
Річний план роботи 
Розділ 1 

Навчально-виховний процес  у загальноосвітньому навчальному закладі 

1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти 

1.1.1. Виконання ст.53 Конституції України, ст.35. Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню 

освіту» 

№ з/п Зміст Термін 

виконання  

Відповідальні Відмітка про 

виконання, № 

справи 

Примітка  

1 Організувати постійний контроль за здобуттям повної 

загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну 

роботу серед населення щодо обов’язкового здобуття 

дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти. 

Упродовж 

навчального 

року (збори, 

співбесіди, 

оголошення 

тощо) 

Адміністрація 

школи, 

педагогічний 

колектив 

Інформація  

2 Систематично проводити роботу щодо залучення до 

навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років. 

Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що 

проживають на території мікрорайону школи, та 

проведеної роботи з ними в порівнянні з минулим 

навчальним роком. 

Протягом 

навчального 

року 

(серпень – 

вересень 2010 

року) 

Миргородська 

Л.М. 

Інформація  

3 Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»: 

 Залучити до навчання підлітків, відрахованих з 

технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, які 

перебувають на спеціальному обліку в районній 

службі у справах неповнолітніх, які виховуються в 

неблагонадійних сім’ях; дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з 

малозабезпечених та багатодітних сімей; 

 Тримати під контролем учнів, які схильні до 

пропусків занять без поважних причин; 

 Надавати посильну матеріальну допомогу дітям-

сиротам та малозабезпеченим сім’ям. 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

Інформація 1 раз 

на місяць. Наказ 

1 раз на чверть 

Колосова І.В.,  

Копиленко А.О. 

Інформація,  

наказ 

№________, 

№________, 

№________, 

№________. 

 



4 Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до 

навчального закладу. Скласти «Список дітей і підлітків, 

які не приступили до занять 1 вересня 2010-2011 

навчального року на території мікрорайону» і подати його 

до відділу освіти з інформацією про вжиті заходи щодо 

залучення таких дітей до навчання 

До 06.09.2010 

року 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

Звіт, інформація  

5 Надання до відділу освіти довідок випускників 9-х, 11-х 

класів про подальше навчання.  

До 10.09.2010 

року 

Пушко І.В. Інформація  

6 Подати статистичний звіт (форма № 77 – РВК) про 

кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про 

охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, 

про облік за роками народження, про облік навчання 

дітей і підлітків шкільного віку,  

До 25.08.2010 

року 

Миргородська 

Л.М. 

Статистичний 

звіт, списки 

 

7 Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6 – 

річного віку: 

 Уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років; 

 Провести бесіди з батьками про необхідність 

вступу до школи з 6 – ти років; 

 Провести рекламно – інформаційну акцію «Школа 

для першокласників»; 

 Виявлення стартових можливостей 

першокласників; 

 Попереднє формування банку даних про дітей, які 

потребують посиленої педагогічної підтримки. 

протягом 

навчального 

року (підсумки 

01.05.2010 року) 

Миргородська 

Л.М., учителі 

майбутніх 

першокласників 

(Голуб Л.О., 

Тищенко Т.Г., 

Лугова О.Г.) 

Комплексно-

цільова програма 

«Психолого-

педагогічна 

підтримка 

школярів, 

наступність між 

дошкільною та 

початковою 

освітою» 

 

8 Заслухати на нараді при директорові питання: 

 Про виконання положень Конституції України, ст. 

35 Закону України «Про освіту», Інструкції з 

обліку дітей і підлітків шкільного віку; 

 Про здійснення контролю за відвідуванням 

навчальних занять учнями школи 

Вересень 2010 

року, червень 

2011 року 

Миргородська 

Л.М., Колосова 

І.В. 

Протокол № ___, 

Протокол № ___. 

 

9 Заслухати на засіданні Ради школи питання щодо 

відвідування учнями школи навчальних занять 

Січень 2011 

року 

Бондар В.А. Протокол 

засідання Ради 

школи №___ 

 



10 Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки 

роботи педагогічного колективу школи щодо проведення 

обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2010-2011 

навчальному році на території мікрорайону школи» 

Червень 2011 

року 

Бондар В.А., 

Миргородська 

Л.М. 

Наказ № ____  

11 Перевірити працевлаштування випускників 9 – х, 11 – х 

класів. Підтвердити довідками про навчання. 

Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки 

роботи щодо працевлаштування випускників 9 – х, 11 – х 

класів 2010 року» 

До 01.10.2010 

року 

Пушко І.В. Наказ №____  

12 У разі змін вносити корективи до статистичних звітів 

(інформація про облік дітей і підлітків шкільного віку за 

роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку 

навчанням, облік навчання дітей і підлітків шкільного 

віку) і подавати їх до відділу освіти Солонянської 

районної ради 

Щоквартально  Миргородська 

Л.М. 

Інформація, 

списки 

 

 

1.1.2. Створення оптимальних умов щодо початку навчального року 

 

№ з/п Зміст Термін 

виконання 

(вихід) 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання, № 

справи 

Примітка  

1 Укомплектувати школу педагогічними кадрами До 31.08.2010 

року 

Бондар В.А. Інформація  

2 Скласти тарифікацію вчителів на 2010- 2011 навчальний 

рік 

До 06.09.2010 

року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

Наказ №____  

3 Збір інформації про проходження медичного огляду учнів До31.08.2010 

року 

Мелікян Є.А., 

класні керівники 

1-11 класів 

Інформація  

4 Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. 

Узгодити її з районним відділом освіти 

До 06.09.2010 

року 

Миргородська 

Л.М. 

Звіт ЗНЗ – 1   

5 Провести: серпневу педраду; інструктивну нараду з До 01.09.2010 Бондар В.А., Протокол №___  



питань ведення шкільної документації, організованого 

початку навчального року 

року Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

6 Затвердити, погодити: 

 Нормативні документи роботи школи на 

навчальний рік: навчальні плани, річний план 

роботи школи, режим роботи школи,  розклад 

уроків (погоджений із СЕС); 

 Календарно-тематичне   планування; 

 План  роботи факультативів, елективних курсів, 

гуртків; 

 Плани виховної роботи класних керівників; 

 План роботи шкільної бібліотеки, психолога, 

соціального педагога. 

До 01.09.2010 

року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В., 

Колосова І.В. 

Документація, 

плани роботи 

 

7 Оформити класні журнали, журнали факультативних 

занять, індивідуального навчання, гуртків, ГПД 

До 06.09.2010 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Колосова 

І.В. 

Інформація  

8 Укомплектувати списки гуртків  До 06.09.2010 

року 

Колосова І.В. Інформація  

9 Укомплектувати списки спеціальних медичних груп з 

фізичної культури 

До 06.09.2010 

року  

Миргородська 

Л.М. 

Наказ №___  

10 Укомплектувати списки ГПД До 06.09.2010 

року 

Миргородська 

Л.М. 

Наказ №___  

11 Провести перевірку стану та готовності матеріально – 

технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового 

навчального року. Оформити акти та іншу документацію 

про готовність школи, майстерень, спортивного залу, 

ігрової кімнати, тренажерної зали, спортивного 

майданчика, навчальних кабінетів до початку 

навчального року.  

До 31.08.2010 

року 

Комісія з атестації 

робочих місць 

Акти перевірок, 

акти дозволу, 

інформація, 

наказ №____ 

Нарада при 

директорові 

12 Провести заходи з охорони праці на початок навчального 

року (у т.ч. інструктажі з учнями та вчителями). 

До 08.09.2010 

року 

Пушко І.В., 

вчителі-

Документація  



предметники 

13 Забезпечити учнів підручниками. До 01.09.2010 

року 

Столповська О.І. Інформація  

14 Затвердити графіки чергування вчителів, учнів  До 31.08.2010 

року 

Миргородська 

Л.М. 

Інформація  

15 Затвердити графіки чергування сторожів До 31.08.2010 

року 

Стовповський І.Т. Інформація  

16 Довести під розпис посадові інструкції працівникам 

школи 

До 31.08.2010 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В., 

Колосова І.В. 

Інформація  

17 Провести роботу з учнями та батьками з метою 

організації гарячого харчування учнів 1 – 11 класів. 

Затвердити режим харчування та обслуговування в 

шкільній їдальні. Організувати чергування вчителів та 

адміністрації школи в їдальні. 

До 03.09.2010 

року 

Миргородська 

Л.М., Копиленко 

А.О. 

Інформація, 

наказ №____ 

 

18 Провести облік малозабезпечених, неповних, 

багатодітних сімей, учнів – сиріт, напівсиріт, дітей, що 

залишилися без батьківського піклування, дітей – 

інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів 

девіантної поведінки, неблагонадійних сімей. 

До 10.09.2010 

року 

Копиленко А.О. Списки, довідки, 

посвідчення 

 

19 Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування 

випускників 9 – х. 11 – х класів 

До 10.09.2010 

року 

Пушко І.В. Довідка  

20 Провести загальношкільну конференцію «Звіт директора 

школи» за участю батьків, учнів, учителів, громадськості 

Червень 2011 

року 

Бондар В.А. Протокол №___  

21 Затвердити графік проведення шкільних предметних 

декад. 

 

До 10.09.2010 

року 

Чащіна В.О. Графік  

22 Організувати підготовку учнів до участі в І та ІІ етапах 

шкільних та районних олімпіад 

До 11.10.2010 

року 

Пушко І.В. Положення про 

проведення 

олімпіад, заявки 

на участь в 

олімпіадах 

 



23 Скласти плани роботи під час осінніх, зимових та 

весняних канікул. 

Жовтень 2010 

року, грудень 

2010 року, 

березень 2011 

року 

Колосова І.В. Плани роботи 

під час канікул 

 

24 Проводити рейди «Урок» 1 раз на чверть Колосова І.В., 

Копиленко А.О. 

Наказ № ____, 

Наказ № ____, 

Наказ № ____,  

Наказ № ____. 

 

25 Забезпечити виконання конституційних прав дітей на 

освіту: 

 Забезпечити відкриття 1 – х класів; 

 Відкрити класи із поглибленим вивченням 

окремих предметів (8А, 9А, 9Б класи);  

 Відкрити профільні класи (10 – ті класи); 

 Організувати роботу ГПД для учнів, які 

проживають за межами смт.Солоне;   

До 31.08.2010 

року 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

Інформація, 

Наказ № ____, 

Наказ № ____,  

Наказ № ____. 

 

26 Організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх 

випускників школи 

Протягом 

навчального 

року 

Пушко І.В. План роботи  

27 Забезпечити соціальний захист учнів Протягом 

навчального 

року 

Копиленко А.О. Інформація   

28 Підготуватися до експертизи нормативних аспектів 

організації початку навчального року 

 

Вересень 2010 

року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В., 

Колосова І.В., 

Копиленко А.О. 

Документація  

 

 

 

 



 

1.1.3. Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року 

№ з/п Зміст Термін 

виконання 

(вихід) 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання, № 

справи 

Примітка  

1 Затвердити план заходів щодо закінчення навчального 

року, проведення моніторингових контрольних робіт 

Травень 2011 

року 

Бондар В.А. План, 

моніторинг 

якості знань 

 

2 Створити робочу групу для складання річного плану на 

2011-2012 навчальний рік 

Березень 2011 

року 

Бондар В.А. Наказ №_____  

3 Скласти графіки проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики з учнями 1 – 8 – х та 10 – х класів, 

план оздоровлення 

Квітень – 

травень 2011 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

План, графіки,   

наказ №_____ 

Нарада  

4 Укомплектувати школу педагогічними кадрами на 2011– 

2012 навчальний рік. Узгодити орієнтовне педагогічне 

навантаження та відпустки з профспілковим комітетом. 

Ознайомити з ними педагогічних працівників. 

Підготувати пам’ятку класним керівникам щодо 

закінчення навчального року. 

Квітень – 

травень 2011 

року 

Бондар В.А. Зошит 

комплектації, 

співбесіди, 

пам’ятки, заяви 

 

5 Подати до районного відділу освіти пропозиції щодо 

затвердження складу атестаційних комісій для 

проведення державної підсумкової атестації. 

Оформити документи на учнів, які звільнені від 

державної підсумкової атестації за станом здоров’я. 

Підготувати до розгляду на засіданнях методичних 

об’єднань матеріали державної підсумкової атестації. 

Оформити куточок «Державна підсумкова атестація».   

Квітень - травень 

2011 року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

Матеріали ДПА, 

заяви, склади 

комісій 

 

6 Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік Червень 2011 

року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В., 

Колосова І.В., 

Стовповський І.Т. 

Довідки  



7 Проаналізувати виконання навчальних програм за рік Червень 2011 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

Наказ №____  

8 Ознайомити педагогічний колектив з нормативними 

документами щодо проведення ДПА у 4-х, 9-х та 11-х 

класах 

Квітень 2011 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

Протокол №___ Нарада  

9 Видати наказ «Про переведення учнів» Травень – 

червень 2011 

року 

Бондар В.А. Наказ № ____, 

протокол №___,  

Наказ № ____, 

протокол №____ 

 

10 Розглянути питання вибору учнями 9-х та 11-х класів 

предметів і форм складання ДПА 

До 28.04.2011 

року 

Чащіна В.О., 

класні керівники 

9-х- та 11-х класів 

(Антонюк Т.В., 

Найда М.М., 

Щукіна К.І., 

Овдієнко Л.О., 

Волощенко Н.М., 

Нестерчук Л.А.) 

Заяви  

11 Видати наказ «Про порядок організованого закінчення 

навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації» 

Квітень 2011 

року 

Бондар В.А. Наказ № ____  

12 Видати наказ «Про організацію навчально – виховного 

процесу під час проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики» 

До 28.04.2011 

року 

Бондар В.А. Наказ № ____  

13 Надати пропозиції до районного відділу освіти щодо 

створення державних атестаційних комісій 

Квітень 2011 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

Склади 

атестаційних 

комісій 

 

14 Скласти розклади проведення державної підсумкової 

атестації  

Квітень  2011 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

Розклад ДПА, 

інформаційний 

стенд 

 

15 Нагородити учнів: 

 Похвальним листом «За високі досягнення в 

Травень – 

червень 2011 

Бондар В.А. Наказ № ____, 

Протокол №____ 

 



навчанні» - 3 – 8 – х та 10-х  класів; 

 Похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів» - 9 – х, 11 – х класів 

року 

16 Класним керівникам виставити оцінки до табелів 

успішності 2 – 8, 10 класів, особових справ 2 – 11 класів 

та написати характеристики до особових справ учнів 1, 4, 

9, 11 класів 

Травень – 

червень 2011 

року 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., класні 

керівники 1-11 

класів 

Інформація  

17 Прийняти рішення на спільному засіданні педагогічної 

ради і Ради школи та видати наказ про представлення 

випускників до нагородження золотими та срібними 

медалями. Погодити з районним відділом освіти. 

