготовці до атестації; 

■ організація підвищення кваліфікації вчителів; 

■ узагальнення й поширення досвіду роботи вчителів. 

Методичні ланки працювали згідно із затвердженими планами роботи, 

постійно діючим колегіальним органом у школі була педагогічна рада, на 

засіданнях якої розглядалися питання затвердження річного плану школи, 

правил внутрішнього трудового розпорядку, педнавантаження, режиму роботи 

школи, створення умов адаптації учнів 1, 5 класів до навчання, про інтерактивні 

методи на уроках математики, української мови, англійської мови, викладання 

природничих предметів в початкових класах, про стан викладання музичного 

мистецтва, медико-педагогічного контролю на уроках фізичного виховання; 

про вивчення досвіду роботи вчителів, що атестувалися; про хід виконання 

попередніх рішень педрад; традиційні питання організації навчально-виховного 

процесу ( підготовка до ДПА, переведення, нагородження та випуск учнів, 

попереднє навантаження ). 

Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення 

шкільної документації. Наприкінці навчального року адміністрація школи 
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провела співбесіди з кожним вчителем про результати роботи та її планування 

на наступний рік. 

З  метою допомоги  молодим вчителям  (Дзвоник М.З. – Дідич Н.М., 

Калуцький І.І. – Вихованець О.Й.) -  були проведені співбесіди, організовано 

взаємовідвідування уроків молодих вчителів та їх наставників. 

Протягом навчального року проведено тиждень англійської мови, тиждень 

дозвілля молодших школярів, тиждень безпеки життєдіяльності. Досить 

активними були вчителі школи у роботі районних та міжшкільних 

методоб'єднань. На базі школи в навчальному році проведено засідання 

міжшкільних методоб’єднань вчителів інформатики (Кулик В.В.), вчителів 

початкових класів (Кулик О.М., Макара О.П.),  засідання вчителів математики 

(Байда Л.В.), вчителів християнської етики (Мирка М.В.), районний психолого-

педагогічний семінар для психологів (Хрептак Н.І.), школа молодого вчителя 

початкових класів (Гусак Г.М.). 

Великого значення надають вчителі використанню інноваційних 

технологій у навчанні школярів. Активно у цьому плані працюють вчителі 

математики, англійської мови, української мови та літератури, хімії, біології, 

початкових класів, музичного мистецтва, трудового навчання 

За результатами районних предметних олімпіад школа зайняла  14 місце 

серед загальноосвітніх шкіл І-Ш ступенів. Результати участі учнів у II турі 

Всеукраїнських олімпіад такі: 

Призер Клас Предмет Місце Вчитель 

Ткач Натан 8-Б математика ІІ Байда Л.В.  

Фассі Адріан 7-Б математика ІІІ Байда Л.В. 

Фассі Адріан 7-Б фізика ІІІ Ярема Б.Л. 

Петрина Василь 9 хімія ІІ Петришин Н.М. 

Романова Христина 10 хімія ІІІ Петришин Н.М. 

Ярошик Орися 8-А Трудове навчання ІІІ Петришин Н.М. 

Сидорак Ростислав 9 Трудове навчання ІІ Вовк О.М. 
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Стрілецька Софія 4-А 

Конкурс ім.. 

П.Яцика 

обл. конкурс 

 

 

ІІІ 

 

 

Макара О.П. 

Воловець Сніжана 4-А 

Конкурс ім.. 

П.Яцика 

обл. конкурс 

 

 

ІІ 

 

 

Макара О.П. 

Сениця Тарас 6 

Конкурс ім.. 

П.Яцика 

обл. конкурс 

 

 

ІІ 

 

 

Жук І.М. 

Налисник Віта 7-Б 

Конкурс ім.. 

П.Яцика 

обл. конкурс 

 

 

ІІ 

 

 

Зінчук О.Й. 

Наші учні взяли активну участь у конкурсі малюнків «Податки очима 

дітей» (5-8класи), «Безпека на дорогах»,  провели флеш-моб, присвячений Дню 

вишиванки, робили виставку «Великодній кошик». У конкурсі  «Таланти твої, 

Україно» у номінації «Ткацтво» І місце зайняла Кулик Катерина (7-А клас). 

Команда учнів 7-х класів (керівник Бенько Т.С., Пшик С.М., Вовк О.М.) взяли 

участь в обласному конкурсі з пішохідного туризму і зайняли   

загальнокомандне місце. 

У  II  етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель  року» взяла участь 

Макара О.П.  (початкові класи).   

Учні школи брали активну участь в конкурсах з математики «Кенгуру» (87 

уч.), природничому «Колосок» (89 уч.), з фізики «Левеня» (12 чол.), з 

інформатики «Бобер» (18 учнів), з української мови «Соняшник» (42 уч.), з 

географії «Геліантус» (14 уч.).  Заслуговує уваги спортивна робота вчителів 

фізкультури Бенька Т.С., Вовка О.М.. їх вихованці були призерами спортивних 

змагань «Старти надій», «Олімпійське лелеченя» (футбол, волейбол, легка 

атлетика ). 

В школі  працювали  гуртки:  хоровий (Пшик С.М.),  виразного читання 

(Назаркевич Г.М.), вишивки (Зуб Г.М.),  волейбольний (Бенько Т.С.),  

правознавчий (Калуцький І.І.), трудового навчання (Вовк О.М.),  в яких учні 
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мали можливість поглиблювати свої знання, розвивати творчі здібності, 

зміцнювати здоров'я, знайомитися з навколишнім світом.  

Працювали педагоги над підвищенням свого фахового рівня. Частина з них 

підвищувала педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, 5 вчителів пройшли 

курсову перепідготовку при ЛОІППО. Атестувалися 5 педагогів. В результаті 

атестації Кулик О.М. підтверджено І категорію, Байді Л.В. присвоєно ІІ 

категорію, Кулику В.В. присвоєно ІІ категорію, Мирці М.В. присвоєно І 

категорію, Макарі О.П. підтверджено вищу категорію і присвоєно педагогічне 

звання «Старший вчитель». Ці педагоги виступали з творчими звітами, 

проводили відкриті уроки та виховні заходи. Адміністрація школи, 

відповідальні члени атестаційної комісії вивчали роботу вчителів. Зроблено 

узагальнення педагогічного досвіду Макари О.П., про що виданий методичний 

наказ №2-17/6 від 20.01.2017 року.  

У практиці педагогів були такі форми вдосконалення фахової 

майстерності: відвідування уроків та позакласних заходів, творчі зустрічі з 

колегами по фаху з інших шкіл, методичні семінари, наради з актуальних 

питань, індивідуальні бесіди, консультації. Шкільним методоб'єднанням 

вчителів початкових класів керувала Макара О.П.  На засіданнях класних 

керівників під керівництвом Жук І.М. вчителі ділилися досвідом спілкування і 

методами роботи з класними колективами. 

Вчителі школи брали активну участь у роботі районних та міжшкільних 

методоб'єднаннях. На жаль, не всі педагоги займаються науково-дослідницькою 

роботою, не впроваджують інновації у процес навчання та виховання. 

На початок навчального року в школі навчався 391 учень (у минулому 

386). Укомплектовано 18 класів із середньою наповнюваністю 20 учнів. 

Охоплено навчанням 100 % учнів. 

За звітний період серед року до школи прибуло учнів: Вихованська М. (3-А 

клас), Дзюб Д. (8-Б кл.), Завоюра  В. (10 кл.)  

У 1 клас зареєстровано 36 учнів, більшість із них відвідували дитячий 

садочок (тепер Центр розвитку дитини). 
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В школі навчаються учні пільгового контингенту, які перебувають на 

обліку особливого контролю педагогічного колективу. Сироти (3) – Мельник 

Юрій (7 кл.), Ярош Н. (7-А кл.), Завоюра В. (11 кл.)  дітей-інвалідів (6), 

напівсиріт (12), діти із багатодітних сімей (112), малозабезпечені (14), з сімей, 

постраждалих від Чорнобильської трагедії (2). 

Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав 

дитини. Маємо в цьому навчальному році  28 + 23 =51 випуск. Учні 9 класу 

успішно склали ДПА. Учні 11 класу складали ЗНО. 

      

ІІІ. Навчально-виховний процес в школі організовано відповідно до 

структури навчального року. У цьому навчальному році навчальні заняття в 1-

11-х класах завершилися  26  травня 2017 року. Свято «Останній дзвоник» 

відбулося 26 травня 2017 року. 

В червні не проводились навчальні екскурсії та навчальна практика. 

 

Навчальні плани в цілому виконано з усіх предметів, незважаючи на 

скорочення навчального часу на карантин та велику кількість вихідних. 

Усі вчителі  школи мали належним чином оформлені календарно-

тематичні плани, оцінювання успішності велося за балами з 3 по 11 класи, у 1-2 

класі здійснювалося вербальне оцінювання, писалися характеристики на 

кожного учня. 

Організаційні накази (навчальну-виховну роботу ведуть заступники Кулик 

О.В. та Вихованець О.Й.). Є накази по кадрах, протоколи педрад, класні 

журнали, журнали гурткової роботи, книга протоколів трудового колективу.   

Слід зауважити, що потребують більшої уваги класні журнали, одинично 

вчителі не заводять зошити для тематичних робіт, а пишуть на листках. 

На даний час в школу не надходять періодичні педагогічні видання: газета 

«Освіта», журнал «Директор школи», «Завуч», збірники наказів. 
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В основному, всі вчителі з власної ініціативи та за власний кошт купують 

ілюстративний матеріал, методичні розробки, спонукають учнів до придбання 

відповідних зошитів для проведення практичних та тематичних робіт. 

Щодо спонсорської допомоги школі, то постійно нам допомагає 

батьківський комітет, який очолює Андрієцька Х.С.  Завдяки батькам зроблено 

побілку коридорів, придбано миючі засоби для прибирання школи.  

Вчителями і учнями школи також протягом року здійснено ряд 

благочинних акцій: збиралися кошти на червоний хрест, на онкохворих дітей 

(«Серце віддаю дітям»), на хворих дітей в школі, районі, для воїнів АТО 

(продукти, засоби гігієни). Відбувся доброчинний ярмарок «Назустріч мрії». 

 

ІV. Порівнюючи якість навчальних досягнень учнів за минулий 

навчальний рік з попереднім, вона покращилась.  

У 2016-2017 н.р.: 

на високому і достатньому рівні навчалося  -  148 учнів; 

на середньому рівні – 109 учнів; 

на низькому рівні –  45 учнів. 

 

 

 

 

 

Рейтинг успішності 

3-4 класи 5-7 класи 8-11 класи 

І – 4-А І – 5-А І – 10 

ІІ – 3-Б ІІ – 7-Б ІІ – 9 

ІІІ – 3-А ІІІ – 6 ІІІ – 11 

ІV – 4-Б ІV – 5-Б ІV – 8-Б 

 V – 7-А V – 8-А 
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Підсумки виховної роботи  

(2016-2017н.р.) 

У 2016-2017н.р. педколектив школи працював над реалізацією завдань 

виховної проблеми: «Оптимальні шляхи розвитку національно-

патріотичного виховання учнівської молоді». 

 

Школярі взяли участь у районному конкурсі «Квітковий вернісаж-

2017». 