Травень  2011 

року 

Бондар В.А. Наказ № ____, 

протокол № ___ 

 

18 Видати наказ про випуск учнів 9-х та 11-х класів Травень – 

червень 2011 

року 

Бондар В.А. Наказ № ____, 

Протокол №___ 

 

19 Оформити документи про освіту Травень-червень 

2011 року 

Бондар В.А., 

класні керівники 9 

та 11 класів 

Книги видачі 

свідоцтв та 

атестатів 

 

20 Видати наказ «Про призначення комісії з перевірки 

відповідності виставлення балів навчальних досягнень 

учнів у документи про базову та повну загальну середню 

освіту» та перевірити відповідність виставлених балів у 

додатках до свідоцтв та атестатів балам у класних 

журналах, протоколах ДПА, книгах обліку та видачі 

зазначених документів.  

Травень – 

червень 2011 

року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

Наказ №____, 

протоколи ДПА, 

класні журнали, 

книги обліку 

видачі 

документів про 

освіту, додатки 

 

21 Підвести підсумки проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9 та 11 класів 

Червень 2011 

року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

Звіт,  

Наказ № _____ 

 

 

 

 

 



 

1.1.4. Допрофільна підготовка і профільне навчання 

Організація профільного навчання в школі здійснюється на основі Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої 

Рішенням Колегії міністерства освіти і науки України 25.09.2003 р. № 10/12 – 2, яка розроблена на виконання Закону України «Про загальну 

середню освіту», ґрунтується на основних положенням Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання в старшій 

школі, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 

347/2002. 

Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої 

профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до 

самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 

 

№ з/п Зміст Термін виконання 

(вихід) 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання, № 

справи 

Примітка  

Організаційні заходи 

1 Створити умови для врахування і 

розвитку навчально – пізнавальних і 

професійних інтересів, нахилів, 

здібностей і потреб учнів старшої 

школи в процесі їхньої 

загальноосвітньої підготовки 

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А. 

Миргородська Л.М. 

Чащіна В.О. 

Колосова І В. 

Пушко І.В. 

 

 

Інформація  

2 Організувати поглиблене вивчення 

окремих предметів у 8, 9 класах для 

сприяння у виборі напряму 

профільного навчання в старшій школі 

До 01.09.2010 року Пушко І.В. Навчальний план  

3 Вивчити та обговорити на нараді 

вчителів наявне програмно – 

методичне, матеріально – технічне і 

кадрове забезпечення навчально – 

виховного процесу та приведення 

даних чинників у відповідності до 

потреб реалізації профільного навчання 

Жовтень 2010 року Чащіна В.О. 

Пушко І.В. 

Інформація 

Протокол №______ 

 



4 Підготувати робочі навчальні плани на 

2011 – 2012 навчальний рік. 

Квітень 2011 року Бондар В.А., 

Пушко І.В. 

Навчальний план  

5 Розширити мережу класів із 

поглибленим вивченням окремих 

предметів та профільних класів у школі 

на підставі анкетування учнів, 

психологічних дослідження, виявлення 

рівня сформованості профільних 

інтересів учнів, аналізу 

працевлаштування випускників 9, 11 

класів. 

Травень 2011 року Бондар В.А. 

Пушко І.В. 

Ніколіна О.М. 

Інформація   

6 Створити умови для застосування 

сучасних інформаційних технологій у 

навчально – виховному процесі 

профільних класів 

Постійно, протягом 

2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А. 

Бондар О.М. 

Величко І.О. 

Інформація   

Психолого – педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання 

1 Відобразити в річному плані питання 

щодо соціально – психологічного 

супроводу допрофільного та 

профільного навчання 

До 01.09.2010 року Пушко І.В. 

Ніколіна О.М. 

Річний план  

2 Провести діагностичні дослідження з 

метою виявлення відповідності 

профілів навчання освітнім потребам 

учнів 

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Пушко І.В. 

Ніколіна О.М. 

Інформація  

3 Проводити анкетування, психологічні 

дослідження серед учнів 6 – 7 класів 

для своєчасного виявлення задатків, 

нахилів, інтересів дітей з метою 

розвитку їх здібностей, для 

впровадження допрофільного та 

профільного навчання 

Протягом 2010-2011 

навчального року  

Ніколіна О.М. Інформація, 

анкети учнів та їх 

батьків 

 

4 Узагальнити результати досліджень з 

метою виявлення профілів, що 

До 10.09.2010 року Пушко І.В. 

Ніколіна О.М. 

Довідка   



користуються найбільшим попитом 

серед учнів школи 

Профорієнтаційна робота 

1 Проаналізувати працевлаштування 

випускників школи за 5 років для 

виявлення впливу обраного профілю 

навчання 

Вересень 2010 року Пушко І.В. Інформація  

2 Взяти участь у ярмарках професій з 

метою ознайомлення школярів з 

пропозиціями професійно – технічних 

училищ, вищих навчальних закладів, 

підприємств  

Березень – квітень 

2011 року 

Пушко І.В. 

Класні керівники 11-

класів (Овдієнко Л.О., 

Волощенко Н.М., 

Нестерчук Л.А.) 

Інформація   

3 Взяти участь учням випускних класів у 

Днях відкритих дверей у професійно – 

технічних училищах, вищих 

навчальних закладах 

Лютий – травень 

2011 року 

Пушко І.В. 

Класні керівники 11-

класів (Овдієнко Л.О., 

Волощенко Н.М., 

Нестерчук Л.А.) 

Інформація   

4 Проводити зустрічі з представниками 

ВНЗ та ПТНЗ 

Протягом 2010-2011 

навчального 

року 

Пушко І.В. Інформація  

Міжгалузева співпраця 

1 Співпрацювати з районним Центром 

зайнятості населення, проводити аналіз 

освітніх потреб населення району щодо 

здобуття повної загальної середньої 

освіти 

Протягом 2010-2011 

навчального 

року 

Бондар В.А. 

Пушко І.В. 

Інформація  

2 Організувати екскурсії для учнів 8, 9,11 

– х класів на підприємства  з метою 

ознайомлення школярів з виробничим 

циклом  

Протягом 2010-2011 

навчального 

року (за окремим 

планом) 

Пушко І.В., Найда М.М. Наказ №___  

Інформаційно – методичне забезпечення 

1 Здійснювати програмне забезпечення 

інваріантної та варіативної складових 

До 01.09.2010 року Учителі – предметники Навчальний план  



робочого навчального плану 

2 Вивчити рівень навчально – 

методичного забезпечення 

допрофільного та профільного 

навчання в школі 

Квітень 2011 року Пушко І.В. Довідка  

3 Поповнювати банк даних забезпечення 

навчально – виховного процесу 

авторськими програмами для 

профільних класів, елективних курсів, 

спецкурсів, факультативів відповідно 

до профілів навчання 

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Пушко І.В. Чащіна В.О. Інформація  

4 Забезпечити вчителів навчально – 

методичною літературою 

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А., 

Столповська О. І. 

Інформація  

5 Відобразити в планах роботи шкільних 

методичних об’єднань питання щодо 

впровадження допрофільного  та 

профільного навчання 

До 01.09.2010 року Пушко І.В. Чащіна В.О. 

керівники методичних 

об’єднань 

Протоколи 

№_______ 

 

Матеріально – технічне забезпечення 

1 Привести у відповідність до потреб 

реалізації профільного навчання наявне 

матеріально – технічне забезпечення 

навчально – виховного процесу 

До 01.11.2010 року Бондар В.А. Інформація  

2 Провести роботу щодо оновлення 

матеріально – технічної бази кабінетів: 

фізики, хімії, біології, історії, 

української мови та літератури, 

математики (за окремим планом) 

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А., завідуючі 

кабінетами 

Інформація   

Робота з батьками та громадськістю 

1 Організувати роботу консультаційних 

пунктів для учнів і батьків з питань 

професійної орієнтації молоді 

До 01.09.2010 року Пушко І.В. 

Ніколіна О.М. 

Графіки роботи  



2 Ознайомити учнів та їх батьків з 

навчальними закладами району та 

області для подальшого здобуття 

освіти, а саме: професійно – 

технічними, вищими навчальними 

закладами, а також напрямами 

підготовки в них, умовами прийому, 

навчання та подальшого 

працевлаштування  

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Пушко І.В. 

Ніколіна О.М.,  

Колосова І.В. 

Інформація  

3 Залучати батьків до співпраці щодо 

питань упровадження допрофільного та 

профільного навчання в школі 

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А., 

Пушко І.В., 

Колосова І.В. 

Інформація   

Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів 

1 Створити умови для безперервної 

педагогічної самоосвіти, підготовки 

вчителів до роботи в класах з 

поглибленим вивченням окремих 

предметів та профільних класах 

Протягом 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Пушко І.В. 

 

Інформація   

2 Організувати проведення консультацій 

для адміністрації школи, учителів – 

предметників з питань інформаційно – 

методичного та інформаційно – 

технічного забезпечення  роботи 

Протягом 2010-2011 

навчального  року 

Чащіна В.О., 

Пушко І.В., 

Бондар О.М. 

Інформація   

 

1.1.5. Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування 

української мови на 2010 – 2011  навчальний рік. 

№ пп Заходи Термін виконання Відповідальний  Відмітка про 

виконання, № 

справи 

Примітка 

1 Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів 

та вчителів школи щодо Закону України «Про мови» 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Адміністрація 

школи, класні 

керівники 1-11 

класів 

Оголошення, 

протоколи 

батьківських 

зборів 

 



2 Оформити куточки державної символіки в навчальних 

кабінетах та вестибюлі школи 

До 31.08.2010 

року 

Завідуючі 

кабінетами 

Інформація  

3 Заслухати на нараді при директорові рекомендації на 2010- 

2011 навчальний рік «Про дотримання єдиного 

орфографічного режиму» 

Вересень 2010 

року 

Чащіна В.О. Рекомендації, 

протокол №__, 

наказ № ___ 

Нарада  

4 Взяти участь у Міжнародному дитячому конкурсі знавців 

української мови імені Петра Яцика 

Листопад 2010 

року 

Дубовик Ю.П., 

Скулінець Г.В.,  

вчителі 

української 

мови 

Інформація  

5 Заслухати на нараді при директорові заходи на 2010- 2011  

навчальний рік «Про виконання педагогічним колективом 

школи Закону України «Про мови» 

Січень 2011 року Чащіна В.О. Довідка, 

протокол № __ 

Нарада  

6 Провести Місячник національного виховання Лютий 2011 року Колосова І.В. План роботи, 

довідка 

 

7 Провести день української писемності Березень 2011 

року 

Дубовик Ю.П.,  

вчителі 

української 

мови 

План роботи, 

матеріали 

 

8 Провести Шевченківські свята Березень 2011 

року 

Колосова І.В.,   

вчителі 

української 

мови 

План роботи, 

матеріали 

 

9 При атестації вчителів ураховувати знання державної мови Постійно Атестаційна 

комісія 

Атестаційні 

матеріали 

 

10 Продовжувати вести шкільну документацію українською 

мовою, оформлення кабінетів та приміщення школи 

Постійно  Працівники 

школи 

Документація  

11 Здійснювати передплату періодичних друкованих видань  

«Освіта України», «Інформаційний збірник МОіНУ». 

Грудень 2010 

року, червень 

2011 року 

Столповська 

О.І. 

Інформація   

12 Здійснювати оформлення наочності в школі та в навчальних 

кабінетах відповідно до державних вимог 

Постійно  Педагогічні 

працівники 

Інформація  

13 Продовжити роботу з учителями–предметниками щодо Згідно з графіком Учителі Інформація   



вдосконалення володіння державною мовою: 

 консультації; 

 лекції та практичні заняття вчителів української мови 

з учителями–предметниками; 

 курс «Ділове мовлення» 

української 

мови 

14 З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, 

усвідомлення своєї національної гідності провести виховні 

години: 

 «Державна символіка»; 

 «Конституція України – основний закон нашої 

держави»; 

 «Жити за законами держави» 

Жовтень 2010 

року , 

грудень 2010 

року,  

лютий 2011 року,  

Колосова І.В., 

класні  

керівники 1 – 

11 класів 

Плани виховної 

роботи 

 

15 Провести тиждень української мови та літератури Згідно з графіком 

районного відділу 

освіти 

Дубовик Ю.П., 

учителі 

української 

мови та 

літератури 

Довідка, 

матеріали 

тижня 

 

16 Провести конкурс юних поетів  Лютий  2011 року Колосова І.В., 

Дубовик Ю.П., 

учителі 

української 

мови 

Плани виховної 

роботи 

 

17 З історії рідного краю провести: 

 Усний журнал «Про що розповідають вулиці нашого 

селища»; 

 Екскурсії до Кімнати Бойової та Трудової слави; 

 Екскурсії до районного краєзнавчого музею; 

 Виставка рефератів «Історія Солоного», «Видатні 

люди Солонянщини» 

Січень, березень, 

квітень, 

травень 2011 року 

Черевата Н.А., 

Макієвська 

Т.Ю., Фещенко 

О.Ю., Козило 

Ю.В. 

Плани виховної 

роботи 

 

18 Продовжувати роботу щодо вивчення нормативної 

документації Міністерства освіти і науки України про хід 

виконання Закону «Про мови» та Державної програми 

розвитку і функціонування української мови 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Керівники 

шкільних 

методичних 

об’єднань 

Інформація   



19 Активізувати роботу щодо залучення учнів і вчителів до 

читання книг українською мовою 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Столповська 

О.І. 

Інформація, 

бесіди 

 

20 Забезпечити проведення батьківських зборів, на яких 

ознайомити батьків із Законом України «Про мови», 

Державною програмою, статтею 10 Конституції України та 

планом роботи закладу освіти щодо реалізації 

вищезазначених документів 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Колосова І.В., 

класні 

керівники 1-11 

класів 

Протоколи 

батьківських 

зборів 

 

21 Видати наказ «Про підсумки перевірки стану роботи 

педагогічного колективу з виконання Закону України «Про 

мови в Україні»» 

Червень 2011 

року 

Чащіна В.О. Наказ № ___  

 

1.1.6. Організація індивідуального навчання 

 

№ пп Заходи Термін виконання відповідальний Відмітка про 

виконання, № 

справи 

Примітка 

1 Виконувати нормативні документи: Закони України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту» та Положення про 

індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Бондар В.А., 

Миргородська 

Л.М. 

Інформація  

2 Своєчасно, згідно з потребами проводити відповідні 

управлінські рішення по школі, видавати накази. При цьому: 

 Узгоджувати їх з алгоритмом роботи щодо 

організації навчання учнів за індивідуальною 

формою навчання; 

 Видавати накази на підставі заяв батьків або осіб, які 

їх замінюють, довідки, завіреної печаткою лікарської 

консультативної комісії та печаткою лікувального 

закладу; 

 Погоджувати їх з районним відділом освіти 

 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Миргородська 

Л.М. 

Наказ № ____, 

протокол № __ 

 

3 Вести облік учнів, які тимчасово перебувають на лікуванні в Протягом 2010- Миргородська Списки, накази  



санаторних навчальних закладах 2011 навчального 

року 

Л.М. №___________ 

4 Скласти та постійно коригувати списки дітей та підлітків 

шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, 

відповідно до «Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку» від 12.04.2000 р. № 646 

1 раз на квартал Миргородська 

Л.М. 

Списки   

5 Відповідно до нормативних вимог вести документацію: 

 Індивідуальні календарні плани; 

 Журнали (установленого зразка); 

 Розклад занять (погоджений письмово з батьками 

учнів); 

 Програми з предметів для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

З 01.09.2010 року Миргородська 

Л.М. 

Документація, 

інформація 

 

6 Оформити на кожного з учнів, для яких організовано 

індивідуальне навчання за станом здоров’я, пакет 

документів: 

 Заява батьків або осіб, які їх замінюють; 

 Наказ районного відділу освіти; 

 Наказ директора; 

 Погодження районного відділу освіти; 

 Довідка, завірена печаткою лікарсько – 

консультативної комісії та печаткою лікувального 

закладу; 

 Рішення педагогічної ради 

Протягом 2010-

2011 навчального 

року 

Миргородська 

Л.М. 

Документація   

7 Проаналізувати стан індивідуального навчання в школі 

(документація, відвідування занять, анкетування учнів та їх 

батьків, співбесіди з учителями) 

Вересень 2010 

року, січень 2011 

року, травень 

2011 року 

Миргородська 

Л.М. 

Інформація   

 

 

1.1.7. Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни» та військово – патріотичного виховання 

Допризовна підготовка юнаків і військово – патріотичне виховання в школі організовується і проводиться на підставі: 

 Конституції України; 



 Закону України «Про Збройні Сили України»; 

 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»; 

 Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад суспільства (постанова Кабінету міністрів України № 1697 від 15.09.1999 р.); 

 Указу Президента України № 981/98 від 04.09.1998 р. «Про концепцію виховної роботи в Збройних Силах та інших військових 

формуваннях України»; 

 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України»; 

 Указу Президента України « 1284/9 від 06.10.1999 р. «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та 

підтримки молодіжних громадських організацій»; 

 Указу Президента України від 27.04.1999 р. «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового 

способу життя громадян»; 

 Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р. № 1770; 

 Програми допризовної підготовки юнаків; 

 Рішень Колегії Міністерства освіти і науки України; 

 Наказів і рекомендацій військового комісаріату, управління освіти. 

Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків допризовного і призовного віку до військової служби. 

У ході допризовної підготовки молодь набуває військових знань і практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння 

програми бойової підготовки. 

Виходячи з вищезазначеного, необхідно: 

1. У процесі виконання програми «Захист Вітчизни» досягти, щоб учні засвоїли призначення Збройних Сил, їх характер і 

особливості, значення військової служби як почесного обов’язку, основні вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил, 

одержали знання про озброєння і військову техніку, розташування особистого складу, набули військових знань, умінь і 

практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільного захисту і набули навичок захисту від зброї 

масового враження; 

2. Основним завданням школи у військово – патріотичному вихованні учнів вважати: 

 Формування духовної та психологічної готовності майбутніх воїнів зі зброєю в руках захищати Україну, її територіальну 

цілісність, інтереси народу України; 

 Виховання в учнів усвідомлення громадянського обов’язку, вірності військовій присязі, формування внутрішньої 

необхідності суворого виконання військових статутів, наказів командирів і начальників; 



 Вироблення морально – бойових якостей, активної реакції на бойові ситуації готовності до суворих іспитів та 

самопожертви в ім’я України та її народу; 

 Формування в учнів позитивних мотивів до оволодіння військовими знаннями, підвищення рівня фізичної підготовки та 

витривалості; 

 Піднесення престижу військової служби, військово – фахову орієнтацію молоді, формування і розвиток у юнаків 

мотиваційної сфери, спрямованої на підготовку до захисту Української держави та служби у військах, забезпечення 

необхідного конкурсу кандидатів до навчання у військово – навчальних закладах; 

3. На всіх уроках, у позакласній, позашкільній роботі постійно пояснювати учням внутрішню і зовнішню політику України, 

зміцнення її обороноздатності. При цьому інформувати учнів про успіхи випускників школи на військовій службі; 

4. Посилити роботу з відбору для вступу юнаків до військових училищ і підготовки їх до успішного складання вступних іспитів; 

5. Заступнику директор з виховної роботи Колосовій І.В., класним керівникам, учителям проводити з учнями: 

 Бесіди, лекції, диспути, доповіді, теоретичні конференції та збори з тематики знаменних дат і подій у житті України та її 

Збройних Сил; 

 Диспути, тематичні вечори, читацькі конференції, уроки миру і мужності, зустрічі з ветеранами війни, армії, воїнами – 

випускниками школи; 

 Шефську роботу з догляду за пам’ятниками та братськими могилами воїнів; 

 Роботу в зонах наших турбот; 

 Роботу у військових, спортивних та інших гуртках; 

 Місячники військово – патріотичного виховання та обороно – масової роботи, присвячені Дню Збройних Сил України та 66 

– ій річниці Великої Перемоги, дні цивільного захисту; 

 Походи місцями бойової та трудової слави; 

 Військово – спортивні ігри; 

 Конкурси на кращий твір, оповідання, малюнок, фотографію на військово – патріотичну тематику; 

6. Викладачу курсу «Захист Вітчизни» Стовповському І.Т., учителям фізичної культури Волощенко Н.М., Дмитрієву П.М., Якименко 

Н.Д. й учителю з  медико – санітарної підготовки Лаврінець О.О. при плануванні роботи на 2010-2011 н.р. передбачити заходи, що 

сприятимуть усуненню недоліків у підготовці учнів і вдосконаленню навчально – матеріальної бази. 

 

Розподіл обов’язків членів педагогічного колективу з військово – патріотичного виховання учнів 

Директор школи Бондар В.А.: 

 Несе відповідальність за організацію та стан допризовної підготовки, військово – патріотичного виховання, створення й 

удосконалення навчально – матеріальної бази, підготовки юнаків до військово – польових зборів, зберігання озброєння, 

боєприпасів і військового майна; 



 Забезпечує виконання програми допризовної підготовки і створення безпечних умов навчання; 

 Спрямовує діяльність педагогічного колективу і керує всією роботою з військово – патріотичного виховання в школі; 

 Планує основні заходи з військово – патріотичного виховання, організовує і контролює їх виконання; 

 Контролює проведення занять викладачем «Захисту Вітчизни» Стовповським І.Т.. Виносить на обговорення педагогічної ради 

питання щодо стану допризивної підготовки не менш як один раз на рік; 

 Організовує методичну допомогу особам, що займаються військово – патріотичним вихованням, направляє їх на курси, семінари 

тощо; 

 Разом із громадськими організаціями залучає учнів до створення й удосконалення навчально – матеріальної бази; 

 Організовує військово – патріотичні заходи по закінченню вивчення курсу «Захист Вітчизни» і медико – санітарної підготовки. 

Заступник директора з виховної роботи Колосова І.В.: 

 Організовує заходи з військово – патріотичного виховання в школі; 

 Контролює та координує діяльність класних керівників, надає їм постійну допомогу в організації військово – патріотичної роботи 

з учнями; 

 Допомагає в проведенні масової патріотичної роботи, залучаючи до неї актив, батьків і громадські організації району; 

 Безпосередньо підтримує зв’язок з посадовими особами військового комісаріату; 

 Контролює роботу спортивних гуртків; 

 Підтримує контакт з військового комісаріату. 

Викладачі курсів «Захист Вітчизни» Стовповському І.Т. та медико – санітарної підготовки Лаврінець О.О.: 

 Повинні знати вимоги щодо підготовки молоді до військової служби, постійно підвищувати свій професійний рівень; 

 Організовують і проводять заняття з допризовної та медико – санітарної підготовки; 

 Беруть участь у створенні й удосконаленні навчально – матеріальної бази, необхідної для проведення допризовної та медико – 

санітарної підготовки; 

 Беруть участь у плануванні роботи школи з питань військово – патріотичного виховання учнів; 

 Надають методичну і практичну допомогу класним керівникам і громадським організаціям школи в проведенні військово – 

патріотичної роботи; 

 Організовують разом з учителями фізичної культури змагання зі стрільби, військово – прикладних видів спорту і цивільного 

захисту; 

 Викладач курсів «Захист Вітчизни» Стовповський І.Т. веде облік, зберігає та видає озброєння, боєприпаси і військове майно, не 

менш як один раз на місяць перевіряє їх наявність і технічний  стан; 

 Веде роботу з військово – професійної орієнтації юнаків, відбору та підготовки їх до вступу до вищих навчальних закладів; 



 Бере участь у складанні характеристик на юнаків допризовного і призовного віку, проведенні заходів, пов’язаних з припискою 

громадян до призовних дільниць, а також забезпечує своєчасне прибуття юнаків за викликом у військові комісаріати. 

Класні керівники: 

 Здійснюють безпосередньо керівництво й організовують роботу з військово – патріотичного виховання в класі; 

 Забезпечують активну участь школярів у різних заходах з військово – патріотичного виховання. 

План роботи з військово – патріотичного виховання 
Військово – патріотичне виховання організується та здійснюється за такими напрямками: 

 Формування й розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, орієнтацій, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, 

морально – психологічних якостей громадянина – патріота; 

 Вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини, національних традицій, символів, звичаїв, вірувань; 

 Вивчення учнями та роз’яснення ним ідейно – теоретичних засад державної незалежності та суверенітету, ролі й місця Збройних Сил 

України, значення військової служби та військового обов’язку в забезпеченні територіальної цілісності держави; 

 Вивчення історії формування й побудови Збройних Сил України, історичних та духовних джерел національної військової організації, 

пропаганда подвигів і заслуг військовослужбовців у воєнний та мирний час; 

 Пропаганда життя і діяльності видатних державних, військових та громадських діячів, борців національного руху, Заслужених 

працівників мистецтва і культури; 

 Співробітництво з державними органами влади, засобами масової інформації з питань військово – патріотичного виховання, військово – 

фахової орієнтації молоді та підготовка її до служби в лавах Збройних Сил України; 

 Розвиток  шефської роботи, надання допомоги ветеранам війни. 

 
№ з/п Зміст Термін 

виконання  

Відповідальний  Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відмітка про 

виконання 

І. Керівництво допризовною підготовкою і військово – патріотичним вихованням 

1 На педагогічній раді розглянути питання «Військово – 

патріотичне виховання учнів» 

Квітень 

2011року 

Колосова І.В. Довідка  

2 Здійснювати контроль: 

 За якістю проведення занять з допризовної  й  

медико – санітарної підготовки; 

 За виконанням статутних вимог на уроках 

фізкультури і допризовної підготовки; 

Березень 

2011року 

(підведення 

підсумків) 

Бондар В.А. Довідка  



 За якістю засвоєння програм з навчальних 

предметів «Захист Вітчизни» та медико – 

санітарної підготовки. 

3 Перевірити наявність і технічний стан навчальної зброї 

та патронів до неї 

Один раз на 

семестр 2010 – 

2011 н.р 

Стовповський І.Т. Інформація  

4 Підготувати й подати до управління освіти і РВК звіт 

про стан допризовної підготовки за навчальний рік 

До 

01.06.2011року 

Бондар В.А, 

Стовповський І.Т. 

Звіт  

5 Підготувати навчально – матеріальну базу, учнів до 

військово – польових зборів 

Березень – 

квітень 2011 

року 

Стовповський І.Т. Наказ  

6 Підготувати й провести День цивільного захисту (за 

окремим планом) 

Квітень 2011 

року 

Бондар В.А, 

Миргородська 

Л.М 

Наказ, 

документація з 

цивільного 

захисту  

 

ІІ. Заходи з підвищення якості та ефективності уроків курсу «Захист Вітчизни»  та  медико – санітарної підготовки 

1 Спланувати й організувати методичні заняття з 

командирами взводів і відділень 

До 10.09.2010 

року 

Миргородська 

Л.М, 

Стовповський І.Т. 

Календарне 

планування з 

цивільного 

захисту  

 

2 На нараді при директорові обговорити заходи з 

підготовки та проведення військово – польових зборів та 

стрільб з юнаками 

Вересень 2010 

року 

Бондар В.А, 

Стовповський І.Т. 

Наказ  

3 Провести тематичну перевірку знань з предметів «Захист 

Вітчизни» та медико – санітарної підготовки. 

Березень 2011 

року 

Бондар В.А, 

Стовповський І.Т, 

Лаврінець О.О. 

довідка  

ІІІ. Військово – патріотична та позакласна робота 

1 Провести урочистий збір учнів, присвячений початку 

навчального року, закінченню навчального року 

06.09.2010 

року,25.05.2011 

року 

Стовповський І.Т, 

Ніколіна О.М 

Лінійка  

2 Провести з учнями урок – лекцію «Конституція України 

та Закон України «Про загальний військовий обов’язок і 

військову службу» 

02 – 03.09.2010 

року 

Стовповський І.Т. Урок  



3 Організувати й провести диспути. Бесіди з питань: 

 «Державна і військова символіка України. Герб і 

прапор України»; 

 Закон України про загальний військовий 

обов’язок і військову службу»; 

 «Як я розумію особисту відповідальність за 

захист Батьківщини» 

 «Військова присяга – клятва на вірність 

Батьківщині» 

 

15 вересня 2010 

року 

22 лютого 2011 

року 

13 квітня 2011 

року 

03 травня 2011 

року 

Стовповський І.Т, 

класні керівники 

План роботи 

школи на місяць 

 

4 Організувати роботу спортивних секцій, стрілецького 

гуртка 

чотири рази на 

тиждень 

Колосова І.В, 

Стовповський І.Т. 

Наказ  

5 У рамках руху «Моя земля – земля моїх батьків» 

організувати заочні подорожі «Крокуючи вулицями 

селища» (про героїв ВВВ, іменами яких названі вулиці с. 

Солоного). 

27 жовтня 2010 Колосова І.В, 

Макієвська Т.М, 

класні керівники 

інформація  

6 Провести тиждень, присвячений річниці визволення 

України від німецько – фашистських загарбників 

22-26 листопада 

2010 

Колосова І.В. 

класні керівники 

інформація  

7 Організувати й провести місячник обороно – масової 

роботи, присвячений річниці Збройних Сил України (за 

окремим планом) 

Листопад – 

грудень 2010 

Заступник 

директора, класні 

керівники, завгосп 

План, інформація  

8 Провести екскурсії до кімнати Бойової та Трудової  

Слави, до історичного музею м.Дніпропетровська 

26.01.11,05.05.11 Колосова І.В, 

Макієвська Т.Ю, 

Лимар О.М,класні 

керівники 

Плани виховної  

роботи, накази 

 

9 Провести місячник обороно – масової роботи, 

присвячений __66_ річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні (за окремим планом) 

З 25 квітня по 25 

травня 2011 року 

Колосова І.В, 

класні керівники 

Плани виховної  

роботи, проекти 

наказів 

 

10 Провести вахту Пам’яті, присвячену 66 – й річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

06 травня 2011 Колосова І.В, 

класні керівники 

Плани виховної  

роботи 

 

11 Провести загально шкільну Лінійку Слави «Ніхто не 

забутий – ніщо не забуто» 

06 травень 2011 Колосова І.В, 

Купрій О.М, 

класні керівники 

Плани виховної  

роботи 

 

12 Провести змагання з: 11,02,05.2011 Бондар В.А, інформація  



 Піднімання гирі; 

 Стрільби з малокаліберної гвинтівки (до Дня 

Збройних Сил України, до Дня Захисника 

Вітчизни, до Дня Перемоги); 

 Метання гранати; 

 Виконання нормативів з цивільної оборони; 

 Підтягування на перекладині; 

 Бігу на 100 м; 

 Стрибків у довжину; 

 Човникового бігу 10 х 10 м 

Стовповський І.Т, 

Дмитрієв П.М. 