ІІІ місце – «флористика» - 7-Б кл., кл. керівник Байда Л.В.; 

ІІ місце – «аранжування» - 1-Б кл., кл. керівник Назаркевич Г.М. 

 

Конкурсні роботи (методична розробка) «Славетні імена України – 

2016. М.Грушевський». 

Отримала І місце (вчитель Вихованець О.Й.), а також: 

XVI Всеукраїнський конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

«Вітчизна – це не хтось і десь, я – теж Вітчизна!» (І.Світличний) 

Номінація: Історія України і державотворення»: учні 11 класу Кудь 

А., Федецький Б. (вчитель Вихованець О.Й.), посіли І місце.  

Учні взяли участь в обласному конкурсі «В нашому серці вічно живі» 

 

16.05.2017р. відбулася зустріч з представниками Служби порятунку, 

пожежної та газової безпеки, Служби сім’ї  і молоді при Кам’янка-Бузькій 

РДА, відділу кримінальної поліції для неповнолітніх: 

- «Про небезпеку спалювання сухої рослинності»; 

- «Шкідливість куріння»; 

- «Ігри з вогнем»; 

- «Поведінка на воді під час купання у місцевих водоймах»; 

- «Поведінка при знаходженні вибухонебезпечних предметів». 

 

Традиційними у школі стали бесіди із учасниками організації «Нове 

життя» про: 
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- взаємовідносини дітей і батьків; 

- культуру мовлення; 

- насильство серед підлітків. 

 

Класні керівники 1-11 класів працювали відповідно до поставлених 

завдань, планів виховної роботи.  

ПРОВЕДЕНО: 

5-Б клас, кл. керівник Ткач І.С.: 

- відкриту виховну годину «Герої не вмирають» ; 

- екскурсію «Золота підкова»  (14.10.2016р.) 

- поїздку до зоопарку «Лімпопо» (с. Меденичі), 30.05.2017р. 

- поїздку до дельфінарію «Оскар» (м.Трускавець), 30.05.2017р.  

- бесіди на різні життєві теми; 

- інструктажі з техніки безпеки (11.09.2016р., 17.09.2016р., 

18.11.2016р., 21.11.2016р., 24.03.2017р., 13.04.2017р., 26.05.2017р.   

Ведуться бесіди з батьками учнів, які порушують дисципліну в школі: 

Оркуш Павло, Кук Юрій, Степанишин Андрій. 

Всі учні 5-Б класу відвідували навчальні заняття.  

Дітей із неблагополучних сімей у  класі немає. 

Виховні години:  

- «Формула здорового способу життя»; 

- « Голодомор в Україні ; 

  -  «Родинне дерево – чи знаю  я його»; 

- «Етикет і ми»;  

- «Сімейні традиції».  

Класні батьківські збори: березень 2017 

Задовільний стан кабінету.  

Не проведені загальношкільні виховні заходи. 

 

7-Б клас, кл. керівник Байда Л.В. 

ПРОВЕДЕНО: 

загальношкільні виховні заходи: 
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- «А вже Покрова одцвіла»; 

- Інтелектуально-розважальну гру «Хто зверху»; 

«Відкриті» виховні години: 

- інтелектуально-пізнавальну гру «Я люблю Україну»; 

- урок-реквієм, присвячений річниці Голодомору в Україні «На 

вікні свіча догорала…»   

 

У І семестрі організовано з класом: 

- екскурсію по замках Львівщини (Підгорецький, Олеський, 

Золочівський); 

        У ІІ семестрі до м.Славське (12-14.06.2017р.) 

 

Дітей із неблагополучних сімей у  класі немає. 

Проводилися бесіди із батьками учнів, які порушують дисципліну в 

школі. 

Всі учні відвідували 7-Б класу відвідували навчальні заняття. 

Особливості виховної роботи з класом: 

- бесіди про дружбу, культуру поведінки. 

Проведені інструктажі з техніки безпеки.  

Виховні години: 

- «Хочеш мати друга – навчись другом бути» (26.09.2016р.); 

- «Розпочніть день з посмішки» (03.10.2016р.); 

- «Ти маєш право, але й ти зобов’язаний»; 

Перед «Автопортретом зі свічкою» Тараса Шевченка (13.03.2017р. 

«Хотіла б я піснею стати» (20.02.2017р.). 

 

7-А клас, кл. керівник Бенько Т.С. 

Загальношкільних виховних заходів не проведено. 

Проведено «відкриту» виховну годину: «Герої не вмирають» 

(Небесна Сотня). 

З класом організовано екскурсію «Золота підкова», поїздку до 

Славського. 

Діти із неблагополучних сімей не вчаться у 7-А класі. 
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Всі учні систематично відвідували заняття. 

Проведені інструктажі з техніки безпеки: 

- бесіди «Як уникнути кримінальної ситуації?»; 

- вікторина «Правила руху велосипедистів»; 

- бесіда «Де можна купатись?». 

Класні батьківські збори: 03.2017р. 

Не всі учні 7-А класу організовано беруть участь у проведенні 

загальношкільних лінійок. 

Не завжди своєчасним був контроль за санітарним станом кабінету. 

 

8-А клас, класний керівник Хрептак Н.І. 

Загальношкільний виховний захід «Хай буде мир у нашій рідній 

Україні» у вересні 2017 році. 

Дві відкриті виховні години: 

- «День Миру» 

- «Дзвони Чорнобиля». 

Із восьмикласниками організовано поїздку до драматичного театру ім. 

М.Заньковецької (м. Львів) для перегляду вистави «Ісус – Син Бога 

Живого», поїздку в Карпати (м. Яремче). 

  У 8-А класі вчаться діти із неблагополучних сімей: Ширий Михайло, 

Фомін Богдан, Кулик Назар. 

Із даними школярами ведеться відповідна робота: 

- відвідування вдома (03.10, 06.10., 07.10.2016р., 23.09.2016р., 

20.02.2017р., 23.03.2017р., 18.04.2017р., 19.05.2017р.)   

Проведена робота щодо усунення пропусків занять (Ширий Михайло, 

Фомін Богдан, Кулик Назар). 

Особливості виховної роботи з класом: 

Учні поділені на ІІ групи: кращі, актив: Ярошик Орися, Сидір Ярина, 

Кук Ліля, Янкович Діана, Волошин Вікторія, проблемні: Ширий Михайло, 

Фомін Богдан, Кулик Назар. 

Батьківські збори – І семестр – 2 зборів; 

                                  ІІ семестр – 1 збори. 
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Наявні успіхи у роботі з окремими учнями: активна допомога 

школярів класному керівнику, батькам. 

Організація класу на загальношкільні лінійки:  

Дівчатка присутні всі і завжди, а хлопці – від випадку до випадку.  

Прибирання кабінету перебуває під постійним контролем класного 

керівника, стан меблів – задовільний. 

8-Б клас, кл. керівник Петришин Н.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільний виховний захід «Хай буде мир у нашій рідній 

Україні» у вересні 2017 році. 

«Відкрита» виховна година «Революція Гідності» (Небесна Сотня) 

Із восьмикласниками організовано поїздку до драматичного театру ім. 

М.Заньковецької (м. Львів) для перегляду вистави «Ісус – Син Бога 

Живого», поїздку в Карпати (м. Яремче). 

Ведуться індивідуальні бесіди із правопорушниками дисципліни, 

щодо усунення пропусків занять: класний керівник запрошує батьків до 

школи, телефонує до них.  

Класні батьківські збори – 07.10.2016р., 21.12.2016р., 05.04.2017р., 

12.05.2017р. 

Добра організація класу на загальношкільні лінійки, хоча деякі учні 

запізнюються.  

Задовільний контроль за санітарним станом кабінету. 

 

6 клас, кл. керівник Вовк О.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

«Відкриту» виховну годину «Герої не вмирають». 

Організовано поїздку «Золота підкова», у м. Славське (12-

14.06.2017р.) 

Діти із неблагополучних сімей у 6 класі не вчаться. 

Мельник Юрій – дитина-сирота. 
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Правопорушники дисципліни в класі – Мельник Юрій, Саюк Вікторія, 

Зайдова Зоряна. 

Всі учні відвідують школу. 

Проведено інструктажі з техніки безпеки.  

Класні батьківські збори проведено у березні 2017р. 

Всі учні організовано відвідують загальношкільні лінійки.  

Задовільний санітарний стан кабінету. 

Не проведено загальношкільних виховних заходів. 

 

10 клас, кл. керівник Манько Р.Б. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи:  

І семестр – «Українська коляда»; 

ІІ семестр – «Вшанування пам’яті героїв» - 23.05.2017р. 

«Відкрита» виховна година «Біль України» (Небесна Сотня). 

Екскурсію «Історичні місця міста Лева» 

 

Діти із неблагополучних сімей у 10 класі не вчаться. 

Не має правопорушників дисципліни. 

Класні батьківські збори: 07.10.2016р., 21.12.2016р., 05.04.2017р., 

12.05.2017р. 

 

Учні 10 класу незадовільно відвідують загальношкільні лінійки. 

Незадовільний контроль за санітарним станом кабінету. 

 

9 клас, кл. керівник Регенчук О.В. 

Не проведено загальношкільних виховних заходів. 

ПРОВЕДЕНО: 

«Відкриту» виховну годину «Насильство серед молоді»; 
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Діти із неблагополучних сімей: Мартинишин Андрій. 

Класний керівник підтримує зв’язок по телефону із опікуном – 

дідусем.  

Виклик батьків до школи: Бесаги Данила, Сидорака Ростислава, Ткача 

Назара, Дмитройко Юлії щодо поведінки дев’ятикласників. 

Повідомлення батькам про перебування учнів поза школою під час 

занять. 

 

Особливості виховної роботи з класом: 

- виховна робота була спрямована на покращення дисципліни учнів на 

уроках, під час перерв, на згуртування учнівського колективу, виховання 

поваги до вчителів, батьків, старших, на збереження шкільного майна.  

 

Проведено класні батьківські збори.    

     

11 клас, кл. керівник Жук І.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Уклін тобі, учителю мій любий» 

«Відкриту» виховну годину «Синій кит – проблеми спілкування в 

Інтернеті». 

Дітей із неблагополучних сімей у 11 класі немає. 

Проводилася робота із учнями , які не відвідували школу: Юсько 

Віталій, Юсько Сергій, Мацюра Назар (відвідування сімей). 

Особливості виховної роботи з класом – проблеми з відвідуванням 

занять. 

Виховні години: 

- «Злочин та кримінальна відповідальність»; 

- «Добро і зло у житті людини»; 

- «Мій життєвий вибір»; 

- «Почуття відповідальності». 

- Класні батьківські збори – 14.12.2016р. – «Результати 

успішності за І семестр». 
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                                                   23.03.2017р. – «Підготовка до ЗНО». 

 

5-А клас, кл. керівник Зінчук О.Й. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Мово моя солов’їна» 

«Відкриті» виховні години – відсутні. 

Поїздка в листопаді 2016р.в зоопарк «Лімпопо» (с. Меденичі) 

Дітей із неблагополучних сімей у 5-А класі немає. 

Правопорушників дисципліни у класі немає. 

Без поважних причин п’ятикласники не пропускають уроки. 

 

4-А клас, кл. керівник Макара О.П. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Родинне свято», «Прощання із 

початковою школою». 

«Відкриті» виховні години: 

- «Хліб – всьому голова»; 

- Телебачення. Корисне і шкідливе»; 

- «Доброта – краса людської душі». 