13 Організувати підготовку учнів та участь команди школи 

в районних змаганнях з військово – прикладних видів 

спорту, спартакіаді допризовної молоді 

Травень 2011 

року 

Бондар В.А, 

Стовповський І.Т, 

Дмитрієв П.М. 

Наказ  

14 Організувати й провести військово – спортивні заходи по 

закінченню курсу допризовної підготовки (за окремим 

планом) 

Травень 2011 

року 

Бондар В.А, 

Стовповський І.Т, 

Дмитрієв П.М. 

наказ  

ІV. Створення й удосконалення навчально – матеріальної бази з допризовної підготовки 

1 Організувати оснащення куточку захисту вітчизни Травень – 

серпень 2011 

року 

Стовповський І.Т. інформація  

2 Організувати оснащення обладнанням та наочними 

засобами спортивного залу, спортивного майданчика  

Травень – 

серпень 2011 

року 

Стовповський І.Т. інформація  

 
 

1.1.8.. Робота бібліотеки 

У «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.05.1999 р. № 139, у розділі «Загальні положення» підкреслено, що основними функціями бібліотеки є загальноосвітня, виховна, 

інформаційна, економічна та культурно – просвітницька. 

Бібліотека є структурним підрозділом школи, її діяльність спрямована на виконання загальної мети. Що зафіксована в Законі України 

«Про загальну середню освіту», - забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на 

загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полі культурності, світського характеру освіти, системності, інтегрованості, єдності 

навчання і виховання. 



Звіти про роботу бібліотеки заслуховувати на нарадах  1 раз на семестр. 

Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб 

№ пп Заходи Обсяг (кількість) Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Записати до бібліотеки першокласників  До 25 січня 

2011 року 

Столповська 

О.І 

 

2 Провести перереєстрацію читачів бібліотеки  З 06 – 10 

вересня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

3 Проводити з читачами бесіди про правила користування  Протягом року Столповська 

О.І 

 

4 Організувати екскурсії до шкільної бібліотеки для 

першокласників 

 08 вересня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

5 Проводити роботу з ліквідації заборгованості читачів  Протягом року Столповська 

О.І 

 

 

Індивідуальна робота з читачами 

№ пп Заходи Обсяг (кількість) Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Проводити індивідуальне консультування читачів при 

виборі книги: 

 Рекомендаційні бесіди; 

 Бесіди про прочитане; 

 Індивідуальні консультації біля книжкових виставок; 

 Абоненти індивідуальної консультації 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

2 Провести групові та індивідуальні аналізи читацьких 

інтересів 5 – х класів 

 26 січня,  18 

травня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

3 Провести захист читацьких формулярів читачів 7 – х класів  16 березня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

4 Групове консультування читачів з уже сформованим 

інтересом при виборі книг: 

 Рекомендаційні списки літератури; 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 



 Бібліографічні огляди літератури; 

 Тематичні бесіди з визначеної теми 

5 Оформити виставку формулярів кращих читачів  15 березня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками 

 

№ пп Заходи Обсяг (кількість) Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад: 

 Підготовка анотованих списків літератури до педрад; 

 Виступи на педрадах з інформаційними оглядами 

літератури 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

2 Оформлення книжкових виставок до педагогічних рад  Протягом року Столповська 

О.І 

 

3 Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, 

які надійшли до шкільної бібліотеки 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

4 Випуск інформаційних списків літератури за темами: 

 «Роль виховного потенціалу уроку в підвищенні 

рівня якості навчання в школі в умовах гуманізації 

навчально – виховного процесу»; 

 «Удосконалення системи виховної роботи через 

розвиток класних керівників»; 

 «Розвиток пізнавальної самоосвіти і творчих 

здібностей учнів на уроках»; 

 «Організація творчої діяльності учнів у позакласній 

роботі»; 

 «Система роботи школи з батьками»; 

 «Організація повторення програмного матеріалу і 

підготовка до підсумкових контрольних робіт та 

ЗНО» 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

5 Систематично поповнювати  картотеку 

 Картотеку статей періодичної преси на педагогічні 

теми 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 



6 Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів   Столповська 

О.І 

 

7 Брати участь у засіданнях методичних об’єднань учителів – 

предметників, педагогічних рад школи з різних питань 

навчання та виховання учнів, виступати з інформацією про 

літературу відповідної тематики 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

8 Взяти участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!» (за 

окремим планом) 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

9 Проводити індивідуальне інформування вчителів, що 

атестуються 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

Масові заходи з популяризації літератури 

 

№ пп Заходи Клас Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Заходи, присвячені Тижню дитячої та юнацької книги 1 – 11  10 березня 2011 Столповська 

О.І 

 

2 Заходи щодо формування в учнів громадянської свідомості: 

 Виховна бесіда «Знання і мудрість – незалежній 

Україні»; 

 Година спілкування «Честь, совість, гідність 

людини»; 

 Диспут «Сенс життя і моє місце і ній»; 

 Оформлення книжково – ілюстративної виставки 

«Українська держава: історія і сучасність»; 

 Вечір – реквієм, присвячений дню пам’яті жертв 

голодомору (31 березня); 

 Конкурс читців «Любіть Україну і пісню її солов’їну» 

 

7  

 

6 

 

9 

5 – 6 

 

1 – 3 

 

9 – 11 

 

6 - 7 

 

29 вересня 2010 

року 

 

20 жовтня 2010 

року 

 

24 листопада 

2010 року 

26 січня 2011 

року 

16 лютого 2011 

року 

16 березня 2011 

року                                              

 

 

 Столповська 

О.І, учителі – 

предметники, 

класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 березня 2011 

року 

3 Заходи щодо формування національної свідомості, любові 

до рідної землі, свого народу засобами книги в процесі 

позакласної роботи: 

 Бесіда «Я і моє рідне селище» 

 

 

 

4 

 

 

 

 

17 лютого 2011 

року 

 

 

 

Столповська 

О.І 

 

4 Заходи щодо популяризації української літератури: 

 Оформити постійно діючу книжково – ілюстративну 

виставку  «Книга – джерело знань». 

 Бібліотечні уроки «Без книги немає бібліотеки» та 

«Подорож до Читай – міста»; 

 День інформації «Твори письменників рідного краю» 

 Свято «Книга – казкова лампа, що дарує людині 

світло на далеких дорогах життя» 

 

5 – 7 

 

 

 

1 – 2 

3 – 4 

 

 

 

03 вересня 2010 

року 

 

12 жовтня – 12 

листопада 2010 

року 

10 березня 2011 

року 

 

21 квітня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

5 Заходи з народознавства: 

 Бесіди з народознавства «Були собі чумаки»; 

 Оформити книжково – ілюстративну виставку «З 

народної криниці»; 

 Літературно – музичне свято «Ярмарок українських 

звичаїв» 

 

9 

7 

 

5 - 10 

 

22 лютого 2011 

року 

22 листопада 

2010 року 

 

15 грудня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

6 Заходи, спрямовані на підвищення якості навчально – 

виховного процесу: 

 Свято «Прощання з Букварем та посвята в читачі»; 

 

 

1 

 

 

20 квітня 2011 

Столповська 

О.І 

 



 «Подорож до Країни Мудрої Книги»; 

 Вікторина «Сторінками підручника»; 

 Брейн – ринг «Найуважніший читач»; 

2 – 3 

4 

7 

 

року 

15 березня 2011 

року 

21 лютого 2011 

року 

8 грудня 2010 

року 

 

7 Заходи щодо проведення предметних тижнів: 

 Оформити книжкову виставку «Якщо ти 

захоплюєшся математикою» та книжкову полицю 

«Математика для допитливих»; 

 Огляд літератури «Про що не встиг розповісти 

підручник з математики; 

 Оформити книжково – ілюстративні виставки 

«Любити та берегти природу» та «Люби свій край»; 

 Огляд літератури «Людина і природа»; 

 

 Конкурс знавців творчості Т.Г. Шевченка «Ми чуємо 

тебе, Кобзарю, крізь століття»; 

 Бесіда «Сива давнина»; 

 

 Оформлення книжково – ілюстративної виставки 

«Славні імена» (про видатних українських 

письменників); 

 Конкурс малюнків «Я малюю рідну неньку Україну»; 

 

 Ярмарок книжок «Книжки, діти, читайте і фізику 

вивчайте»; 

 Рольова гра «Дипломатичні суперечки»; 

 

 Вікторина «Політичні права і свободи громадян 

України» 

 

9 

 

 

7 – 9 

 

9 – 11 

 

5 

 

4 – 9 

 

7 – 11 

 

10 – 11 

 

 

1 – 4 

 

 

5 – 8 

 

9 – 10 

 

11 

 

Тиждень 

математики 

 

Тиждень 

математики 

Тиждень 

біології 

Тиждень 

біології 

Тиждень 

укр..мови та 

літер. 

 

Тиждень 

укр..мови та 

літер. 

Тиждень 

укр..мови та 

літер. 

Тиждень фізики 

Тиждень історії 

 

Тиждень історії 

Столповська 

О.І, вчителі 

предметники 

 



8 Заходи щодо виховання естетичних смаків, любові до 

української культури, культури мови, книги, читання: 

 Оформлення книжково – ілюстративної виставки 

«Скарб від далеких прадідів – то рідна мова й рідне 

письменство»; 

 Інформаційна година «Початок книгодрукування і 

розвиток книжкової справи»; 

 Вікторина «Кожен край має свій звичай»; 

 Літературна година, присвячена Дню української 

писемності та мови «Писемність та книжкова справа 

в Київській Русі»; 

 Літературна вітальня «Сила, що рухає світом» (до 

Всесвітнього дня книги); 

 Конкурс – турнір на кращий читацький формуляр; 

 Літературна гра – вікторина «Сторінками 

найулюбленіших книг». 

 

 

7 

 

 

5 – 6 

 

3 – 4 

 

7 

 

2 – 3 

 

6 – 7 

 

3 –5 

 

 

22 вересня 2010 

року 

 

 

10 листопада 

2010 року 

 

06 жовтня 2010 

року 

 

23 лютого 2011 

року 

 

21 квітня 2011 

року 

 

30 листопада 

2010 року 

 

07 грудня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

9 Заходи щодо екологічного виховання та природоохоронної 

роботи: 

 Оформити книжково – ілюстративні виставки «Земля 

– наш дім», «Природа – наша мати, треба її 

оберігати» 

 Конкурс - вікторина «У вільну хвилину: загадки про 

природу». 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

08 вересня 2010 

року 

 

 

12 жовтня 2010 

року 

 

Столповська 

О.І 

 

10 Заходи щодо правового виховання:   Столповська  



 Оформлення книжково – ілюстративної виставки 

«Підліток і закон»; 

 Бесіда «Права й обов’язки учнів». 

7 – 8 

 

5 – 6 

 

08 грудня 2010 

року 

18 лютого 2011 

року 

 

О.І 

11 Етичне виховання: 

 Літературний ранок «Година ввічливості»; 

 Оформлення книжково – ілюстративної виставки 

«Культура поведінки» 

 

1 – 4 

1 - 6 

 

14 лютого 2011 

року 

18 жовтня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

12 Заходи щодо здорового способу життя: 

 Оформити книжково – ілюстративну виставку 

«Крокуємо здоровими у світле майбуття» та 

тематичну поличку «Ми за здоровий спосіб життя»; 

 Вікторина «Зелена аптека»; 

 Літературна виставка «Азбука здоров’я» 

 

9 

 

 

7 – 8 

4 

 

23 вересня 2010 

року 

 

18 жовтня 2010 

року, 

19 січня 2011 

року 

 

Столповська 

О.І 

 

Ведення довідково – бібліографічного апарату та довідково – бібліографічне обслуговування 

№ пп Заходи Обсяг (кількість) Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Оперативно та систематично здійснювати бібліографічне 

інформування учнів та вчителів шляхом усного 

інформування, оглядів літератури, а також інформаційних 

списків нових надходжень, експрес – інформацій, 

тематичного огляду  літератури 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

2 Систематично поповнювати картотеки: 

 Нових педагогічних понять, термінів та технологій; 

 Законодавчих та нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України; 

 Статей періодичної преси на педагогічні теми; 

 Інноваційних методик; 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 



 «Керівникові школи»; 

 «На допомогу вчителю» 

3 Вивчити інформаційні потреби вчителів та учнів школи за 

допомогою опитувань, анкетування, проведення Дня обліку 

запитань 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

4 Провести День інформації  Протягом року Столповська 

О.І 

 

5 Координувати роботу з бібліотеками району  Протягом року Столповська 

О.І 

 

6 Вилучати з картотек картки із застарілими матеріалами  Протягом року Столповська 

О.І 

 

7 Оперативно здійснювати каталогізацію нової літератури, 

розстановку карток до каталогів (АК, СК) та СКС 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

8 Скласти інформаційні списки літератури з 

рекомендаційного та позакласного читання 

 01 вересня 2010 

року 

Столповська 

О.І. 

 

 

Краєзнавча робота 

№ пп Заходи Клас Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Оформити книжково – ілюстративну виставку «Література 

рідного краю» 

1 – 11 02 вересня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

2 Продовжити роботу над створенням краєзнавчого портрету 

Солонянщини (тематична картотека) 

7 – 9 Протягом року Столповська 

О.І 

 

3 Підготувати і провести усний журнал «Духовний світ 

Солонянщини» 

5 – 7 14 грудня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

4 Підготувати і провести літературну вітальню «Поезія – це 

завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» 

(за творчістю Дори Калинової) 

9 – 11 

 

19 квітня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

5 Провести конкурс знавців рідного  селища «Моя рідна 

Солонянщина» 

2 – 4 11 жовтня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

6 Провести тематичний огляд літератури «Почесні громадяни 

селища» 

5 – 7 Протягом року Столповська 

О.І, Макієвська 

Т.Ю. 

 



7 Провести усний журнал «Перша столиця України» 4  24 січня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

8 Оформити розгорнуту книжково – ілюстративну виставку 

«Ми – солонянці, нам є чим пишатися» 

1-4 21 жовтня 2010 

року 

Столповська 

О.І, Макієвська 

Т.Ю. 

 

9 Провести гру – вікторину «Рідне селище» 3 - 4 22 листопада 

2010 року 

Столповська 

О.І 

 

 

Формування бібліотечного фонду 

№ пп Заходи Обсяг (кількість) Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Систематично здійснювати поточне комплектування фонду 

шкільної бібліотеки шляхом: 

 Передплати періодичних видань 

 Спонсорської допомоги (акція «Подаруй книгу 

шкільній бібліотеці!») 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

Заходи щодо збереження книжкового фонду 

№ пп Заходи Обсяг (кількість) Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Оформити книжково – ілюстративні виставки та тематичні 

полиці: 

 «Нові надходження літератури»; 

 «Ці книги бібліотеці подарували учні» 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

2 Провести доброчинну акцію «Подаруй книгу шкільній 

бібліотеці1» 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

3 Провести бесіду «Усе про книжку» 1 05 жовтня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

4 Конкурс – вікторина «Книга – бібліотека – читач» 5 – 7 08 жовтня 2010 

року 

Столповська 

О.І 

 

5 Проводити бесіди щодо збереження книжкового фонду 1 – 11 Протягом року Столповська 

О.І 

 

6 Провести бібліотечні уроки за орієнтованою тематикою: 

 «Структура книги»; 

 

5 

 

Протягом року 

Столповська 

О.І 

 



 «Періодичні видання для дітей молодшого шкільного 

віку»; 

 «Книжчина лікарня»; 

 «Гігієна читання»; 

 «Історія книги та книгодрукування»; 

 «Без книги немає бібліотеки» 

3 – 4 

 

1 – 2 

6 

7 

9 

7 Провести виховну годину «Пригоди української книжки» 3 – 4 20 квітня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

8 Інформаційна хвилинка «Книжка – твоє обличчя» 5 11 травня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

9 Здійснювати з активом шкільної бібліотеки рейди – 

перевірки збереження підручників 

1 – 11 Протягом року Столповська 

О.І 

 

10 Оформити книжково – ілюстративні виставки: 

 «Моя книга – моє обличчя». 

5 - 7 30 листопада 

2010 року 

 

Столповська 

О.І 

 

 

Підвищення кваліфікації. Організаційно – методична робота. Зміцнення матеріальної бази бібліотеки 

№ пп Заходи Обсяг (кількість) Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Скласти річний план роботи шкільної бібліотеки на 2010 -

2011н. р. 

 20 липня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

2 Вести  «Щоденник роботи шкільної бібліотеки на 2010 - 

2011н.р. 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

3 Координувати роботу шкільної бібліотеки з бібліотеками 

інших шкіл району 

 Протягом року Столповська 

О.І 

 

4 Оформлювати переплати на газети та журнали для 

бібліотеки 

 25 листопада 

2010 року 

20 квітня 2011 

року 

Столповська 

О.І 

 

 

1.2. Виховний процес у школі 
Основні завдання: 



1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її до самоаналізу, 

самооцінки, саморозвитку, самовиховання. 

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя. 

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням 

виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів. 

4. Розвиток учнівського самоврядування, його роль у НВП. 

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2010 - 2011 навчальному році: 

 Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів; 

 Виховання духовної культури особистості; 

 Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки; 

 Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

 Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті; 

 Збагачення народних традицій. Звичаїв; 

 Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці; 

 Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; 

 Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я; 

 Формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою; 

 Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, 

самореалізації; 

 Посилення уваги до питань морально – етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці 

учнів; 

 Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнання.  Особистості дитини як найвищої соціальної цінності; 

 Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей – сиріт та дітей, що залишилися служби соціальної та психолого 

– педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям; 

 Організація педагогічно – доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів 

через раду, учнівський комітет; 

 Доцільне використання можливості позашкільних навчально – виховних закладів для організації позакласної та позашкільної 

роботи. 

1.2.1. Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками 

І. Ціннісне ставлення до себе 

Початкова школа 

Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здорового способу життя; здійснення 

самоконтролю, само оцінювання, виявлення вольових рис особистості. 



Основна школа 

Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення бути фізично здоровою людиною. Уміння визначати свій 

соціальний статус у соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку. 

Старша школа 

Розуміння та аналіз «Я – концепції здоров’язберігаючих навичок». Уміння орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; 

визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів. 

 

 

№ пп Заходи Термін 

проведення 

Клас  Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Бесіди: «Якщо хочеш бути здоровим, загартовуйся», 

«Чистота рук – запорука здоров’я» 

15 вересня 2010 1 Класні 

керівники 

 

2 Бесіда «Профілактика інфекційних захворювань» Протягом 

навчального року 

2 Класні 

керівники 

 

3 Спортивні змагання «Старти надій» 13 жовтня, 18 

травня 2011 

2 Класні 

керівники 

 

4 Бесіда «У чистій воді риби багато, у доброзичливої людини 

друзів багато» 

17 листопада 

2010 

3 Класні 

керівники 

 

5 Бесіда «Знайте та виконуйте правила дорожнього руху» Щомісяця 3 Класні 

керівники 

 

6 Написання профілактичних диктантів «Інфекційним 

захворюванням – НІ!» 

24 листопада 

2010 

8 – 10 Учителі 

української 

мови 

 

7 Бесіда «Те, що знаєш, і те, що вмієш, за плечима не 

носити» 

15 грудня 2010 4 Класні 

керівники 

 

8 Година спілкування «Що маю знати, щоб зберегти своє 

здоров’я» 

19 січня 2011 5 Класні 

керівники 

 

9 Морально – етична бесіда «Будь великодушним і добрим. У 

великодушності – справжня краса людини» 

09 лютого 2011 6 – 7 Класні 

керівники 

 

10 Морально – етичні бесіди: «Бережи честь змолоду», 

«Уміння бути самим собою» 

20 квітня 2011 8 – 9 Класні 

керівники 

 

11 Морально – етична бесіда «Людина народжується для того, 16 березня 2011 10 - 11 Класні  



щоб залишити по собі слід вічний» керівники 

 

ІІ. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Початкова школа 

Запобігання та мирне розв’язування конфліктів. Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні 

судження. 

Основна школа 

Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в 

групі, колективі. 

Старша школа. 

Здійснення вільного морального вибору. Потреба допомагати іншим. 

№ пп Заходи Термін 

проведення 

Клас  Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Участь у Всеукраїнській акції «Людяність у нелюдний час» До 17.09.2010 1 – 11 Класні 

керівники 

 

2 Бесіда «Дерево міцне коріннями, а людина – друзями» 20 жовтня 2010 3 – 4 Класні 

керівники 

 

3 Години спілкування «Людина починається з добра» 20 жовтня 2010 5 - 7 Класні 

керівники 

 

4 День людей похилого віку: 

 Благодійна акція; 

 Відвідування реабілітаційного центру для людей 

похилого віку» 

01 листопада 

2010 

1 – 11 Класні 

керівники 

 

5 Години спілкування «Моральні ідеали та їх місце в нашому 

житті» 

20 жовтня 2010 10 – 11 Класні 

керівники 

 

6 Години спілкування «Що означає бути людиною?» 20 жовтня 2010 8 – 9 Класні 

керівники 

 

7 Акція «Діти – дітям» до Міжнародного дня інвалідів: 

 Бесіди; 

 Виготовлення іграшок власними руками; 

 Психологічний тренінг «Толерантність у сучасному 

житті» 

03 грудня 2010  

1 – 11 

2 – 6 

5 – 9 

Колосова І.В, 

Копиленко 

А.О, класні 

керівники, 

Ніколіна О.М. 

 

8 Всесвітній день боротьби зі Снідом:   Колосова І.В.,  



 Зустрічі зі спеціалістами; 

 Виставка стіннівок «Скажемо Сніду – НІ» 

01.12.2010 

01.12.2010 

 

8 – 10 

7 – 9 

класні 

керівники 

 

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці 

Початкова школа 

Усвідомлення значення праці в житті людини. Відповідальність за результати власної праці та праці інших. Уявлення про різні види 

професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові. 

Основна школа 

Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до людей праці, які  створюють духовні та матеріальні блага і цінності. 

Уміння доводити справу до логічного завершення. 

Старша школа. 

Сформованість практичних умінь і навичок ведення домашнього господарства. Професійне самовизначення. Трактування професійної 

діяльності. 

 

№ пп Заходи Термін 

проведення 

Клас  Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Виставка доробок, виготовлених власноруч, «Щедрі дари 

осені» 

01жовтня 2010 1 – 4 Класні 

керівники 

 

2 Трудовий десант «Даруйте людям радість» 01жовтня 2010 5 – 9 Класні 

керівники 

 

3 Організація роботи шкільних гуртків, клубів за інтересами 01жовтня 2010 5 – 9 Класні 

керівники 

 

4 Тиждень профорієнтації (за окремим планом) 08.03 – 15.03.2011 1 – 11 Заступник 

директора, 

класні 

керівники 

 

 

ІV. Ціннісне ставлення до природи 
Початкова школа 

Уявлення про цілісність природи, місце людини в природі, розуміння необхідності гармонійного співіснування людини і природи; 

інтерес до пізнання природи. 

Основна школа 



Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи. Бережливе ставлення до природи. 

Старша школа 

Знання екологічного законодавства; знання основ безпечної життєдіяльності в умовах екологічної кризи. Навички оздоровлення довкілля; 

відповідальне ставлення до правових норм, до природи як середовища існування людини. 

№ пп Заходи Термін 

проведення 

Клас  Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Бесіда «Збережемо чистим довкілля» 01 листопада 

2010 

1 – 2 Класні 

керівники 

 

2 Робота екологічної агітбригади (за окремим планом) Протягом року  Класні 

керівники, 

екологічні 

бригади 

 

3 Екологічні акції: «Чисте подвір’я», «Листя в землю», 

«Чисте місто» 

21 жовтня 2010 1 – 11 Класні 

керівники 

 

4 Участь у Всеукраїнській акції «Щедрість рідної землі» 22 жовтня 2010 5 – 7 Класні 

керівники 

 

5 Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» 13.12 – 17.12.2010 5 – 8 Строменко Д.С.  

6 Екологічний двомісячник «Зелена весна»: 

 Відзначення Всесвітнього Дня здоров’я»; 

 Відзначення Всесвітнього Дня довкілля»; 

 Відзначення Всесвітнього Дня Землі» 

 

Квітень 

07.04.2011 

22.04.2011 

1 – 11 Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

7 Відзначення 25 річниці з дня Чорнобильської трагедії: 

 Єдиний тематичний урок; 

 Ушанування пам’яті загиблих під час ЧАЕС; 

 Виставка стіннівок; 

 Виставка рефератів 

22.04 .2011  

1 – 11 

8 – 9 

10 – 11 

10 - 11 

Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

8 Участь у районній туристично – краєзнавчі експедиції 

«Краса і біль України» 

01 лютого 2011 10 - 11 Лимар О.М.  

 

V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 
Початкова школа 

Здатність розуміти і сприймати інформацію художньо – тематичної спрямованості, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, 

інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, переживання, пов’язані зі сприйманням творів різних видів мистецтва. 



Основна школа 

Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність художньо – естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою 

елементарних мистецьких знань, понять, термінів. 

Старша школа 

Сформованість потреби спілкування з мистецтвом. Розуміння й аналіз художніх образів мистецтва. Участь у позакласній та позашкільній 

діяльності. 

№ пп Заходи Термін 

проведення 

Клас  Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Конкурс малюнку «Я хочу жити в якісному світі» 09 вересня 2010 5 – 7 Строменко Д.С.  

2 Виставка малюнків до професійного свята вчителів 30.09.2010 5 – 7 Класні 

керівники 11 

класів 

 

3 Свято «Осінь в гості завітала» 14 жовтня 2010 4 – 6 Класні 

керівники 

 

4 Виставка малюнків «Краса природи рідного краю» 25 листопада 

2010 

3 – 4 Класні 

керівники 

 

5 Розважальна програма для старшокласників «Міс осінь» 26 листопада 

2010 

7 – 11 Колосова І.В, 

Купрій О.М 

 

    6 Участь у змаганнях з волейболу серед хлопців та дівчат 03.12 – 17.12.2010 9 – 10 Дмитрієв П.М.  

7 Виставка новорічних стіннівок 17 грудня 2010 8 – 11 Класні 

керівники 

 

8 Новорічний ранок «Ой, прийшла зима» 20 - 24 грудня 

2010 

1 – 4 Класні 

керівники 

 

9 Новорічний вогник для старшокласників 25 грудня 2010 8 – 11 Колосова І.В  

10 Шкільний огляд – конкурс дружин юних пожежних – 

рятівників 

22 лютого 2011 6 – 9 Колосова І.В.  

11 Участь у районному конкурсі «Учень року» 22 лютого 2011 8 – 11 Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

12 Свято мам у початковій школі 03 березня 2011 1 – 4 Класні 

керівники 

 

13  Конкурс малюнків «Наш біль – Чорнобиль» 21 квітня 2011 7 – 11 Колосова І.В  



14  Конкурс малюнку «Податки очима дітей» 22 квітня 2011 7 – 11 Колосова І.В  

15 Відзначення Міжнародного дня сім’ї в школі 16 травня 2011 5 – 11 Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

16 Відзначення Дня Європи – Всесвітнього дня культурного 

розмаїття в ім’я діалогу і розвитку 

20.05.2011 1 - 11 Колосова І.В  

 

VІ. Ціннісне ставлення до суспільства і держави 
Початкова школа 

Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії і мови свого народу, країни. Почуття гордості й поваги 

до своїх батьків, роду, народу, де народився. Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій. Розуміння правил взаємодії 

людей у сім’ї та суспільстві. 

Основна школа 

Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до українських родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та 

володіння українською мовою. Шанобливе ставлення до державної символіки. Знання історії та культури інших народностей, які проживають 

в Україні та інших державах. 

Старша школа 

Любов до Батьківщини, рідного краю, повага до державних символів. Знання та усвідомлення необхідності дотримуватися конституційно 

– правових норм. Готовність до захисту інтересів Батьківщини. Участь у житті школи й роботі учнівського самоврядування. Повага і 

толерантне ставлення до представників інших етносів, віросповідань і культур. 

№ пп Заходи Термін 

проведення 

Клас  Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 День партизанської слави: 

 Зустріч з ветеранами партизанського руху; 

 Тематичний конкурс дитячого малюнка; 

 Конкурс учнівської творчості 

22.09.2010  

10 – 11 

5 – 7 

8 - 9 

Колосова І.В., 

класні 

керівники 

 

2 Урок гендерної грамотності 29.09.2010 1 -  11 класні 

керівники 

 

3 Урок «Європейська культурна спадщина» Вересень 2010 1 – 11 класні 

керівники 

 

4 Відзначення 360 – річчя Дня українського козацтва: 

 Спортивні ігри; 

 Свято «Козацькі розваги»; 

14.10.2010  

5 –  

9 – 11 

Учителі укр.. 

мови, історії, 

образотворчого 

 



 Конкурс дитячого малюнка 

 

1 – 4 мистецтва 

5 Тиждень пам’яті до 65 – ої річниці визволення України від 

німецько – фашистських загарбників 

18.10 – 22.10.2010 1 – 11 Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

6 До 21 – ої річниці створення Народного руху України: 

виставка рефератів «Український політичний рух кінця 80 

– х – початку 90 – х років ХХ ст.» 

10.11.10 9 – 11 Колосова І.В  

7 День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 26.11.10 1 – 11 Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

8 День збройний сил України: 

 Тематичні уроки; 

 Зустріч із військовослужбовцями 

04.12.2010  1 – 11 Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

9 Тиждень правової культури, присвячений Дню прав 

людини 

07.12 – 10.12.2010 1 - 11 Колосова І.В  

10 Екскурсії до історичного музею Протягом року 5 – 9 класні 

керівники 

 

11 День захисника Вітчизни: 

 Виставка стіннівок; 

 Тематичні виховні години; 

 Конкурс пісні та шикування 

23.02.2011  

1 – 11 

8 – 10 

10 – 11 

Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

14 Заходи до Дня Перемоги: 

 Пошукова робота щодо виявлення учасників 

Великої Вітчизняної війни; 

 Єдиний тематичний урок; 

 Зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної війни; 

 Урочиста лінійка, присвячена Дню Перемоги; 

 Виставка стіннівок 

02.05 -06.05.2011 

 

 

 

06.05.2011 

 

5 – 8 

 

1 – 11 

1 – 8 

1 – 8 

1 - 11 

Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

 

1.2.2. Традиційні загальноосвітні заходи 
№ пп Заходи Дата  Клас  Відповідальний Відмітка про 

виконання 



1 Свято Першого дзвоника і урок знань 01.09.2010 1 – 11 Колосова І.В  

2 Перший урок 01.09.2010 1 - 11 Колосова І.В  

3 Урочисті заходи до Дня вчителя «Учителю вклонися до 

землі…» 

01.10.2010 11 Колосова І.  