 

Поїздка листопаді 2016р.в зоопарк «Лімпопо» (с. Меденичі), похід в 

гайок, до селищної бібліотеки. 

У класі не перебувають діти із неблагополучних сімей. 

Правопорушників дисципліни у класі немає. 

Без поважних причин учні не пропускали уроки.  

 

Особливості виховної роботи з класом: 

- учні самостійні, дисципліновані, виховані, розуміють вчителя з 

одного погляду; 

- не порушують правил для учнів. 

Класні батьківські збори: 
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- «Режим дня в житті школяра» (09.2016р.); 

- «Вплив емоційного стану на здоров’я та навчання дитини» 

(11.2016р.) 

- «Поради у навчанні та вихованні дітей (03.2017р.)  

- «Підсумок за рік» (05.2017р.) 

 

Успіхи у роботі з класом: діти згуртовані, організовані та самостійні. 

 

Організації на загальношкільні лінійки: учні вчасно виходять на 

лінійки, систематично відвідують. 

Учні підтримують чистоту у кабінеті. Меблі збережені. 

 

4-Б клас, кл. керівник Лянг О.В. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Щедрий вечір», «Прощання із 

початковою школою». 

«Відкриті» виховні години, екскурсії – не проведено. 

Діти із неблагополучних сімей – Кручкевич Таня, Фоміна Христина. 

Класний керівник проводила із ними індивідуальні заняття. 

Правопорушників дисципліни у класі не було. 

Пропускав уроки Кіселик Максим. Класний керівник проводила 

бесіди з батьками щодо усунення пропусків занять. 

 

Особливості виховної роботи з класом: бесіди про поведінку учнів під 

час уроків та перерв. 

Виховні  години:  

- Поважай старших»; 

- «Як себе поводити під час літніх канікул»; 

- «Не паліть сміття». 

Класні батьківські збори: 10.2016р., 01.2017р., 05.2017р. 

Учні класу завжди присутні на загальношкільних лінійках у повному 

складі. 
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Кабінет вчасно прибирається. Меблі збережені. 

 

1-Б клас, кл. керівник Назаркевич Г.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Свято Миколая», «Свято прощання з 

Букварем». 

«Відкриті» виховні години – урок мужності «Спомин» 

Екскурсія до селищної бібліотеки. 

Поїздка в зоопарк, дельфінарій. 

Дітей із неблагополучних сімей, правопорушників дисципліни у класі 

немає. 

Всі учні 1-Б класу відвідують заняття. 

 

Особливості виховної роботи з класом: взаємозв’язок з батьками учнів 

у процесі підготовки виховних заходів.  

Класні батьківські збори – 4.  

Учні організовано і вчасно відвідують шкільну лінійку, зберігають 

кабінет в чистоті. 

 

1-А клас, кл. керівник Зуб Г.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Свято Миколая», «Свято прощання з 

Букварем». 

«Відкриті» виховна година – «Великі права маленької дитини» 

Екскурсія до селищної бібліотеки. 

Діти із неблагополучних сімей, правопорушники дисципліни у класі 

не вчаться. 

Без поважних причин учні не пропускають уроки. 

 

 Особливості виховної роботи з класом: взаємозв’язок з батьками 
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учнів у процесі підготовки виховних заходів.  

Успіхи вчителя у роботі з класом: всі учні оволоділи навичками 

читання і письма. 

Класні батьківські збори – 4.  

Учні організовано і вчасно відвідують шкільну лінійку, намагаються  

зберігати кабінет в чистоті, всі приходять у перезувному взутті, дбайливо 

ставляться до шкільного майна. 

 

2-А клас, кл. керівник Швагуляк В.І. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Великодні дзвони». 

«Відкриті» виховна година – «Урок мужності»: зустріч із воїном АТО 

Пилипчуком В.Б. 

                                                  - «Добрі справи прикрашають людину». 

Екскурсія до селищної бібліотеки. 

Поїздка в зоопарк с. Меденичі, дельфінарій м. Трускавець. 

Діти із неблагополучних сімей і правопорушники дисципліни у класі 

не вчаться. 

Без поважних причин не пропускали заняття. 

 

Класні батьківські збори – 4. 

 

Більшість учнів вчасно приходили на загальношкільні лінійки. 

 

 2-Б клас, кл. керівник Кулик О.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Свято казки». 

«Відкрита» виховна година  – «Добро творити на землі людині лиш 

дано». 

Поїздка в зоопарк с. Меденичі, дельфінарій м. Трускавець. 
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Діти із неблагополучних сімей у класі не вчаться. 

Правопорушники дисципліни: Мазурок Владислав, Рибчинський 

Олександр.  

Всі учні відвідують заняття. 

 

Класні батьківські збори – 4. 

 

Більшість учнів вчасно приходили на загальношкільні лінійки. 

 

3-Б клас, кл. керівник Гусак Г.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи, виховні години не проведено. 

Тематичні виховні бесіди. 

Екскурсія у природу з метою спостереження за змінами у природі. 

Проводила індивідуальні бесіди з учнями: Макаревичом Денисом, 

Семенюком Тарасом, Кусяком Мар’яном. 

Учні пропускають заняття з поважних причин (хвороба, записка 

батьків). 

Особливості виховної роботи з класом: дівчатка у 3-Б класі 

організовані, виховані, добре навчаються. Проблема з хлопчиками: 

Макаревич Д., Кусяк М., Круба О., Семенюк Т. 

 

Класні батьківські збори – 3. 

Учні постійно відвідували загальношкільні лінійки. 

Класна кімната – одна з кращих кімнат у школі.  

 

3-А клас, кл. керівник Кук Г.М. 

ПРОВЕДЕНО: 

Загальношкільні виховні заходи «Свято осеені». 

«Відкрита» виховна година – «Здорові діти – здорові ми». 
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Поїзда в зоопарк с. Меденичі. 

Порушники дисципліни – Вонсович Юрій. 

Дітей із неблагополучних сімей немає. 

 

Класні батьківські збори – 3 . 

 

На загальношкільну лінійку учні приходять вчасно. 

 

Педагог-організатор Кошик Х.С.  

Кошик Х.С., учком школи «Українські вечорниці». 

Кошик Х.С. - «Свято матері» 

Кошик Х.С., учком школи  -«Веселий ярмарок»  

Кошик Х.С., Назаркевич Г.М., учком школи – «Свято Стрітення», 

«Шевченкові дні». 

                                              

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

Про підвищення рівня безпеки використання газу в побуті 

У школі проведено бесіди, лекції з безпечного використання газу в 

побуті: 

 класні керівники 1-11 класів 

Бесіда «А у нас в квартирі газ!» 1-Б клас, Назаркевич Г.М. 

Рольова гра «Обережно! Газ!»  4- А клас, Макара О.П. 

Ділова гра «Сам удома» 9 клас, Регенчук О.В. 

Бесіда «Правила поведінки дитини при користуванні газовими 

приладами» 

5-А клас, Зінчук О.Й. 

Бесіда «Правила техніки безпеки при використанні газоприладів», 10 

клас, Манько Р.Б. 

Круглий стіл «Побутові прилади і безпечне користування ними», 11 

клас, Жук І.М. 
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Бесіда «Правила безпечної поведінки при користуванні газом», 10 

клас, Манько Р.Б. 

Бесіда «Правила безпечного користування газо-, електроприладами, 6 

клас, Вовк О.М. 

Лекція «Використання електричних і газових приладів у побуті», 7-А, 

7-Б класи, Бенько Т.С., Байда Л.В. 

Година спілкування «Безпека користування газовими приладами», 7-А 

клас, Бенько Т.С. 

 

Про проведені заходи  до Дня цивільного захисту (16.05.2017) 

КЛАС ТЕМА 

1-11 Загальна евакуація на випадок пожежі. Цивільна 

оборона України. Мета і завдання. Обов’язки учнів 

щодо володіння ЦО. Інформація про ситуації. 

1-4 Сильнодіючі отруйні речовини. Ознака отруєння 

СДОР. Засоби захисту і надання першої допомоги. 

5-6-і Ртуть і небезпечність її для людини. Дії учнів у 

випадку виявлення ртуті. 

7-8-і Експериментальні ситуації аварійного характеру. 

Правила поведінки та дії під час пожежі.  

9-й Аварії, катастрофи і стихійні лиха, характерні 

для Львівської області.  

Дії учнів під час таких ситуацій. 

9-й Сучасні засоби ураження, які можуть 

застосовуватись в надзвичайних ситуаціях воєнного 

часу. Дії учнів у разі аварій, катастроф, стихійних лих, 

в непередбачуваних ситуаціях та у воєнний час.    

10-й Засоби колективного захисту, сховища, 

протирадіаційні укриття. Застосування підвалів. 
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Правила поведінки в укриттях.    

10-й Правила поведінки та дії в разі пожежі. Правила 

користування засобами пожежогасіння.  

11-й Надання само- і взаємодопомоги в разі кровотеч, 

опіків, переломів, обморожень. Правила накладання 

пов’язок.  

11-й Надання само- і взаємодопомоги в разі отруєння 

сильнодіючими отруйними речовинами і 

бактеріальними засобами.  

Про проведені заходи конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!» 

Кількість ДТП за участю дітей: 

 загинуло дітей –  

 травмовано дітей –  

кількість ДТП через порушення дітьми ПДР: 

 загинуло дітей – 

 травмовано дітей – 

Підготовлено: 

Газетних матеріалів – 

Радіопередач – 

Телесюжетів – 

Проведено прес-конференцій, брифінгів: 

Прийнято участь у проведенні батьківських зборів: 1 

Проведено: 

бесід та уроків з ПДР в учбових закладах – охоплено дітей 160 

театралізованих уроків з ПДР – охоплено дітей 1 урок  85 дітей 

кінолекторіїв – охоплено дітей – 

конкурсів та змагань – охоплено дітей 100 

спільних чергувань загонів ЮІР 2 

Кількість загонів ЮІР -1 

Кількість команд КВК-ЮІР-  
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Оформлено: 

куточки безпеки в школах-дитсадках 1 

Встановлено (нанесено) біля закладів освіти: 

дорожніх знаків – 1 

турнікетного огородження – 1 

нормативної дорожньої розмітки – 1 

11. Направлено інформацій в місцеві органи влади по усуненню 

виявлених недоліків –   

12. Інші проведені заходи. 

 

Про проведену роботу щодо дотримання вимог техніки безпеки на 

заняттях фізичною культурою і спортом 

Здійснено перевірку використання і утримування спортивних споруд, 

ігрових спортивних майданчиків, надійність кріплення футбольних воріт. 

Ведеться контроль за проведенням уроків фізичної культури, 

позакласних і позашкільних фізкультурно-оздоровчих заходів, дотримання 

правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

Ведеться облік за реєстрацією травм з учнями під час навчально-

виховного процесу і в побуті. 

Забезпечено чергування вчителів на спортивних майданчиках під час 

перерви між уроками. 

Дане питання заслухано на нараді при директору. 

 

Про виконання заходів щодо вивчення  правил безпечної 

поведінки на вулицях та дорогах 

Відповідно до розпорядження № 908 від 12.08.2008 року відділу 

освіти Кам’янка-Бузької райдержадміністрації «Про затвердження заходів 

щодо вивчення правил безпечної поведінки на вулицях та дорогах» у школі: 

1. На засіданні методичного об’єднання класних керівників  1-11 

класів проаналізовано дії щодо формування практичних навичок з безпеки 
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дорожнього руху на заняттях з «Основ здоров’я» та позаурочних заходах; 

2. Розроблено заходи, спрямовані на профілактику дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму; 

3. Проводиться місячник: «Увага! Діти – на дорозі!»; 

4. Охоплено всіх учнів школи навчанням Правил дорожнього руху. 

5. На заняттях з «Основ здоров’я» та позаурочних заходах 

формуються практичні навички з безпеки дорожнього руху; 

6. Ведеться контроль за вивченням питань безпеки дорожнього руху. 

На виконання вимог Закону України «Про пожежну безпеку» у школі 

впорядкована робота щодо організації протипожежного захисту. 

Призначено добровільну пожежну дружину в кількості 3 чоловік: Вовк О.М. 

– керівник ДПД, Антошко Б.В., Мирка М.В. та призначено дружину юних 

пожежників в кількості 7 чоловік; керівник Вовк О.М. 

Велася робота щодо профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДУ серед учнів 

школи. Розроблено відповідні шкільні заходи на 2016-2017 рік, видано 

накази. 

З метою попередження дорожньо-транспортного травматизму 

проведено шкільний конкурс «Увага! Діти на дорозі!» Створено загін юних 

інспекторів руху, керівник Бенько Т.С. Наказ «Про попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму серед неповнолітніх напередодні та 

під час зимових шкільних канікул», наказ «Про організацію роботи гуртків 

ДЮП та ЮІР».  

З метою поліпшення роботи щодо організації навчання та практичних 

тренувань учнів на виконання Правил дорожнього руху і безпечної 

поведінки на вулицях видано накази «Про проведення конкурсу-рейду 

«Увага! Діти – на дорозі» та наказ «Про організацію роботи щодо 

попередження дитячого травматизму», «Про заходи з профілактики ДТП за 

участю дітей»,  «Про підсумки проведення конкурсу-рейду «Увага! Діти на 

дорозі»). 

Проведено заходи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та 



 26 

жорстокого поводження з дітьми, насильства. Накази «Про затвердження 

Плану заходів щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2016року», 

наказ «Про організацію роботи щодо профілактики правопорушень та 

запобігання дитячій бездоглядності серед учнів школи». 

Класні керівники систематично ознайомлюють учнів і проводять 

заходи з правил техніки безпеки, відповідають за охорону життя, безпеку 

учнів.  Наказ «Про організацію роботи класних керівників». 

Ведеться робота щодо посилення протипожежної безпеки у школі в 

осінньо-зимовий період.  

Відповідальними: 

- за безпеку дітей у школі призначено класних керівників 1-11 класів; 

- під час проведення занять – вчителів-предметників; 

- за стан охорони праці в котельні на газовому паливі – Боднар О.С.; 

- за електробезпеку, електромережі будівель та інженерних споруд – 

Антошка Б.В. 

Увага приділяється проблемам:  

- попередження масового розповсюдження гострих респіраторних 

захворювань і грипу серед учасників навчально-виховного процесу у школі , 

наказ «Про забезпечення належного рівня санітарного та епідеміологічного 

благополуччя в школі в новому 2016-2017н.р.»; 

Проведено бесіди, інструктажі із охорони праці, безпеки 

життєдіяльності серед учнів 1-11 класів.  

Відповідальним за протипожежну безпеку в цілому по школі: 

- призначений завгосп Антошко Б.В.; 

- в комп’ютерному кабінеті – Кулик В.В.; 

- в шкільній майстерні – Вовк О.М.; 

- у спортзалі – Бенько Т.С.; 

- котельні - Боднар О.С. 

 

Про результати перевірки стану здоров’я та харчування дітей 



 27 

і   дотримання правил техніки безпеки  2016-2017н.р. 

Адміністрація школи посилює контроль за внутрішкільним життям, 

яке впливає на стан здоров’я учнів. 

Мета перевірки: виконання Закону України «Про середню освіту». 

Методи контролю:  

1. відвідування уроків; 

2. вивчення документації (класних журналів, робочих зошитів; 

3. співбесіда із вчителями; 

4. відвідування їдальні.  

 

І. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На виконання Закону України про середню освіту, національної 

програми «Діти України», річного плану в школі ведеться певна робота 

щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

Проведено: 

- бесіди із вчителями, класними керівниками; 

-  огляд всіх приміщень школи; 

- перевірку світлового режиму; 

- санітарно-гігієнічну оцінку стану приміщень. 

В результаті перевірки виявлено: 

1. тривалість уроків 45 хвилин; 

Перерви: 15 хвилин: 1, 2 і 5-а. 

                 20 хвилин: 3, 4-а. 

Школа працює в одну зміну. 

1. Освітлення функціонує в усіх кабінетах, відповідає нормам. 

Класні приміщення відремонтовані, мають зразковий стан. 

2. Зразковий стан меблів, як у шкільних кабінетах, так і в 

їдальні. 

3. Щотижня проводяться перевірки санітарного стану класних 

приміщень,  коридорів, туалетів. 

4. Проводиться провітрювання кабінетів під час великих перерв. 

5. Питання зміцнення здоров’я учнів, попередження дитячого 

травматизму виносилося на обговорення батьківського комітету, 

батьківські збори, на загальношкільні лінійки, виховні години у 1-11 

класах. 

У школі вчиться   дітей-інвалідів,    дітей батьків-чорнобильців,    

дітей – сиріт.  

Своєчасно за планом здійснюються всі щеплення дітей, але окремі 

батьки пишуть відмову від щеплень.   
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Наявний список учнів спецмедгрупи, в якій перебуває     дітей. За 

здоров’ям даної категорії дітей пильно стежать вчителі фізкультури, 

медсестра. 

Уроки фізкультури проходять за розкладом у спортзалі. 

Працює спортивний гурток.  

Вчителі фізкультури проводять згідно із графіком змагання з різних 

видів спорту. 

У школі працює медсестра. Складено план проведення санітарно-

просвітницької роботи.  

Проведено: 

- позакласну роботу з учнями, бесіди, лекції, круглі столи щодо 

необхідності берегти своє здоров’я; 

- ранок для молодших школярів «Свято здоров’я». 

Школярі долучаються у участі у підтриманні санітарного стану 

школи. 

Заплановано: 

-  роботу з батьками: 

- бесіди з питань охорони здоров’я дитини; 

- повідомлення їм про результати медогляду учня; 

- методичну допомогу вчителям. 

- Наявний річний план роботи медсестри, в якому наголос зроблено 

на лікувально-профілактичні санітарно-протиепідемічні заходи. Заведено 

«паспорти здоров’я» на кожну дитину. Питання про результати обстеження 

учнів розглядаються на робочих нарадах педагогічного колективу, 

загальношкільних батьківських зборах і складаються рекомендації для батьків, 

учнів, вчителів.  

        Медсестра школи веде : 

- Амбулаторний журнал учнів школи, в якому вказано 

прізвища дітей , які звертаються до медсестри зі скаргами на погане 

самопочуття.  

- Журнал обліку самоосвітньої роботи серед школярів. 

- Журнал обліку інфекційних захворювань. 

- Журнал реєстрації травм. 

- Журнал обліку учнів, які потребують безплатного харчування. 

- Журнал огляду дітей на педикульоз та коросту. 

 

ІІ. ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ 

Харчуванням охоплено 166 учнів 1-4 класів. Більша частина 

старшокласників снідають на І і ІІ перервах.  
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Учні початкових класів приходять в їдальню із вчителями. 

На видному місці в їдальні вивішено меню, в якому вказано 

найменування страв, вагу, ціну. Аналіз меню свідчить про відповідність 

вимогам. Вартість обіду становила в середньому  7,50 грн.  

Їдальня працює з 7.30 год. до 15.30 год. Відповідає всім нормам 

харчування. В залі охайно, санітарний стан добрий.  

Кожного дня якість продукції перевіряється відповідальним за 

організацію харчування дітей. 

Є медичні картки персоналу їдальні, відповідні журнали: 

- Журнал здоров’я працівників харчоблоку; 

- Журнал бракеражу готової продукції; 

- Журнал бракеражу сирої продукції; 

- Журнал складського обліку; 

- Журнал заявок на харчування; 

- Журнал обліку виконаних норм харчування. 

Зберігаються продукти згідно із санітарними вимогами. В камері – 

риба, м'ясо вищого гатунку і І-го гатунку (яловичина). 

Промарковані технологічне устаткування та  інвентар для прибирання. 

Наявні миючі засоби. 

В їдальні харчуються учні 1-4 класів (166 дітей), діти із 

малозабезпечених сімей (згідно довідок соцзабезу), учні, вчителі, 

працівники школи. 

Одночасно може харчуватися 48 дітей. 

Їдальня забезпечена необхідним посудом, рушниками, металевими 

сушками для посуду: 3 сушки + 1 нова велика. Є жарочний шкаф 

(електродуховка) 

 

ІІІ. Охорона праці та дотримання правил техніки безпеки при роботі з 

учнями. 

Перевірено: 

- журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, 

співробітниками школи; 

- журнал інструктажу з техніки безпеки для учнів у кабінетах 

фізики, хімії, інформатики, спортзалі; 

- наявні записи у класних журналах, журналах техніки безпеки 

у вищевказаних кабінетах; 

- журнали про проведення інструктажів з техніки безпеки, 

безпеки життєдіяльності та охорону праці на робочих місцях. 
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Підсумки проведення конкурсу-рейду «Увага! Діти – на дорозі!» 

З метою активізації роботи щодо запобігання дитячого травматизму у 

2016-2017 н.р. у школі проведено Єдині уроки з правил дорожнього руху та 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Обстежено 

прилеглі до школи території, з метою усунення недоліків організації руху на 

них.  

 

 2. Загальношкільні заходи 

Акція «Лист пораненому»: 

4-А клас (Макара О.П.); 

11 клас (Жук І.М.); 

 

Уроки мужності: 

8-А клас, 8-Б клас (Хрептак Н.І., Петришин Н.М.) 

Акція «Подаруй усмішку воїну АТО»: 

7-Б клас (Байда Л.В.) 

 

Екскурсії в Карпати : 

Учні 5, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б  класів (кл. керівники Вовк О.М., Бенько 

Т.С., Хрептак Н.І., Петришин Н.М.) 

 

Екскурсії «Стежками рідного краю»: 

Учні 4-А, 4-Б, 7-Б класів (кл. керівники Макара О.П., Лянг О.В., Байда 

Л.В.) 

 

Фестиваль «Свято Миколая»: 

Учні 1-А, 1-Б класів (Зуб Г.М., Назаркевич Г.М.)  

 

Тиждень ОБЖ: Петришин Н.М., Манько Р.Б., Вовк О.М. 
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Конкурс робіт на правову тематику: Макара О.П., Зуб Г.М., 

Назаркевич Г.М., Байда Л.В., Манько Р.Б., Петришин Н.М., Вовк О.М., 

Хрептак Н.І., Регенчук О.В. 