4 Єдиний день відкритих дверей для батьків: 

 Відвідування уроків батьками учнів; 

 Виставка дитячих робіт; 

 Ярмарок – продаж кондитерських виробів 

 1 - 11 Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

5 Новорічні свята: 

 «Ой, прийшла зимонька – зима»; 

 Бал – маскарад для старшокласників 

З 20 - по 25 

грудня 2010 

 

1 – 4 

8 - 11 

Колосова І.В, 

класні 

керівники 

 

6 Свято «Мамі вклонюся до землі» 04 березня 2011 1 - 5 класні 

керівники 

 

7 Лінійка «Свято зі сльозами на очах» 06 травня 2011 1 - 11 Колосова І.  

8 Свято «До побачення, початкова школо!» 25 травня 2011 4 класні 

керівники 

 

9 Свято Останнього дзвоника 30.05.2011 1 - 11 Колосова І.  

10 Випускний вечір 31.05.2011 11 Колосова І.  

 

1.2.3. Розвиток учнівського самоврядування 
Дата  Порядок денний Відповідальний  Відмітка про 

виконання, № 

справи 

Вересень 2010 

року 

- Вибори учнівського самоврядування на 2010-2011 н.р. 

- Засідання шкільного парламенту , планування  роботи  на рік 

- Організація чергування  по школі 

- Перевірка щоденників 

- Підготовка учнівського самоврядування до Дня вчителя. 

- Тимурівська робота  

Колосова І.В., 

Купрій О.М. 

Протоколи 

засідань, 

відомості про 

результати 

перевірки  

Жовтень 2010 

року 

- День людей похилого віку  

- Святкування Дня вчителя 

- День учнівського самоврядування  

- Випуск вітальних стінгазет до Дня вчителя  

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи  

Протоколи 

засідань, 

сценарії заходів 



-Засідання міністерств шкільного парламенту ( за окремим графіком) 

- Тимурівська робота  

- « Осінні візерунки » - виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва  

( 1-4 кл.) 

Листопад 2010 

року 

- Засідання вожатського активу  

- Операція « Чисте подвір’я»  

- «Свято врожаю» ( 5-8 кл.) 

- Засідання міністерств шкільного парламенту ( за окремим графіком) 

- Тимурівська робота 

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи 

Протоколи 

засідань , 

сценарії заходів 

Грудень 2010 

року 

- Всесвітній День боротьби зі СНІДом 

- « Ну-мо, хлопці» - конкурс до Дня Збройних сил України  

- Акція милосердя « Діти –дітям » 

- Святкування Дня Святого Миколая  

- Підготовка та проведення Новорічних свят 

- Випуск  новорічних стінгазет 

- Засідання міністерств шкільного парламенту ( за окремим графіком) 

- Тимурівська робота 

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи 

Протоколи 

засідань, 

сценарії заходів 

Січень 2011 

року 

- Підсумки роботи шкільного парламенту за І семестр; 

- Звіт президента школи  та міністерств  

- Тимурівська робота 

 

 

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи 

Протоколи 

засідань 

Лютий 2011 

року 

- Засідання вожатського активу  

- Засідання міністерств шкільного парламенту ( за окремим графіком) 

- Тимурівська робота 

- Конкурсно-розважальна програма до Дня Святого Валентина  

- « Лицар-2011» ( 2-4 кл.) 

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи 

Протоколи 

засідань, 

сценарії заходів  

Березень 2011 

року 

- Святковий концерт « Жінка –одвічна загадка природи» 

- Випуск вітальних стінгазет до 8 Березня  

- Конкурсно-розважальна програма « А я  просто україночка» ( 5-7 кл.) 

 - Засідання міністерств шкільного парламенту ( за окремим графіком) 

- Тимурівська робота 

 

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи 

Протоколи 

засідань, 

сценарії заходів  



Квітень 2011 

року 

- Природоохоронна акція « Довкілля» 

- Загальношкільний конкурс « Клас року» 

- Конкурс « Міс Весна » ( 1-4 кл.) 

- Засідання міністерств шкільного парламенту ( за окремим графіком) 

- Тимурівська робота 

- Засідання вожатського активу  

 

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи 

Протоколи 

засідань, 

сценарії заходів  

Травень 2011 

року 

- Підсумкові збори шкільного парламенту  

- Святкування Дня Перемоги 

- Тимурівська робота 

- Свято Останнього дзвоника  

 

 

Колосова І.В., 

Купрій О.М., 

президент 

школи 

Протоколи 

засідань, 

сценарії заходів  

 

1.2.4. Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі 
№ пп Заходи Терміни 

проведення  

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

примітка 

1 Проводити рейди «Урок» 01 жовтня, 01 

грудня 2010 

року, 01 квітня 

2011 року 

Колосова І.В. 

Копиленко А.О. 

Наказ 

№_________ 

 

 

2 Виявлення проблемних сімей Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О. 

Списки  

3 Поновлення банку даних на учнів, які перебувають на 

спільному обліку та учнів, які виховуються в 

неблагополучних сім’ях 

До15.092010 

року, до 

20.01.2011 року 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О. 

Банк даних  

4 Проводити обстеження житлово – побутових умов 

проживання дітей у родинах, де батьки негативно 

впливають на дітей 

1 раз на місяць  Класні 

керівники 1-11 

класів, 

Копиленко А.О. 

Акти обстеження  

 

 

5 Проводити зустрічі учнів школи зі спеціалістами: Протягом 2010- Колосова І.В. план роботи  



 Наркологом; 

 Венерологом; 

 Психологом 

2011 

навчального 

року 

школи 

1 раз на семестр 

6 Провести Тиждень посиленої профілактики 

правопорушень: 

 Зустрічі з представниками правоохоронних 

органів району; 

 День спільних дій в інтересах дітей 

16.11.2010 – 

20.11.2010 року 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О. 

План  

7 Індивідуальна робота з учнями, які перебувають на 

спільному обліку та які виховуються в неблагонадійних 

сім’ях 

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О. 

Довідка  

8 Проводити серед учнів роз’яснювальну роботу, лекції, 

бесіди з метою профілактики злочинності, запобігання 

бездоглядності та безпритульності 

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О. 

Інформація 1 раз 

на семестр 

 

9 Проводити тематичні виховні години з метою 

профілактики негативних явищ в учнівському середовищі 

Протягом 2010-

2011навчального 

року 

Класні керівники 

1-11 класів 

Плани виховної 

роботи 

 

10 Проводити профілактичну роботу з батьками учнів, які не 

займаються вихованням своїх  дітей 

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Колосова І.В. Плани виховної 

роботи 

 

11 Проводити з учнями бесіди на морально–правову 

тематику 

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Класні керівники 

1-11 класів 

Плани виховної 

роботи 

 

12 Залучати учнів із неблагонадійних сімей та учнів, які 

перебувають на спільному обліку, до гуртків, секцій, а 

також до різних шкільних та позашкільних виховних 

заходів 

Протягом 2010-

2011навчального 

року 

Класні керівники 

1-11 класів 

Інформація 1 раз 

на семестр 

 

13 Питання профілактики злочинності, запобігання 

безпритульності та бездоглядності розглянути на нараді 

Грудень2010 

року, травень 

Колосова І.В. Протоколи   



при директорові, на загальних батьківських зборах 2011 року 

 

1.2.5. Заходи щодо формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, 

токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД 
№ 

з/п 

Назва заходу Терміни 

проведення 

класи відповідальні Відмітка про 

виконання 

примітка 

1 Єдиний день безпеки життєдіяльності у зв’язку з 

початком нового навчального року 

31.08.2010 року 1 - 11 Колосова І.В, 

Пушко І.В, 

класні 

керівники 

  

2 Тиждень безпеки життєдіяльності учнів Квітень 2011 

року 

1 - 11 Пушко І.В.   

3 Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму: 

 

 

 Правила дорожнього руху; 

 Правила протипожежної безпеки; 

 Запобігання отруєнь дикорослими рослинами 

та грибами; 

 Правила безпеки при користуванні газом; 

 Правила безпеки з вибухонебезпечними 

предметами; 

 Правила безпеки на воді; 

 Правила користування електроприладами 

та поводження з джерелами електроструму; 

 Попередження враження блискавкою; 

 Попередження травматизму під час 

ожеледиці;обережно, тонкий лід! 

 Профілактика кишкових інфекцій 

 Профілактика вірусних та бактеріальних 

інфекцій  

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року (за 

окремим 

планом) 

 

1 - 11 Пушко І.В, 

Колосова І.В. 

класні 

керівники 

  

4 Бесіда «Я обираю здоровий спосіб життя» (з 

профілактики СНІДу) 

1 раз на місяць 1 - 11 Класні 

керівники 

  



5 Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на 

осінні канікули 

22 жовтня 2010 1 - 11 Класні 

керівники 

  

6 Година спілкування «Здоров’я бережи змолоду» 22 грудня 2010 1 - 5 Класні 

керівники 

  

7 Година спілкування «Життя людини – найвища 

цінність» 

22 грудня 2010 8 - 10 Класні 

керівники 

  

8 Дні безпеки життєдіяльності учнів перед виходом на 

зимові канікули 

24 грудня 2010 1 - 11 Класні 

керівники 

  

9 Профілактичний медогляд учнів Протягом 

навчального 

року 

1 - 11 Класні 

керівники 

  

10 Бесіди шкільної медсестри «Інфекційні 

захворювання – це небезпечно» 

18 січня 2011 5 - 11 Мелікян Є.А.   

11 Бесіда  шкільної медсестри «Чистота – запорука 

здоров’я» 

08 лютого 2011 1 - 4 Мелікян Є.А.   

12 На нараді при директорові заслуховувати шкільну 

медсестру про проблеми здоров’я школярів 

1 раз на 

семестр 

 Мелікян Є.А.   

13 Залучати до співпраці з учнями спеціалістів: 

 Лікаря – гінеколога; 

 Лікаря – венеролога; 

 Лікаря - нарколога 

Протягом року 5 - 11 Колосова І.В.   

14 День безпеки життєдіяльності під час проведення 

Всеукраїнської толоки 

Квітень 2011 

року 

1 - 11 Пушко І.В., 

Колосова І.В., 

Класні 

керівники 

Плани виховної 

роботи 

 

15 Питання безпеки життєдіяльності учнів розглядати: 

 На нараді при директорові; 

 На методичних об’єднаннях класних 

керівників; 

 На батьківських зборах 

Протягом 

навчального 

року 

 Пушко І.В, 

Колосова І.В. 

Протоколи 1 

раз на семестр 

 

16 Бесіди з безпеки життєдіяльності у зв’язку з 

оздоровленням учнів та виходом на літні канікули 

Травень 2011 

року 

1 - 11 Колосова І.В. 

Пушко 

І.В.,класні 

Плани виховної 

роботи 

 



керівники 

17 Робота гуртків ЮІР, ЮДПД, екологічної бригади Протягом 

навчального 

року 

 Купрій О.М, 

Колосова І.В. 

Пушко І.В. 

Найда М.М. 

Волощенко 

Н.М. 

Накази  

18 Участь у районних заходах: виступ агітбригад ЮІР, 

ЮДПД, огляд екологічних агітбригад 

Протягом 

навчального 

року 

 Купрій О.М. 

Колосова І.В. 

Пушко І.В. 

Найда М.М. 

Волощенко 

Н.М. 

Довідка на 

кінець 

навчального 

року 

 

 

1.2.6. Робота з батьківською громадськістю. 
Головне  завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості в 

позакласні роботі з класними колективами та індивідуальні роботі з неблагополучними родинами та дітьми; зробити батьків союзниками 

школи. 

Основні напрямки роботи з батьками: 

 Ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в сім’ї; 

 Виявлення труднощів, які відчувають батьки; 

 Здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельно аналізу; 

 Залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи; 

 Проведення загальношкільних батьківських зборів (1 раз на семестр), класних батьківських зборів (4 рази на рік); 

 Особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками, консультації для батьків психолога школи 

Реалізація спільних заходів «Родинне виховання» 

Основними завданнями спільних заходів є: 

 Забезпечення духовної єдності поколінь; 

 Забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини; 

 Включення дитини в спільну роботу з дорослими; 

 Виховання поваги до школи, батьків, учителів, товаришів. 



Прогнозуючим результатом реалізації цих спільних заходів є ефективність системи спільної діяльності сім’ї та школи у виховному 

процесі, зменшення конфліктних ситуацій у навчально – виховному процесі. 

Конкретність спільних заходів розкривається в класних планах виховної роботи з урахуванням психолого – педагогічних особливостей 

кожного класного колективу. 

№ пп Заходи Терміни 

проведення  

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

примітка 

1 Батьківські лекторії 2 рази на семестр Колосова І.В, 

класні керівники 

Інформація 1 раз 

на семестр 

 

2 Загальношкільні батьківські збори 1 раз на семестр Бондар В.А, 

Колосова І.В. 

Інформація 1 раз 

на семестр 

 

3 Єдиний батьківський день Щомісячно Бондар В.А, 

Колосова І.В. 

Звіт  

4 Організувати консультативний пункт для учнів, батьків, 

учителів 

Протягом 

навчального 

року 

Ніколіна О.М. Звіт за рік  

5 Познайомитися з матеріально – побутовими умовами 

родин: 

 Першокласників; 

 Дітей. Що прибули до школи; 

 Неблагополучних; 

 Сиріт, напівсиріт; 

 Дітей, що мають батьків – інвалідів; 

 Багатодітних; 

 Дітей, що потерпіли від ЧАЕС 

01 вересня - 01 

жовтня 2010 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О, 

Ніколіна О.М. 

акти  

6 Взяти під контроль сім’ї, у яких батьки не забезпечують 

належного виховання учнів 

03       вересня 

2010 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О, 

Ніколіна О.М. 

Списки  

7 Протягом навчального року залучати батьків до участі в 

загальношкільних, класних виховних заходах, проведенні 

творчих зустрічей, конференцій, тощо 

Протягом 

навчального 

року 

Колосова І.В, 

Копиленко А.О, 

Ніколіна О.М. 

Інформація 1 раз 

на семестр 

 

8 Організувати роботу консультаційної психолого – 

педагогічної служби з надання допомоги батькам у 

вихованні дітей 

Протягом 

навчального 

року 

Ніколіна О.М. Інформація 1 раз 

на семестр 

 



 

 

Розділ 2 

Науково – методичне забезпечення системи загальної середньої освіти 
2.1. Структура методичної роботи 
Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних 

досліджень, збільшення кількості й покращення якості науково – методичних розробок, створюваних вчителями. 