 

56-і обласні змагання (6-і відкриті) змагання учнівської молоді 

Львівщини з пішохідного туризму, присвячені 295-ій річниці від дня 

народження Г.Сковороди 

Результати: 

Конкурс «Топографічна підготовка» (     місце) 

Конкурс «Лабіринт» (    місце) 

Конкурс « Краєзнавчий квест» (    місце) 

 

Класні керівники 1-4 класів 

 провели всі заплановані у І –ІІ семестрах загальношкільні виховні 

заходи. 
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Аналіз результатів роботи за 2016-2017 н.р. свідчить про те, що річний 

план роботи в цілому виконано. 

Однак у роботі колективу школи є ще ряд недоліків, тому слід:  

- ширше реалізовувати заходи з діагностики навчальних досягнень та 

вихованості учнів; 

- ефективніше проводити роботу з обдарованими дітьми; 

- посилити роботу над культурним та дисциплінарним вихованням 

учнів; 

- звернути увагу на об’єктивність оцінювання в початковій школі та 

предметів, винесених на ЗНО. 

Завдання школи на новий 2017-2018 р. 

- Спрямувати роботу школи на виконання Законів України «Про 

освіту» , «Про загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих 

актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу», Указу Президента України «Про заходи 

щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Концепції 

Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 

року; 

- Ознайомитися і врахувати зміни, внесені  до Програми початкової  

освіти згідно реформи школи; 

- Реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до 

навчання та виховання; 

- Впровадження комп'ютеризації у навчально-виховний процес; 

- Вивчення і творче впровадження у практику навчання і виховання 

учнів педагогічних інновацій вчителів району, області; 

- Більш ретельна індивідуальна підготовка вчителями учнів до участі в 

олімпіадах, посилена робота зі здібними та обдарованими дітьми; 

- Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, 

формування патріотизму, поваги до державних символів України, 

національної ідеї; 

- Формування в учнів розуміння єдності цілісності України, її 

багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, 

незалежної, демократичної та заможної держави; 

- Посилення роботи з батьками; 

- Працювати над покращенням матеріально-технічної бази школи. 

- Забезпечити вільний доступ всіх учасників навчально-виховного 

процесу до мережі Інтернет, сприяти використанню сучасних Інтернет-

технологій в навчанні; 

- Удосконалювати роботу шкільного сайту; 

- Формувати здоровий спосіб життя як складову виховання, 

збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, забезпечення 

збалансованого харчування, диспансеризації. 
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ІІ. Здійснення загальної середньої освіти. 

№ Завдання та зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

Здійснити облік дітей шкільного 

віку, які підлягають навчанню в 

школі. 

Завершити набір учнів до 1 класу 

та 10 класу. 

Здійснити облік охоплення 

навчанням випускників 9х та 11х 

класів. 

Передбачити заходи щодо 

виконання Закону України «Про 

загальну середню освіту». 

- збереження  контингенту 

школярів; 

- запобігання відсіву учнів; 

- створення сприятливих умов 

для відвідування учнями школи; 

- забезпечення відвідування 

школи всіма учнями. 

Здійсненими облік учнів в 

алфавітній книзі  та зробити 

відповідні записи в книзі руху 

учнів. 

Оформити особові справи учнів. 

Здійснити інвентаризацію фонду 

шкільних підручників, проаналізу-

вати збереження  фонду та забезпе-

чення ними школярів. 

Організувати гаряче харчування 

учнів. Забезпечити дітей – сиріт 

безкоштовним харчуванням. 

Здійснити поглиблений медичний 

огляд учнів. 

Укомплектувати навчальні 

кабінети.  

Провести конкурс – огляд на 

краще утримання класного примі-

щення. 

Періодично здійснювати рейди 

всеобучу, аналізувати відвідування 

школярами навчальних занять. 

Дотримання учнями режиму роботи 

Серпень 

 

 

До 1.09. 

 

До 05.09. 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Протягом 

року 

 

Вересень 

30.09. 

 

 

 

Вересень – 

жовтень 

 

Вересень – 

жовтень 

І семестр 

 

І семестр 

 

 

Двічі на 

семестр 

 

 

Директор 

Кл. керівники 

 

Директор 

 

Кл. керівники 

Дирекція 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекція 

 

 

 

 

Дирекція 

 

 

Класоводи 

Бібліотекар 

 

 

 

Дирекція 

 

 

Дирекція 

 

Дирекція 

 

Дирекція 

 

 

ЗВР 

Кл. керівники 
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13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

 

школи та виконання закону про 

всеобуч розглянути на засіданні 

батьківського комітету. 

Проаналізувати стан індивідуаль-

ної роботи з учнями, схильними до 

правопорушень. Взяти на облік 

таких учнів та постійно здійснювати 

профілактичну роботу з питань 

правопорушень неповнолітніх. 

Аналізуючи підсумки успішності 

учнів (за семестр), визначити 

систему заходів щодо запобігання 

причинам, які викликають появу 

невстигаючих школярів: скоордину-

вати роботу вчителів на підтримку 

талантів серед здібних учнів. 

Здійснювати постійний контроль 

за навчанням. 

Здійснити перевірку рівня 

підготовки дітей до навчання. 

Надати відповідну підготовку 

батькам. 

Забезпечити діяльність педагогіч-

ного та психологічного консульт-

пунктів для батьків. 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

ЗВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНВР 

Кл. керівники 

Психолог 

Кл. керівники 

 

 

ЗНВР 

Кл. керівники 
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ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 

2017-2018н.р. 
ПЕДРАДА № 1 – СЕРПЕНЬ 

1. Підсумки роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 

2017-2018 навчальний рік . (Почай М.Т.); 

2. Затвердження педагогічного навантаження на 2017-2018н.р. (Кулик О.В.); 

3. Рекомендації щодо проведення першого уроку (Вихованець О.Й.) 

 

ПЕДРАДА № 2 – ЛИСТОПАД 

1. Формування ціннісних орієнтацій до навчально-пізнавальної діяльності 

учнів (Почай М.Т., Хрептак Н.І.).  

2. Результати контролю якості знань з української мови, математики, 

англійської мови у 5-х класах  (Кулик О.В.) 

 

ПЕДРАДА № 3 - СІЧЕНЬ 

1. Проблема збереження здоров’я учнів як основний чинник вирішення 

науково-методичної проблеми (Вихованець О.Й., Кудь О.І.); 

2. Адаптація учнів 1-х, 5-х класів (класні керівники); 

3. Різне. 

 

ПЕДРАДА № 4 – БЕРЕЗЕНЬ 

1. Використання ІКТ на уроках природничого циклу в початковій та середній 

ланці навчання (Кулик О.В., вчителі - предметники);  

 2. Результати атестації педагогічних працівників школи (Почай М.Т.) 

3. Різне. 

 

ПЕДРАДА № 5 - КВІТЕНЬ 

1. Про порядок закінчення навчального року й підготовку до ДПА у 4, 9 кл. та 

до ЗНО в 11 кл. (Кулик О.В.) 

2. Про розподіл педагогічного навантаження на 2018-2019н.р. (Почай М.Т.) 

3. Різне. 

ПЕДРАДА № 6 - ТРАВЕНЬ 

1. Підсумки   методичної   та  виховної  роботи  за 2017-2018н.р.(Кулик О.В., 

Вихованець О.Й.) 

2. Про закінчення та переведення учнів 1-8, 10-о  класів у наступні класи 

(Почай М.Т.)   

 

ПЕДРАДА № 7 - ЧЕРВЕНЬ 

1. Випуск учнів 9-х, 11-о класів (Почай М.Т.) 

2. Результати ДПА в 4-х, 9-х, 11-му класах (Кулик О.В.)  
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НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРІ 

 

Серпень- 

вересень 

1.Про затвердження Порядку переведення учнів до наступного класу 

(Почай М.Т.) 

2.Якість  підготовки  школи  до  нового  навчального року (Почай М.Т.)  

3. Про  розподіл  обов’язків  між адміністрацією школи (Почай М.Т.) 

4. Проходження   медичного   огляду   працівниками   та   учнями 

 (Кудь О.І.).) 

5. Про наявність календарно-тематичних планів (Кулик О.В.) 

жовтень 1.Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо 

запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 

2017-2018н.р. (Вихованець О.Й.) 

2. Забезпечення учнів підручниками (Коваль М.О.) 

3. Якість і організація харчування (Вихованець О.Й.) 

4. Стан ведення документації (накази, журнали) (Кулик О.В.) 

листопад 1. Адаптація учнів 1-х класів до навчання (Макара О.П., Лянг О.В.) 

2. Стан викладання математики в початковій школі (Кулик О.В.) 

3. Охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням (Вихованець О.Й.) 

грудень 1. Про хід атестації педпрацівників (Кулик О.В.) 

2. Профілактика шкідливих звичок та запобігання правопорушенням 

(Хрептак Н.І.) 

3. Про запобігання травматизму серед учнів під час проведення 

Новорічних та Різдвяних свят, зимових канікул (Вихованець О.Й.) 

4. Результати шкільного самоврядування (Кошик Х.С.) 

січень 1. Підсумки навчально-виховного процесу за І семестр (класні 

керівники) 

2. Підсумки участі школи у Всеукраїнських олімпіадах (Кулик О.В.) 

3. Стан ведення зошитів в молодшій школі (Кулик О.В.) 

лютий 1. Стан роботи з охорони праці і техніки безпеки (Вихованець О.Й.) 

2. Про роботу з обдарованими учнями (Кулик О.В.) 

3. Система роботи вчителя з підготовки учнів 11-го класу до участі в 

ЗНО (Кулик О.В.) 

4. Стан гурткової роботи в школі (Вихованець О.Й.) 

березень 1. Підготовка до ДПА, 

2. Про ведення щоденників учнями 3-5-х класів і своєчасність їх 

перевірки класними керівниками (Кулик О.В.) 

3. Стан виховної роботи в школі (Вихованець О.Й.) 

квітень 1. Розподіл навантаження на 2016-2017н.р. (Кулик О.В.) 

2. Про відпустки працівників (Почай М.Т.) 

травень 1. Організація літнього відпочинку (Швагуляк В.І.) 

2. Мовний табір (Ткач І.С.) 

3. Про ремонт класних кімнат та кабінетів (Почай М.Т.) 

4. Про випуск учнів 9-х та 11-го класів (Кулик О.В.) 

5. Підготовка і здача документації в архів (СеницяЛ.І.) 
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ІІІ. Удосконалення навчально – виховного процесу 

№ Завдання та зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити вивчення й роз’яснення 

учням: 

- Основних положень 

Конституції України; 

- Декларації про суверенітет 

України; 

- Конвенції про права дитини. 

Організувати позакласні години 

вивчення державної символіки 

України. 

Ознайомити школярів зі змістом: 

- «Закону України « Про 

загальну середню освіту»; 

- Закону про мову. 

Провести День знань. 

Здійснити планування роботи всіх 

ланок навчально – виховного 

процесу. 

Вивчити рівень знань учнів 5-о, 9-х, 

11-о класів.  

Здійснити анкетування учнів, котрі 

мають труднощі у навчанні. 

Провести бесіди з ними. 

Проаналізувати рівень готовності 

учнів  самостійно працювати, 

виявити їх творчі здібності.  

 

Провести предметні тижні: 

- Тиждень української мови  

- Тиждень дозвілля молодших 

школярів; 

- Тиждень географії; 

- Тиждень фізики.  