Структура методичної роботи в комунальному закладі освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

 



Педагогічна рада 

Методична рада Наради при директорові Рекомендації 

Науково-методична проблема 

Колективно-групові 

форми методичної роботи 

Індивідуальні форми 

роботи 

Конкурси Підвищення 

кваліфікаційного рівня 

педагогів 

Тижні презентації роботи 

предметних кафедр 

Педагогічні ярмарки, 

виставки 

Конференції  

Психолого – педагогічні 

семінари 

Творчі групи 

Шкільні методичні 

об’єднання  

Творчі звіти 

Самопрезентації  

Самоосвіта  

Консультації, співбесіди 

Наставництво 

Діагностування  

Класний керівник року 

Вчитель року 

Проходження атестації 

Курси підвищення 

кваліфікації 

Шкільне методичне 

об’єднання року 



Мета: 
 Координація та кооперація методичної роботи педагогічного колективу, визначення кінцевих і проміжних цілей і завдань цієї 

роботи; 

 Пошук і розв’язання довгострокових проблем, які турбують педагогічний колектив; 

 Вироблення загальної методичної платформи, формування у всіх і кожного зокрема, єдності знань, переконань і діяльності. 

 

Зміст роботи методичної ради 

 
Озброєння вчителів методикою реалізації вимог навчальних програм: 

 Визначення мети та забезпечення її реалізації; 

 Виділення головного; 

 Вироблення міцних практичних умінь; 

 Забезпечення предметної спрямованості уроку, між предметних зв’язків; 

 Науковість викладання. 

Впровадження в практику: 

 Досягнень педагогічної, психологічної науки; 

 Передового педагогічного досвіду; 

 Новації; 

 Розвиваючого навчання. 

Озброєння вчителів: 

 Практичними навичками і методикою комплексного використання ТЗН та наочних посібників; 

 Навичками раціонального використання часу; 

 Навичками засвоєння теоретичного матеріалу і вироблення практичного застосування їх в основному на уроці. 

Діяльність методичної ради: 

 Керівництво методичною роботою школи; 

 Розвиток ініціативи і творчості педагогів; 

 Вивчення і поширення передового педагогічного досвіду; 

 Вивчення і аналіз стану викладання окремих предметів; 

 Підготовка і проведення педчитань, конференцій, семінарів, виставок, тощо. 

 

 



2.2. Атестація педагогічних працівників 
Атестація педагогічних працівників школи проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.. 54), Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 р. № 310, змін та 

доповнень, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.1998 р. № 419, Закону України «Про загальну середню освіту» 

(ст. 27). 

№№ Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1.  Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації 

педагогічних працівників у поточному навчальному році». 

Створення атестаційної комісії. 

До 20.09 2010 р. Голова атестаційної комісії - 

Бондар В.А. 

 

2.  Проведення першого засідання атестаційної комісії:  

 розподіл функціональних обов’язків між членами 

атестаційної комісії 

 планування роботи атестаційної комісії 

 складання графіку засідання атестаційної комісії  

До 20.09.2010 р. Атестаційна комісія 

 

 

3.  Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2010 р. Чащіна В.О. 
 

4.  Опрацювання законодавчої, правової та нормативної 

документації з питань атестації педагогічних працівників 

Вересень 2010 р. Атестаційна комісія 

 

 

5.  Організація збору заяв від вчителів на проходження чергової та 

позачергової атестації. 

20.09 - 10.10.2010 

р. 

Секретар атестаційної комісії - 

Чащіна В.О.  

 

6.  Проведення другого засідання атестаційної комісії: 

 розгляд заяв, які надійшли до атестаційної комісії 

 затвердження плану роботи атестаційної комісії 

До 20.10.2010 р. Атестаційна комісія 

 

 

7.  Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних 

працівників». 

Доведення до відома учителів, що атестуються, графіка 

проведення атестації 

До 20.10.2010 р.  Голова атестаційної комісії - 

Бондар В.А., Секретар 

атестаційної комісії - Чащіна 

В.О. 

 

8.  Визначення кураторів – членів атестаційної комісії, 

відповідальних за надання консультативної допомоги учителям, 

які атестуються, із питань підготовки та проведення атестації 

До 20.10.2010 р. Голова атестаційної комісії - 

Бондар В.А. 

 

9.  Складання планів індивідуальної підготовки до проведення 

атестації учителів 

До 29.10.2010 р. Секретар атестаційної комісії - 

Чащіна В.О., пари «куратор – 

 



учитель, який атестується» 
10.  Про оформлення та доповнення портфоліо вчителя Жовтень 2010 – 

березень 2011 р. 

Члени атестаційної комісії 
 

11.  Робота вчителів, що атестуються, над самоаналізом, підготовка 

до самопрезентації. 

Листопад 2010 р. Пари «куратор – учитель, який 

атестується» 

 

12.  Самопрезентація вчителів, які атестуються. Засідання 

педагогічної ради. 

Січень 2011 р. Пари «куратор – учитель, який 

атестується» 

 

13.  Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення 

системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з 

планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до 

атестації) 

Січень 2011 –  

лютий 2011 р. 

Члени атестаційної комісії 
 

14.  Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Листопад 2010 р. - 

лютий 2011 р. 

Атестаційна комісія 
 

15.  Вивчення системи виховної роботи вчителів, які атестуються. Листопад 2010 р. - 

лютий 2011 р. 

Атестаційна комісія 
 

16.  Вивчення стану ведення вчителями шкільної документації. Листопад 2010 р. - 

лютий 2011 р. 

Бондар В.А., Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М., Пушко І.В., 

Колосова І.В. 

 

17.  Вивчення думки батьків, дітей, колег, громадськості щодо тих, 

хто атестується (анкети, співбесіди, опитування тощо) 

Листопад 2010 р. - 

лютий 2011 р. 

Атестаційна комісія 
 

18.  Проведення третього засідання атестаційної комісії. Про хід 

атестації в школі: 

 Купрій О.М. 

 Величко І.О. 

 Овдієнко Л.О. 

Персональний контроль системи роботи вчителів, що 

атестуються  

Грудень 2010 р. Атестаційна комісія 

 

Колосова І.В. 

Скулінець Г.В. 

Пушко І.В. 

 

19.  Проведення четвертого засідання атестаційної комісії. Про хід 

атестації в школі: 

 Болдирєва Л.М. 

 Лимар О.М. 

 Зеленіна О.В. 

Персональний контроль системи роботи вчителів, що 

Січень 2011 р. Атестаційна комісія 

 

Дубовик Ю.П. 

Чащіна В.О. 

Миргородська Л.М. 

 

 



атестуються 
20.  Проведення п’ятого засідання атестаційної комісії. Про хід 

атестації в школі: 

 Чащіна В.О. 

 Гандрабурова Ю.В. 

 Копиленко А.О. 

Персональний контроль системи роботи вчителів, що 

атестуються 

Лютий 2011 р. Атестаційна комісія 

 

Бондар В.А.  

Черевата Н.А.  

Чащіна В.О. 

 

 

21.  Психодіагностичне тестування учителів, що атестуються . 01.03.2011 - 

10.03.2011 р. 

Ніколіна О.М. 
 

22.  Проведення засідань шкільних методичних об’єднань щодо 

розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на 

підставі вивчення системи і досвіду їх роботи, матеріалів 

атестації. 

Березень 2011 р. Голови ШМО – члени 

атестаційної комісії 

 

23.  Підготовка атестаційних листів, інших матеріалів 18.03.2011 р. Атестаційна комісія 
 

24.  Оформлення атестаційних листів. Ознайомлення учителів, які 

атестуються, зі змістом атестаційних листів. 

До 20.03.2011 р. Атестаційна комісія 
 

25.  Проведення шостого (заключного) засідання атестаційної комісії: 

 розгляд атестаційних листів 

 заслуховування працівників, які атестуються 

 прийняття рішень про результати атестації, внесення 

пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників 

04.04.2011 р. Атестаційна комісія 
 

26.  Видача наказу про підсумки атестації. 04.04.2011 р. Голова атестаційної комісії – 

Бондар В.А. 

 

27.  Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками 

атестації поточного навчального року 

Травень 2011 р. Секретар атестаційної комісії – 

Чащіна В.О. 

 

  

2.3. План заходів щодо підвищення ефективності діяльності школи 

№ з/п Назва заходу Терміни 

проведення 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання 

1 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності випускників 

школи в державній підсумковій атестації та зовнішньому незалежному 

Вересень 2010 

року 

Чащіна В.О.  



оцінюванні в 2010 навчальному році 

2 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів школи в 

турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах у 2010 навчальному році 

Вересень 2010 

року 

Пушко І.В.  

3 Розглянути на засіданні шкільних методичних об’єднань, педагогічної 

ради, Ради школи питання «Шляхи підвищення якості роботи школи в 

2010-2011 навчальному році» 

Серпень – 

вересень 2010 

року 

Бондар В.А.  

4 Продовжувати в 2010-2011 навчальному році роботу творчих груп:  

 По роботі над науково-методичною проблемою школи 

«Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності 

закладу як засіб творчого розвитку вчителя та учнів». 

 По організації та проведенню моніторингу якості знань та 

підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання 

З вересня 2010 

року 

 

 

 

Пушко І.В. 

 

Чащіна В.О. 

 

5 Продовжити роботу щодо відкриття класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів, профільних класів у 2010-2011 навчальному році 

ІІ семестр Бондар В.А., 

Пушко І.В. 

 

6 Створити належні умови для якісної самоосвіти вчителів, для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у  2010-2011 навчальному році 

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Адміністрація 

школи 

 

7 Організувати вільний доступ педагогічних працівників до мережі Інтернет, 

до роботи із сайтами  обласного управління та Міністерства освіти і науки 

України 

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Бондар О.М.  

8 Здійснювати плановий контроль за підготовкою учнів – випускників до 

зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у 

2010-2011 навчальному році. 

ІІ семестр Чащіна В.О.  

9 Поповнити шкільні кабінети навчальною, методичною літературою, 

прикладними програмними засобами навчання  

Протягом 2010-

2011 

навчального 

року 

Вчителі-

предметники 

 

 

2.4. Робота з резервом керівних кадрів 



№ пп Заходи Терміни проведення  Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Організувати роботу з кадровим резервом. Керуючись 

«Положенням про формування кадрового резерву», скоригувати 

резерв по школі протягом навчального року на керівні посади. При 

формуванні кадрового резерву керуватися критеріями: 

 Професійна підготовка; 

 Вік та стаж роботи; 

 Психологічне сумісництво 

Січень Бондар В.А.  

2 Направити вчителів кадрового резерву на районний семінар 

 

Згідно графіку 

районного відділу 

освіти 

Бондар В.А.  

3 Залучити вчителів кадрового резерву до: 

 Тематичних перевірок предметів; 

 До перевірки ведення класних журналів (один раз на 

семестр); 

 До підготовки педагогічної ради. 

 

Протягом 

навчального року 

Бондар В.А.  

 

2.5. Наукова робота з учнями 

Предметний тиждень – комплекс навчально – виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення 

знань з предметів, збагачення науково – методичного досвіду вчителів школи. 

Організація та проведення: тижні проводяться відповідними методичними об’єднаннями вчителів школи один раз на рік. 

Завдання тижнів: забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів, сприяти 

формуванню їх наукового світогляду; поглибити знання з профільних предметів та підвищити інтерес до інших предметів, передбачених 

навчальним планом школи. 

Структура тижнів: складовими предметних тижнів мають бути відкриті уроки вчителів, науково – практичні конференції, індивідуальні 

та групові конкурси дитячої творчості, виставки. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення. 

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей 

Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної підтримки обдарованих дітей, зниженням зацікавленості учнів 

та батьків у досягненні максимально можливих результатів навчання, характерним для суспільства послабленням значущості якісних знань, 

досягнень в інтелектуальному розвитку. 



Завданнями заходів є: 

 Формування інтелектуальної еліти в школі; 

 Створення конкурентоспроможних знань на освітньому ринку; 

 Розвиток творчих здібностей учнів; 

 Досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку учнів; 

 Стимулювання та мотивація самореалізації учнів. 

Дата Зміст роботи Відповідальний Виконання  

Вересень 1. Діагностика розумових здібностей учнів 5- 8, 10 класів. 

2. Провести опитування серед учнів з метою вивчення їхнього бажання 

брати участь у роботі наукових товариств учнів. 

3. Установча конференція з учнями на предмет написання науково – 

дослідницьких робіт та творчих проектів. 

4. Планування роботи гуртків, факультативів, індивідуальних занять, 

секцій. 

Ніколіна О.М., Пушко 

І.В., Колосова І.В., 

Чащіна В.О., вчителі- 

предметники  

Інформація  

Жовтень 1. Коригування картотеки обдарованих дітей 

2. Участь у шкільному турі предметних олімпіад 

Колосова І.В., 

Пушко І.В. 

Інформація  

Листопад 1. Участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах 

2. Індивідуальні консультації з питань роботи над темою дослідження, 

оформлення наукових робіт, творчих проектів, підготовка необхідної 

документації 

Пушко І.В., 

вчителі - предметники 

Інформація  

Грудень 1. Інструктивно-методична нарада з оформлення учнівських наукових 

робіт, творчих проектів. 

2. Ознайомлення з Положенням про конкурс – захист науково – 

дослідницьких робіт учнів 

Пушко І.В., 

вчителі - предметники 

Протокол №_____ 

Січень   Участь у обласному турі предметних олімпіад 

 

Пушко І.В., вчителі - 

предметники 

Інформація 

Лютий   Захист учнівських науково-дослідницьких робіт та творчих проектів Пушко І.В., вчителі - 

предметники 

Інформація 

Березень        Презентація роботи наукових товариств учнів 

 

Пушко І.В., керівники 

секцій 

Інформація 

Квітень       Свято обдарованої молоді Пушко І.В., Колосова Підсумкова довідка 



 І.В.,  

Основні напрямки діяльності: 

 Формування системи індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми; 

 Формування системи колективних творчих справ, орієнтованих на посилення мотивації навчання; 

 Організація роботи з ВНЗ; 

 Підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах; 

 Формування системи дослідницької роботи з учнями. 

Прогнозованим результатом реалізації комплексу заходів повинно бути покращення роботи з обдарованими дітьми, накопичення досвіду 

індивідуальної роботи з учнями, посилення значущості якісної освіти, сформованість потреби в самовдосконаленні. 

Заходи розраховані на участь у їх реалізації спеціалістів, педагогічного колективу, учнів, батьків. 

 

Розділ 3. 

Внутрішньошкільний контроль та управління 
3.1. Функціональні обов’язки адміністрації школи 

З метою вдосконалення управління навчальним закладом, координування та раціоналізації діяльності керівної ланки школи, реалізації 

концептуальних завдань, виконання статуту, оптимальної організації навчально – виховного процесу та здійснення внутрішньошкільного 

контролю розподілити обов’язки між членами адміністрації та іншими працівниками школи відповідно до визначених напрямків діяльності 

школи. 