Протягом року 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр 

 

Листопад 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 

Учителі 

Дирекція 

Вчитель 

правознавства 

 

 

 

Кл. керівники 

 

 

ЗВР 

 

 

 

 

 

Дирекція 

 

 

 

 

 

ЗНВР 

 

 

 

 

 

Вчителі -

предметники 

Класні 

керівники 

Педагоги-

організатори 
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ІV. Становлення і розвиток виховної системи. 

ПЛАН  

виховної роботи на 2017-2018 н.р. ЗОШ І-ІІІ ст.. смт Запитів 
№ 

п/п 

Заходи Термін 

 виконання 

Відповідальний Класи 

 

1 

 

Провести організаційні класні збори  

 

До 09.09.16 

Кл.керівники 

1-11 кл. 

1-11кл. 

2 Сформувати склад ради профілактики 

правопорушень 

До 14.09.16 ЗВР  

3 Організувати чергування учнів школи Постійно Педагоги-

організатори 

8-11 кл. 

4 Організувати роботу гуртків, секцій, узгодити план 

їхньої роботи. 

До 3.10.16 Керівники 

гуртків 

 

5 Сформувати загін ЮІР, санпост До 3.10.16 ЗВР, 

медсестра 

7-10 кл 

6 Створити інформаційний банк даних про зайнятість 

учнів в позаурочний час 

До 03.10.16 Кл.керівники 

ЗВР 

1-11кл 

7 Організувати роботу психолого-педагогічного 

семінару для класних керівників. 

Протягом 

року 

психолог  

8 Організувати  проведення акцій «Я –господар 

школи» 

 

За графіком Педагоги-

організатори 

гол.учкому 

4-11 кл 

9 Скласти графік проведення відкритих виховних 

заходів. 

До 06.09.16 ЗВР 1-11 кл 

10 Організація контролю за відвідуванням уроків 

учнями. 

Постійно ЗВР 

Кл.керівники 

1-11 кл 

11 Провести інструктаж класних  керівників, керівників 

гуртків, органів учнівського самоврядування з 

питань планування виховної роботи 

Серпень 

Вересень 

ЗВР  

12 Здійснити психолого – педагогічний аналіз 

контингенту учнів з метою виявлення тих, хто 

схильний до правопорушень, дітей з девіантною 

поведінкою 

Вересень Кл.керівники 

психолог 

 

13 Вивчити умови проживання важковиховуваних 

дітей, дітей – сиріт,  дітей з багатодітних сімей, 

неблагополучних сімей 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

 

 

14 Поповнити банк даних про дітей соціально 

незахищених категорій 

До 05.09.16 Кл.керівники 

 

 

15 Залучити дітей із соціально незахищених категорій 

до участі в гуртках, секціях, які працюють на 

безкоштовній основі 

 

Протягом 

року 

ЗВР 

Кл.керівники 

 

16 Проводити операції «Зовнішній вигляд учнів», 

«Урок» 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

Уч.самовря- 

дування 
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2.ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ 

1 Спланувати систему методичної роботи з класними 

керівниками з питань громадського виховання 

До 10.10.16 ЗВР 

 

 

1-11кл 

2 Організація та проведення виборів голови учкому  вересень Пед.організ. 

Кл.керівники 

1-11кл. 

3 Провести конкурс “Учень року” Протягом 

року 

Пед.організ. 

 

 

2-11кл. 

4 Провести конкурс “Клас року” 

 

Протягом 

року 

Пед.організ. 2-11кл. 

5 З метою дослідження та вивчення рідного краю, його 

історії, природи та  мистецтва, провести: 

- екскурсії до музеїв м. Львова; 

екскурсії по Україні, визначних місцях; 

 

 

Протягом 

року 

 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

 

 

1-11кл. 

6 Уроки добрих справ Грудень Кл. керівники 2-9кл. 

7 Провести тиждень сім’ї «Українська сім’я – основа 

держави» в рамках проекту «Ми – громадяни 

України»  

Березень 

Травень 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

1-11кл. 

8 Провести конкурс «Майбутнє держави – це я, це – 

ти» 

Листопад Кл.керівники 

 

5-7 кл. 

9 Підготуватися до районного конкурсу декоративно-

ужиткового  

 

Листопад - 

Березень 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

5-10кл. 

10 Поновити куточки національної символіки у класних 

кімнатах 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

 

1-11 кл. 

11 Продовжити роботу з вивчення історії селища, 

школи. 

Протягом 

року 

Кл.керівники 1-11кл. 

12 З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, 

утвердження національної гідності провести: 

- виховні години, присвячені 25-річчю 

незалежності України, 

- заходи по вивченню народних традицій та 

вихованню духовності 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

 

 

 

1-11 

13 Організувати виставки робіт учнів та батьків 

«Сімейна творчість» 

Квітень Кл.керівники 

 

1-11 кл. 

14 З метою виховання поваги до загальнолюдських 

моральних цінностей: 

- Здійснити вивчення індивідуальних особливостей 

учнів, їхніх інтересів та потреб; 

Розвивати навчально-пізнавальні потреби і здібності 

учнів, допомагати їм у науковому спрямуванні їхньої 

діяльності. 

 

Протягом 

року 

Постійно 

Кл.керівники 

 

психолог. 

 

 

1-11кл 

 

 

15 Проводити Дні самоврядування  „Ми і наші 

досягнення”  з метою виховання громадянської 

активності. 

Жовтень, 

березень 

 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

 

5 -11 кл 

16 Впроваджувати в діяльність учнівських колективів 

демократичні принципи, широко використовувати їх 

у роботі органів учнівського самоврядування. 

 

Протягом 

року 

Кл.керівники 1-11кл 

17 Організувати відзначення релігійних свят: Покрова, 

Різдвяні свята, Пасха, Трійця. 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

 

 

18 Організувати відзначення пам’ятних ювілейних дат 

 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

пед.- організ. 
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3.ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ 
 

1 Проводити акції щодо впорядкування пам’ятника 

Борцям за волю України М.І. 

Протягом 

року 

 

 

Педагоги-

організатори 

 

9-11кл. 

2 Провести виховні години на військово-патріотичну 

тематику  

Постійно Кл.керівники 

 

1- 11 кл 

3 Провести шкільний конкурс читців віршів Тараса 

Шевченка. 

Березень Вчителі 

укр.мови 

9-10 

4 Організувати проведення спортивного свята  

(до Дня Збройних сил України) 

Грудень 

 

вчителі 

фізкульт. 

пед.організ. 

1-11кл. 

 

5 Провести акцію «Ветерани мешкають поруч» Жовтень 

Лютий 

Педагоги-

організатори 

9-11кл. 

6 Провести зустріч учнів 10-11 класу з 

військовослужбовцями, які проходять службу в 

збройних силах України, учасниками АТО 

Протягом 

року 

Педагоги-

організатори 

1-11кл           
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4. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ 
1 Організувати чергування в кабінетах під час уроків з 

метою підтримування чистоти в класних аудиторіях  

Протягом 

року 

Кл. керівники  

2 Організовувати виставки творчих робіт учнів, 

підготувати  виставку дитячих робіт для творчого 

звіту. 

 

Січень, 

Квітень 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

1-11кл. 

3 Організувати роботу «Книжкова лікарня», проводити 

рейди-огляди стану збереження підручників  

Протягом 

року 

гол. учкому 

Педагоги-

організатори 

1-11кл 

4 Провести анкетування учнів щодо вибору професії. 

 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

психолог 

 

9-11кл 

5 Провести бесіди із трудового законодавства. 

 

Протягом 

року 

Вчителі 

правознавства 

10-11кл 

6 Проводити зустрічі „Життєві орієнтири” Жовтень 

Квітень 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

9,10,11 кл 

7 Організувати роботу гуртків художньо-естетичного 

спрямування: 

- музичного; 

- декоративно – ужиткового мистецтва; 

- „Петриківський розпис”; 

„Юний художник”. 

 

 

Протягом 

року 

 

ЗВР 

Учителі - 

предметники 

1-11 

5 Провести акції «Зелене подвір’я», «Зелений клас». 

 

Вересень - 

квітень 

ЗВР 

Кл.керівники 

1-11 

6 Провести роботу по підготовці і участі у районному 

конкурсі юних поетів, прозаїків. 

 

Вересень - 

грудень 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

 

7 Організувати проведення турнірів знавців поезії, 

музики. 

 

 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

Педагоги-

організатори 

5-10 

8 Проводити огляди-підсумки по збереженню 

шкільного майна учнями класів, естетичному вигляді 

кабінетів. 

 

Протягом 

року 

 

ЗВР 

Кл.керівники 
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6. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧА РОБОТА 

1 Провести конкурси  «Моя школа – мій дім», 

«Зелений клас», «Зелене подвір’я» 

Вересень – 

травень 

 

Кл.керівники 

Педагог-

організатор 

1-11 кл 

2 Конкурс малюнків «Моя земля – мій рідний 

дім» 

Грудень Педагог-

організатор 

вчит. обр. 

Мист. 

 

3 Конкурс  екологічної творчості „В долонях 

Всесвіту.... життя” 

 

Січень Вчителі 

біології та 

географії 

 

4 Тиждень довкілля. 

 

Квітень Педагоги-

організатори 

1-10 кл 

5 Провести День ЦО 

 

Квітень ЗВР 1-11 кл 

6 Загальношкільна лінійка «Дзвони Чорнобиля» 

 

Квітень Педагоги-

організатори 

5-11 

7 Конкурс фоторобіт та малюнків «Моя Україна» Жовтень 

Квітень 

Педагоги-

організатори 

2-10 

8 Організувати збір макулатури Листопад 

Березень 

Кл.керівники 

Уч.самовряду- 

вання 

 

1-11 
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7. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

 

1 

Здійсювати пропаганду здорового способу життя. З 

цією метою забезпечити проведення: 

- Міжнародного дня боротьби зі СНІДом 

- Дня Чорнобильської трагедії 

 -   Міжнародного дня  боротьби з наркоманією 

01.12 

Грудень 

Квітень 

Травень 

Вчителі 

біології  

1-11 кл 

 

2 

З метою фізичного загартування учнів, зміцнення 

їхнього здоров’я проводити роз’яснювальну роботу 

щодо ролі фізичної культури та спорту в житті 

людини 

Протягом 

року 

Вчителі фіз-ри 

Кл.керівники 

 

 

1-11кл 

3 Проводити бесіди про значення фізкультури й спорту 

для фізичного здоров’я людини, про  роль здорового 

способу життя для людини. Підвищувати якість 

уроків фізвиховання, контролювати відвідування їх 

учнями 

 

Протягом 

року 

 

Кл.керівники 

Вчителі фіз-ри 

 

1-11кл 

4 Організувати футбольну, волейбольну секції. 

Залучити до них учнів 

 

Вересень 

Вчителі фіз-ри 

 

 

2-11кл 

5 Брати участь у змаганнях з різних видів спорту, які 

проводяться між школами району 

Протягом 

року 

Вчителі фіз-ри 

 

 

5-11кл 

6 Провести декади з ОБЖД 

 (за окремим планом) 

 

 

Вересень 

Січень 

Березень 

Травень 

 

Вчителі ОБЖД 

Кл.керівники 

 

 

1-11кл 

7 Провести декаду здоров’я. Листопад Вчителі ОБЖД 

та фіз.-ри 

1-11 кл 

8 Проводити спортивні змагання між класами 

 

Постійно Вчителі фіз-ри 

Учком школи 

 

3-11кл 

9 Провести спортивне свято  

“Сильний, кмітливий, сміливий» 

Жовтень 

Квітень 

Вчителі фіз-ри 

Учком школи 

 

1-11кл 

10 Виховні години на тему  „Школа проти СНІДу” Протягом 

року 

Кл.керівники 

 

5- 11 кл 

11 

 

Організувати зустрічі з лікарями різних фахів; 

-       проводити профілактичну роботу з метою 

оздоровлення учнів; 

 

 

Протягом 

року 

ЗВР 

Кл.керівники 

Учителі 

фізкультури 

медсестра 

 

5-10кл 

12 Створити учнівські загони „Юний інспектор 

дорожнього руху”, „Юний пожежник” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

ЗВР 

Пед.організат. 

Учитель 

ОБЖД 
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8.ПРАВОВА  ОСВІТА  

 

1 Роботу всього педколективу спрямувати на 

роз’яснення учням Конституції України, інших 

законів України 

Постійно Кл.керівники 

Вчителі 

1-11 

2 Залучати учнів до роботи гуртків. Особливу увагу 

звертати на учнів, схильних до правопорушень 

Постійно Кл.керівники 1-11 

3  Розробити заходи щодо профілактики дитячої 

бездоглядності правопорушень, правової та 

психологічної підтримки дітей і молоді, які 

потрапили у складні соціальні умови. 

До 01.11 ЗВР 

Кл.керівники 

 

4 Затвердити склад Ради профілактики правопорушень 

у разі необхідності поновити її склад. Скласти план її 

роботи. 

Вересень ЗВР 

Голова Ради 

 

5 Перевірити банк даних, оновити списки дітей до 03.10 ЗВР 

Кл.керівники 

1-11 

6 Періодично заслуховувати на нараді за участю 

директора, педраді звіти класних керівників про 

правову освіту учнів. 

Протягом 

року 

ЗВР 1-11 

7 Організувати роботу психологічної служби для учнів 

 

Протягом 

року 

психолог 811 

8 Проводити обговорення тем передач, статей на 

правову тематику. 

Постійно Кл. Керівники 4-11 

9 Диспут „Чому діти схиляються до протиправних дій” Протягом 

року 

Кл. керівник 

11 класу 

11 

10 Провести Тиждень у права (за окремим планом) 

 

грудень ЗВР 

Уч.самовряду-

вання 

4-11 

11 Виховні голини: 

- „Молодь проти злочинності та  насильства”, - 

- „Молодь проти наркоманії та СНІДу”, 

- „Антинаркотик”, 

- „Життя без куріння”. 

Протягом 

року 

 

кл. керівники 

 

10кл. 

9кл. 

8-і кл. 

7-ікл.  

12 Посилити увагу до дітей сиріт, дітей які залишились 

без батьківського піклування, проводити з ними 

попереджувальну, профілактичну роботу. 

Протягом 

року 

ЗВР 

Кл.керівники 

1-11 

13 Щоденно виявляти конкретні причини пропусків 

занять учнями, оперативно вживати заходів 

виховного впливу на підлітків, які пропускають 

заняття без поважних причин. 

Протягом 

року 

ЗВР 

Кл.керівники 

1-11 

14 Профілактичній операції „Урок”. Вересень 

Травень 

 

Кл. керівники 1-11 

15 Організувати зустріч учнів школи з працівниками 

Центру соціальних служб для молоді, КМСН, служби 

у справах неповнолітніх. 

Протягом 

року 

ЗВР 5-11 

16 Провести класні години: 

- «Захист прав дітей в Україні» 

- «Закон обов’язковий для всіх» 

- «Права свободи, обов’язки громадян України» 

 

Протягом 

року 

Кл.керівники  

6 кл. 

7-і кл. 

5-і кл. 

17 Учнівську конференцію «Діти: злочин і кара» Лютий ЗВР 7-11 
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9. Соціальний захист дітей 

 

На обліку в школі перебувають такі категорії дітей, які потребують 

соціального захисту: 

• Діти – сироти та діти під опікою – 3 учні; 

• Діти – чорнобильці – 1 учні; 

• Діти – напівсироти –  12 учнів; 

• Діти – інваліди – 6 учнів 

• Діти з багатодітних сімей – 112   сімей 

•         Діти з сімей з низькою матеріальною забезпеченістю – 14 учні; 

• Діти, які вимагають посиленої  педагогічної  уваги – 6 учнів 

(Мельник Юрій, Кулик Назар, Ширий Михайло, Фомін Богдан, Ящишин Назар, 

Мазурок Владислав).  

Основна мета: забезпечення права кожної дитини мати умови для 

всебічного розвитку, бути надійно соціально захищеною. Надаючи важливого 

значення становищу дітей, їх соціальному захисту, створенню сприятливих 

умов для фізичного і духовного розвитку, майбутньої повноцінної людини – 

громадянина України, згідно з Конвенцією ООН з прав людини виконати 

заходи за такими напрямками:  

1 З метою виявлення бездоглядних та 

безпритульних дітей, дітей, які не 

вчаться, взяти участь у рейді «Урок» 

Вересень Кл.керівники 

 

1-11  

2 Провести Місячник загального 

обов’язкового навчання. 

Жовтень  ЗВР 1-11  

3 Організувати постійно діючої виставки в 

бібліотеці «Твої права та обов’язки». 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

4 Провести роботу по сприянню 

повноцінного харчування учнів 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

 

  

5 Контролювати  відвідування уроків 

учнями. 

Постійно Кл.керівники 

ЗВР 

  

6 Контролювати роботу опікунів з питань Постійно Кл.керівники   
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соціального захисту дітей. ЗВР 

7 Провести діагностику фізичного та 

психологічного розвитку, 

функціональних можливостей організму 

дітей, проаналізувати стан 

захворюваності дітей  - сиріт, 

позбавлених батьківської опіки. 

Протягом 

року 

Вчителі 

Фізкультури 

Медсестра   

  

8 Залучати до занять фізкультурою та 

спортом дітей-сиріт, позбавлених 

батьківської опіки, дітей із 

неблагополучних сімей, дітей із 

багатодітних сімей. 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

 

  

9 Організувати консультації психолога для 

надання допомоги дітям та їх батькам. 

Протягом 

року 

психолог   

12 Проводити роботу з батьками щодо 

соціальної адаптації дітей. 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

психолог 
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V. РОБОТА З БАТЬКАМИ  

1 

Проведення консультацій для батьків майбутніх  

першокласників 

(вчителі 1-х класів) 

Серпень 

2 
Проведення консультацій з питань адаптації учнів 5-10 класів 

(психолог) 
Вересень 

3 

Анкетування батьків першокласників з метою виявлення 

особливостей та характеру протікання процесу первинної  

адаптації дітей у школі (психолог) 

Вересень 

4 
Загальношкільні батьківські збори «Психологічні 

особливості підлітків (дирекція школи) 

Жовтень 

 

5 
Класні батьківські збори 

(класні керівники) 

Вересень, 

грудень, 

лютий, 

Квітень 

6 
Проведення консультацій для батьків (психолог,  

класні керівники) 
Постійно 

7 Концерт для батьків «Рідна мати моя…» Травень 

8 
Батьківські збори майбутніх першокласників 

(вчитель першого класу) 
Березень 

9 

Загальношкільні батьківські збори: «Про культуру 

мовлення» (поради батькам)  

(психолог, дирекція школи, класні керівники) 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОБУЧУ 

 

1 

Проаналізувати контингент учнів, які перебувають на 

внутрішкільному обліку та обліку інспекції у справах 

неповнолітніх  

ЗВР, 

Психолог 

2 

Аналіз працевлаштування «важких» дітей і роботи з 

неблагополучними сім’ями  

Психолог 

3 Перевірка організації гарячого харчування Дирекція 

4 

Перевірка умов життя дітей, які перебувають під 

опікою, аналіз особових справ таких дітей 

Класні 

керівники 

5 

Аналіз причин, характеру і мотивів проступків і 

порушень, здійснених учнями за рік  

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ РАДИ  

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

2017-2018н.р. 

 

Тематика засідань Дата Доповідач 
І ЗАСІДАННЯ 

1. Звіт про роботу ШРПП у 2016-2017н.р.     

2. Затвердження плану роботи на 2017-2018н.р.      

3.Аналіз інформації про працевлаштування, навчання випускників 9-

х,  

11-х класів   

4.  Про проведення в школі тижня права                                    

09 

09 

 

09 

09 

Голова ШРПП 

Дирекція школи 

Дир. школи 

ЗВР 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

1. Спільне засідання МО класних керівників і ШРПП по питанню  

«Формування в учнів потреби в правовій культурі, виховання поваги  

до законів і норм співжиття в суспільстві»   

2. Аналіз результатів психолого-педагогічного вивчення учнів з 

метою  виявлення школярів, схильних до узалежнення 

3.Аналіз результатів операції «Урок». 

10 

 

 

10 

 

10 

ЗВР 

 

 

Психолог 

 

ЗВР 

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

1. Підведення підсумків тижня права в школі  

2. Оперативне реагування а випадки порушення дисципліни у школі, 

 в сім’ї, поза школою 

3. Виявлення причин пропусків занять учнями 

4. Роз’яснювальна робота з батьками учнів, які без причин 

пропускають  

навчальні заняття 

12 

 

12 

 

12 

12 

ЗВР 

Класні керівники 

1-11 кл. 

Дирекція школи, 

кл. керівники, 

психолог  

IV ЗАСІДАННЯ 

1. Діяльність педколективу у вихованні правової культури учнів 

2.Організація роботи учнівських груп – з числа, схильних до 

правопорушень, по вивченню права, морально-етичних норм 

3. Залучення спеціалістів різних напрямків до консультування учнів, 

батьків, педагогів з проблем розвитку особистості школяра 

02 

 

02 

02 

Дирекція школи 

Психолог 

Дирекція  

школи 

V ЗАСІДАННЯ 

1. Аналіз результатів досліджень по виявленню учнів, схильних до 

правопорушень 

2. Аналіз результативності роботи школи із превентивного 

виховання 

05 

 

05 

Психолог 

 

ЗВР 
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І. Охорона здоров’я та техніка безпеки 

Зміст та завдання діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.Забезпечити вивчення курсу «Основи здоров’я» за 

програмою Міністерства освіти і науки України. 

2.Забезпечити дотримання техніки безпеки в кабінетах, 

майстернях, спортивному залі. 

3.Забезпечити поурочне навантаження учнів відповідно 

до санітарно – гігієнічних вимог. 

4.Забезпечити майстерню, кабінети фізики, хімії, 

інформатики протипожежним інвентарем, аптечками. 

5.Розробити тематику бесід стосовно правил дорожнього 

руху, профілактики травматизму. 

6.Перевірити і уточнити план – схему евакуації в разі 

виникнення пожежі. 

7.Довести до належного стану протипожежний інвентар. 

8.Освітлення в  навчальних приміщеннях  довести до 

санітарної норми. 

9.Двічі на місяць підбивати підсумки дотримання 

санітарно – гігієнічних норм в усіх навчальних 

приміщеннях. 

10. Забезпечити проведення тижнів охорони життя, 

спортивно – оздоровчих заходів, екскурсій. 

11. Здійснити облік дітей для літнього оздоровлення в 

таборі. 

12. Провести з учнями інструктажі стосовно 

поводження під час грози з електро – та газоприладами, з 

вибухонебезпечними речовинами. 

13. Розробити заходи санітарно – гігієнічної 

пропаганди серед учнів і батьків. 

14. Запросити до школи лікарів для читання лекцій з 

профілактики алкоголізму, наркоманії, куріння. 

15. Здійснити з учнями фізкультурно-оздоровчу 

роботу: 

- рухливі ігри на перервах; 

- фізкультхвилинки на уроках. 

16. Вести санітарний бюлетень. 

17. Організувати класне і вчительське чергування у 

школі. Забезпечити своєчасне прибирання шкільних 

приміщень техперсоналом школи. 

18. Провести класні години «Складові чинники 

здоров’я». 

19. Брати активну участь в розвитку та пропаганді 

олімпійської освіти та олімпійського руху 

20. Провести соціально-психологічне дослідження 

серед старшокласників «Екологія та здоров’я молоді» 

Протягом року 

 

Протягом року 

 

При складанні 

розкладу 

Вересень 

 

 

 

Вересень – 

жовтень 

 

До 1.09. 

 

Вересень – 

жовтень 

Постійно 

 

Протягом року 

 

 

Постійно 

 

 

Травень – 

червень 

 

 

 

 

Жовтень – 

листопад 

 

Протягом року 

 

Протягом року 

 

Постійно 

Постійно 

 

Лютий 2017р. 

 

Постійно 

 

Протягом року 

Вчителі- 

предметники, 

ЗВР 

Вчителі- 

предметники, 

директор 

ЗНВР 

 

Адміністрація 

 

ЗВР 

 

 

ЗВР 

 

Завгосп 

 

Завгосп 

 

Завгосп 

 

 

Дирекція 

 

 

ЗВР 

 

Вовк О.М. 

 

 

Класні 

керівники 

 

Адміністрація 

 

Вчителі 

фізкультури, 

класоводи 

 

Черговий клас 

Адміністрація 

Класні 

керівники 

Бенько Т.С., 

Вовк О.М. 

Хрептак Н.І. 
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VII. Співдружність сім’ї, школи, громадськості й позашкільних установ. 

 

Зміст та завдання діяльності Термін виконання Відповідальні 
1.Організувати педагогічну пропаганду освіти для 

батьків шляхом створення позакласного 

батьківського всеобучу та через діяльність 

психологічної служби школи. 
 
2.Ознайомити батьків із законом України « Про 

загальну середню освіту», про «Охорону 

дитинства». 

 
3. Провести  загальношкільні  батьківські  збори на 

тему «Психологічні особливості підлітків». 
 

4. Провести класні батьківські збори. 

 
5. Звіт голови батьківського комітету. 

 
6.Координувати роботу Ради громадськості з 

сім’ями, які потребують педагогічної уваги. 
 

7.Практикувати рейди в сім’ї учнів з метою 

надання допомоги батькам у спілкуванні та 

взаєморозумінні з підлітками, які мають складну 

поведінку. 

 
8.Підготувати звіт про закінчення навчального 

року. Доповісти  батькам учнів про успіхи  

в навчанні і вихованні їхніх дітей. 

 
9. Оголосити подяки батькам учнів за допомогу 

школі. Вручити письмові подяки. 

 
10. Провести зустріч з батьками майбутніх 

першокласників. Обговорити питання підготовки 

дітей до школи та учнівської форми. 
 
11. Провести  загальношкільні  батьківські  збори 

на тему «Про культуру мовлення» 

 
12. Залучати батьків до вирішення 

загальношкільних проблем я 

Протягом року 
 

 

 
Протягом року 

 

 

 
Жовтень 

 

 

10.2016р. 

 
Жовтень, грудень, 

березень, травень 

 

 
Вересень – жовтень 

 

Протягом року 

 

 

 
Березень 

 

 

 
Березень 

 

 
Травень 

 
Квітень 

 

 

Протягом року 

Адміністрація 
 

 

 
Адміністрація 

 

 
Батьківський 

комітет 
Адміністрація 

 

 
Адміністрація 

 

 
Психолог 

 
Батьківський 

комітет 
 

 
ЗНВР 

 

 

 
Дирекція 

 

 
Адміністрація, 

класоводи 

 

 
Адміністрація 

 

 
Адміністрація 
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VIII. Координація внутрішкільного контролю. 

Зміст та завдання діяльності 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Перевірити та затвердити: 

- календарно –тематичні плани вчителів – 

предметників; 

- плани – роботи класних керівників; 

- плани роботи шкільної бібліотеки; 

- плани роботи факультативів; 

- плани роботи методичних об’єднань. 

2. Вивчити стан викладання, якість знань, 

умінь та навичок учнів 5-х, 9-х, 11-х 

класів з окремих предметів( з укр. мови, 

математики, предметів художньо-

естиетичного циклу). 

3. Забезпечити контроль за виконанням 

Статуту школи, Закону України «Про 

освіту», «Про мови», Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. 

4. Вивчити стан позакласної виховної роботи 

та проаналізувати рівень вихованості учнів 2, 

4, 7,10  класів. 

5. Вивчити систему роботи вчителів, що 

атестуються. 

6. Вивчити ведення шкільної документації, 

особових справ, алфавітної книги, книги 

наказів, класних журналів 1 – 4 кл., 5 – 9 кл., 

10 – 11 кл. 

7. Провести заміри знань з укр. мови, історії, 

інформатики (контрольні роботи, тести за 

завданнями дирекції школи) 

8. Перевірити техніку читання в 1, 4-х  

класах. 

9. Проаналізувати виконання заходів щодо 

закінчення навчального семестру, року, 

підготовку і проведення державної атестації. 

10. Відвідати та проаналізувати роботу 

шкільних гуртків  

11. Вивчити результативність курсової 

підготовки (підвищення кваліфікації) 

вчителів, що атестуються. 

12. Вивчити стан методичної роботи та 

підвищення фахової майстерності 

педагогічних працівників. 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень,  

грудень, 

березень, квітень 

 

Постійно 

 

 

 

 

І семестр 

 

Жовтень – 

березень 

Протягом року 

 

 

 

Жовтень – 

травень 

 

Грудень – 

травень 

Грудень, травень, 

червень 

 

Листопад, 

березень 

Квітень 

 

 

 

Грудень 

 

 

Дирекція 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЗНВР 

 

 

 

Директор 

 

ЗВР 

 

Атестаційна 

комісія 

ЗНВР 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Дирекція 

 

 

Атестаційна 

комісія 

 

 

ЗНВР 
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Затверджую 

Директор школи  _____________ М.Т.Почай 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕННЯМ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ 

у 2017-2018 навчальному році 

Місяць Що перевіряється 
Хто 

перевіряє 
Де 

обговорюється 
вересень Культура оформлення журналів своєчасність заповнювання.  Наявність відомостей про учнів та їхніх 

батьків. Зайнятість у гуртках та факультативах. Листок здоров’я. 
Мета: контроль за дотриманням учителями правил ведення класних журналів. 

Заступники 
Оперативна 

нарада 

жовтень Система оцінювання письмових, контрольних та практичних робіт. Своєчасність та правильність 

оформлення записів у журналах про вивчений на уроці матеріал. 
Мета: оцінити систему перевірки знань учнів вчителями-предметниками. 

Заступник 
З НВР 

Оперативна  
нарада  

 
листопад Відображення у журналі змісту вимог із тем. Контроль за відвідуванням занять. Виконання вимог техніки 

безпеки, пожежної безпеки, дорожнього руху, охорони праці. 
Мета: контроль за виконанням навчальних програм, їх практичної частини. 

Заступники Педрада 

грудень Виконання практичної частини програм. Об’єктивність оцінювання знань учнів із предметів, зміст, 

характер, обсяг домашніх завдань. 
Мета: контроль за виконанням навчальних програм, об’єктивністю оцінювання 

Заступники 
Оперативна  

нарада  
 

січень Своєчасність виставлення оцінок за ведення зошитів, словників. Стан тематичного обліку знань. 

Контроль за відвідуванням занять 
Мета: виявлення своєчасності виставлення оцінок за зошити і словники, методики ведення тематичного 

оцінювання  

Заступник 
З НВР 

Оперативна  
нарада  

 

лютий Об’єктивність виставлення оцінок. Своєчасність виставлення результатів контрольних та практичних 

робіт. Робота з учнями з початковим рівнем навчальних досягнень. 
Мета: визначити рівень якості знань учнів. 

Заступники Нарада за участю директора 

березень Вивчення програмового матеріалу, виконання практичної частини програм, об’єктивність виставлення 

оцінок. Диференційований підхід у процесі навчання. 
Мета: контроль за виконанням навчальних програм, їх практичної частини. 

Заступник 
З НВР 

Нарада за участю 
заступника з НВР 

квітень Стан тематичного обліку знань. Зміни у змісті та обсязі домашніх завдань у зв’язку повторенням 

навчального матеріалу. 
Мета: методика ведення тематичного  обліку знань, організація повторення. 

Заступник 
З НВР 

Індивідуальні 
консультації 

травень Система роботи класних керівників та вчителів-предметників із класними журналами. 
Мета: виявлення основних недоліків у роботі з класними журналами. 

Заступники Оперативна нарада 

червень Облік навчальної практики та екскурсій. Підсумки виконання  навчальних програм. Облік навчальних 

досягнень учнів. 
Мета: організоване закінчення навчального року. 

Дирекція Педрада 
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Затверджую 

Директор школи  _____________ М.Т.Почай 

 

 

ГРАФІК ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПЕДАГОГІВ 

у 2017-2018  навчальному році 

 

Документи педагогів 
Місяці 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Класні журнали +  +      +  

Журнали занять гуртків  +       +  

Календарно-тематичне 

планування 

+    +      

Поурочні плани +      +    

Робочі зошити  +    +     

Контрольні зошити   +     +   

Щоденники учнів  +    +     

Особові справи +         + 

Плани виховної роботи +    +      

Журнали реєстрації 

інструктажів з ТБ 

  +        
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ІХ. Фінансово-господарська діяльність школи 

 

№ 

з/п 
Зміст робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 
Забезпечення шкільної бібліотеки навчальними підручниками, методичною 

літературою, педагогічною періодикою 
Протягом року 

адміністрація, 

профком, 

бібліотекар 

2 

Знаходження й раціональне використання коштів на потреби школи Постійно 

Батьківський комітет, 

адміністрація, 

педколектив 

3 Контроль за харчуванням  дітей  Постійно Комісія  

4 
Збереження і ремонт технічних засобів навчання, обладнання Протягом року 

Директор, 

зав. каб.  інформ. 

5 
Озеленення класів Протягом року 

Адміністрація, 

класні керівники 

6 
Поточний ремонт класних кімнат До вересня 

Класні керівники, 

батьківський комітет 

7 
Підготовка школи до осінньо-зимового періоду Вересень-жовтень 

Директор, 

завгосп, відділ освіти 

8 Упорядкування шкільної території, квітників Постійно Завгосп 

9 Підготовка та проведення інвентаризації матеріальної бази, паспортизація 

кабінетів та класних кімнат 

Вересень - 

Листопад 
Адміністрація 

10 
1. Придбати підставку для мікрофона. 

2. Облаштувати ІІ комп’ютерний клас. 

 

До кінця І семестру  

Протягом року 

 

Адміністрація, 

завгосп, 

батьківський комітет 
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