Директор школи 

1.1. Директор школи Бондар Володимир Анатолійович: 

1.1.1. Відповідає за: 

1.1.1.1. забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого 

персоналу школи; 

1.1.1.2. організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педагогічних 

працівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня; 

1.1.1.3. підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора; 

1.1.1.4. складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку; 

1.1.1.5. підготовку школи до нового навчального року; 

1.1.1.6. ведення особових справ вчителів; 

1.1.1.7. здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до школи; 

1.1.1.8. дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять; 

1.1.1.9. створення умов для підвищення професійного рівня працівників школи; 



1.1.1.10. організацію й якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізичний розвиток;  

1.1.1.11. організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту; 

1.1.1.12. забезпечення належного фінансово-господарського стану школи; 

1.1.1.13. забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів. 

1.1.2. Безпосередньо керує: 

1.1.2.1. роботою заступників із навчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи, заступника з адміністративно-

господарської роботи, секретаря керівника, завідуючого шкільною лабораторією нових інформаційних технологій; 

1.1.2.2. роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу. 

1.1.3. Організовує: 

1.1.3.1. роботу відповідно до річного плану роботи школи; 

1.1.3.2. роботу з батьками і громадськими організаціями. 

1.1.4. Погоджує свою діяльність із районним відділом освіти. 

1.1.5. Здійснює контроль за: 

1.1.5.1. виконанням річного плану роботи школи, навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю 

директора; 

1.1.5.2. роботою шкільної їдальні; 

1.1.5.3. за відвідуванням учнями школи, охопленням дітей загальною середньою освітою; 

1.1.5.4. виконанням єдиних педагогічних вимог. 

1.1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення школи 

перед органами управління освітою та іншими вищими владними органами. 

1.1.7. Складає річний та перспективний плани роботи школи; видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються 

шкільного життя. 

 

 

Заступники директора з навчально – виховної роботи 

1.2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Чащіна Вікторія Олександрівна: 

1.2.1. Відповідає за: 

1.2.1.1. правильне планування та організацію вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу; 

1.2.1.2. своєчасне складання й коригування розкладу уроків у 5-11 класах; 

1.2.1.3. виконання навчальних планів і програм учителями предметів суспільно-гуманітарного циклу; 

1.2.1.4. забезпечення ефективності їхньої роботи, зокрема високої якості знань, умінь і навичок учнів; 

1.2.1.5. проходження вчителями курсової та семінарської перепідготовки; 

1.2.1.6. ведення класних журналів та іншої документації у 5-11 класах; 



1.2.1.7. підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, 

узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду; 

1.2.1.8. роботу методичної ради та методичних об'єднань у школі, проведення методичних днів та тематичних декад. 

1.2.2. Безпосередньо керує: 

1.2.2.1. проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій; 

1.2.2.2. підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації; 

1.2.2.3. роботою завідувачів кабінетів предметів суспільно-гуманітарного циклу; 

1.2.2.4. роботою методичної ради, методичного об'єднання предметів циклу та методичного кабінету (учительської). 

1.2.3. Організовує: 

1.2.3.1. роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу в 5-11 класах; 

1.2.3.2. своєчасну заміну уроків в 5-11 класах; 

1.2.3.3. проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором; 

1.2.3.4. методичну роботу у школі; 

1.2.3.5. перепідготовку працівників школи та проходження атестації педагогічними працівниками. 

1.2.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з методичним кабінетом та інспекторами 

відділу освіти районної державної адміністрації. 

1.2.5. Здійснює контроль за: 

1.2.5.1. роботою вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу; 

1.2.5.2. станом успішності учнів 5-11 класів, відвідуванням учнями уроків; 

1.2.5.3. роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів; 

1.2.5.4. навчальним навантаженням учнів; 

1.2.5.5. станом збереження й використанням навчально-матеріальної бази; 

1.2.5.6. веденням шкільної документації. 

1.2.6. Інструктує й консультує: 

1.2.6.1. учителів предметів суспільно-гуманітарного циклу щодо складання перспективних і поурочних планів; 

1.2.6.2. керівників методичних об`єднань щодо впровадження методичної роботи; 

1.2.6.3. завідувачів кабінетів предметів суспільно-гуманітарного циклу з питань організації ефективної роботи навчальних 

кабінетів. 

1.2.7. Здійснює облік: 

1.2.7.1. роботи методичного кабінету та методичних комісій; 

1.2.7.2. засідань атестаційних комісій; 

1.2.7.3. виконання державних програм, календарних і тематичних планів в 5-11 класах; 

1.2.8. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором та педагогічною радою. 



1.2.9. Складає: 

1.2.9.1. розклад уроків, факультативів, курсів за вибором; 

1.2.9.2. розклад використання кабінетів; 

1.2.9.3. графіки індивідуальної роботи з обдарованими учнями; 

1.2.9.4. графіки контрольних робіт та проведення зрізів знань наприкінці І та II семестрів; 

1.2.9.5. розклад державної підсумкової атестації та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї; 

1.2.9.6. проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховного процесу. 

1.2.9.7. табель на заробітну плату для учителів 5 - 11 класів. 

1.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи Миргородська Любов Миколаївна 

1.3.1. Відповідає за: 

1.3.1.1. правильність організації навчально-виховної роботи з учнями 1-4 класів, груп продовженого дня; 

1.3.1.2. правильність планування роботи вчителів початкових класів, груп продовженого дня; 

1.3.1.3. організацію обліку дітей і підлітків 6(7)-18-річного віку у мікрорайоні школи; 

1.3.1.4. виконання навчальних програм і календарних планів учителями початкових класів, груп продовженого дня; 

1.3.1.5. підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру (олімпіад, конкурсів тощо) у 1–4 класах; 

1.3.1.6. ведення класних журналів у 1-4 класах та іншої документації у школі; 

1.3.1.7. роботу з молодими вчителями; 

1.3.1.8. підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям 1-4 класів, 

груп продовженого дня та адміністративним працівникам школи, зв'язок із бухгалтерією з питань виплати зарплати працівни-

кам школи; 

1.3.1.9. ведення статистичних звітів по школі; 

1.3.1.10. роботу заочної школи та екстернатної групи, організацію та проведення індивідуального навчання; 

1.3.1.11. організацію чергування по школі класів та класних керівників, чергових вчителів; 

1.3.1.12. забезпечення наступності у роботі дошкільного блоку, школи І ступеня і школи ІІ ступеня; 

1.3.2. Безпосередньо керує: 

1.3.2.1. роботою вчителів 1-4 класів та вихователів груп продовженого дня, роботою завідувачів кабінетів початкових класів; 

1.3.3. Організовує: 

1.3.3.1. дотримання у школі єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять; 

1.3.3.2. облік успішності учнів 1-4 класів та відвідування ними уроків; 

1.3.3.3. роботу вчителів 1-4 класів, груп продовженого дня; 

1.3.3.4. роботу з учнями, які за заявою батьків та у зв'язку зі станом здоров'я працюють за індивідуальними планами відповідно до 

чинного положення; 

1.3.3.5. підготовку матеріалів до складання річного плану; 



1.3.3.6. своєчасну заміну уроків в 1-4 класах. 

1.3.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з методичним центром управління освіти 

районної державної адміністрації та інспекторами відділу освіти. 

1.3.5. Здійснює контроль за: 

1.3.5.1. роботою вчителів 1-4 класів, груп продовженого дня; 

1.3.5.2. відвідуванням уроків учнями 1-4 класів; 

1.3.5.3. навчальним навантаженням учнів 1-4 класів; 

1.3.5.4. дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять; 

1.3.5.5. проведенням контрольних робіт та інших обов'язкових уроків, визначених програмою для початкових класів; 

1.3.5.6. роботою з обдарованими дітьми в 1-4 класах. 

1.3.6. Інструктує й консультує: 

1.3.6.1. вчителів початкових класів, груп продовженого дня щодо проведення навчальних занять і організації самоосвіти, щодо 

складання планів і звітів; 

1.3.7. Здійснює облік: 

1.3.7.1. проведення вчителями початкових класів, груп продовженого дня уроків, факультативів та індивідуальних занять із 

учнями; 

1.3.7.2. молодих учителів щодо планування й ефективного проведення уроків та позакласних заходів із навчальних предметів. 

1.3.7.3. статистичних документів; 

1.3.7.4. перевірки ведення іншої документації; 

1.3.7.5. замінених уроків в 1-4 класах;  

1.3.7.6. звітів про кількість дітей у мікрорайоні школи. 

1.3.8. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором та педагогічною радою. 

1.3.9. Складає: 

1.3.9.1. графік роботи адміністративно-управлінського апарату; 

1.3.9.2. графік чергування вчителів по школі; 

1.3.9.3. графік роботи вчителів під час канікул; 

1.3.9.4. звіт про зміни кількості учнів у школі, який має узгоджуватися з алфавітною книгою; 

1.3.9.5. табелі на зарплату вчителів 1-4 класів, груп продовженого дня, адміністративних працівників школи; 

1.3.9.6. проекти наказів, розпоряджень, інформаційних матеріалів та довідок із питань навчально-виховного процесу. 

1.4. Заступник директора з навчально-виховної роботи Пушко Інна Володимирівна 

1.4.1. Відповідає за: 

1.4.1.1. організацію науково-дослідницької, дослідницько-експериментальної роботи у школі; 

1.4.1.2. підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру (олімпіад, конкурсів тощо) у 5-11 класах. 



1.4.1.3. координацію спільної діяльності у навчально-дослідницькій, експериментальній та інноваційній роботі членів учнівського 

та педагогічного колективів школи із представниками усіх зацікавлених організацій (СПАЛ, ДІППО, ВНЗ тощо); 

1.4.1.4. керівництво впровадженням поглибленого вивчення окремих предметів, спецкурсів, допрофесійного, допрофільного та 

профільного навчання; 

1.4.1.5. правильність планування роботи вчителів предметів природничо-математичного циклу; 

1.4.1.6. організацію роботи із обдарованими дітьми; 

1.4.1.7. організацію роботи школи довузівської підготовки; 

1.4.1.8. організацію та облік працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів; 

1.4.1.9. участь у роботі освітнього округу Придніпровської зони Солонянського району; 

1.4.1.10. стан охорони праці у школі; 

1.4.1.11. координацію проектів розвитку школи. 

1.4.2. Безпосередньо керує: 

1.4.2.1. роботою вчителів предметів природничо-математичного циклу; 

1.4.3. Організовує: 

1.4.3.1. Визначення й оцінювання нововведень, апробованих у школі. 

1.4.3.2. Роботу із обдарованими дітьми; 

1.4.3.3. Розробку програми розвитку школи, визначає завдання за основними напрямами розвитку. 

1.4.3.4. Вивчення, узагальнення й поширення досвіду інноваційної діяльності у школі. 

1.4.3.5. Заняття із довузiвської підготовки, у освітньому окрузі Придніпровської зони Солонянського району. 

1.4.3.6. Проведення позаурочних занять із використанням спортивної бази школи. 

1.4.3.7. Підготовку матеріалів до складання річного плану; 

1.4.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з методичним центром управління освіти 

районної державної адміністрації та інспекторами відділу освіти. 

1.4.5. Розробляє разом із психологом школи систему діагностики та аналізу змін у розвитку школярів. 

1.5. Здійснює контроль за: 

1.5.1. роботою вчителів предметів природничо-математичного циклу; 

1.5.2. відвідуванням занять із довузівської підготовки, в освітньому окрузі Придніпровської зони Солонянського району; 

1.5.3. організацією роботи з обдарованими дітьми; 

1.5.4. проведення заходів із охорони праці у школі; 

1.5.5. проведенням державного тестування з фізичної культури; 

1.6. Інструктує й консультує: 

1.6.1. вчителів предметів циклу щодо проведення навчальних занять і організації самоосвіти, щодо складання планів і звітів; 

1.6.2. працівників школи з питань охорони праці. 



1.7. Здійснює облік: 

1.7.1. проведення занять із довузівської підготовки, освітнього округу Придніпровської зони Солонянського району. 

1.7.2. виконання плану заходів із охорони праці. 

1.7.3. Результатів участі учнів школи у позашкільних спортивних змаганнях. 

1.8. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором та педагогічною радою. 

1.9. Складає: 

1.9.1. Звіт про проведену роботу із довузівської підготовки, освітнього округу Придніпровської зони Солонянського району. 

1.9.2. Звіт про стан охорони праці у школі. 

1.9.3. проекти наказів, розпоряджень, інформаційних матеріалів та довідок із питань навчально-виховного процесу. 

 

Заступник директора з виховної роботи 
1.10. Заступник директора з виховної роботи Колосова Ірина Валеріївна 

1.10.1. Відповідає за: 

1.10.1.1. планування, організацію та облік виховної роботи з учнями; 

1.10.1.2. роботу громадських організацій, різноманітних клубів, гуртків у школі; 

1.10.1.3. роботу клубу правових знань старшокласників; 

1.10.1.4. роботу методичного об'єднання класних керівників; 

1.10.1.5. підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо); 

1.10.1.6. зв'язок із позашкільними громадськими організаціями; 

1.10.1.7. випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;  

1.10.1.8. організацію роботи з батьками учнів школи; 

1.10.1.9. організацію роботи кімнати бойової та трудової слави; 

1.10.1.10. роботу класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до 

навчання; 

1.10.1.11. організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях 

тощо; 

1.10.1.12. організацію художньої самодіяльності; 

1.10.1.13. організацію санітарних днів та днів довкілля; 

1.10.1.14. організацію та проведення суспільно корисної діяльності; 

1.10.1.15. створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування; 

1.10.1.16. організацію літнього оздоровлення учнів; 

1.10.1.17. планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлінської діяльності; 

1.10.1.18. організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи; 



1.10.1.19. забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт; 

1.10.1.20. організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей; 

1.10.1.21. виконання річного плану виховної роботи школи; 

1.10.1.22. організацію роботи шкільної бібліотеки; 

1.10.1.23. поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, профільними журналами та газетами. 

1.10.2. Керує: 

1.10.2.1. діяльністю класних керівників щодо організації виховної роботи в класах; 

1.10.2.2. роботою старшої вожатої, соціального педагога; 

1.10.2.3. роботою органів учнівського самоврядування; 

1.10.2.4. проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів влади; 

1.10.2.5. роботою методичного об'єднання класних керівників. 

1.10.3. Координує: 

1.10.3.1. роботу старшої вожатої, бібліотекарів, соціального педагога, класних керівників та інших підлеглих йому працівників; 

1.10.3.2. роботу із розробки необхідної методичної документації. 

1.10.4. Організовує: 

1.10.4.1. планування виховної роботи в школі; 

1.10.4.2. роботу чергового класу; 

1.10.4.3. підготовку і проведення загальношкільних заходів виховного спрямування; 

1.10.4.4. проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей; 

1.10.4.5. створення дитячих організацій та органів учнівського самоврядування; 

1.10.4.6. літнє оздоровлення учнів; 

1.10.4.7. відвідування учнями позашкільних заходів; 

1.10.4.8. роботу гуртків художньої самодіяльності, ужиткового мистецтва, технічної творчості тощо; 

1.10.4.9. діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, 

формування в них національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, 

звичаїв та обрядів, до рідної мови; 

1.10.4.10. проведення заходів морально-правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів; 

1.10.4.11. захист прав та інтересів учнів; 

1.10.4.12. систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в учнів правової грамотності, виявлення 

причин скоєних ними правопорушень; 

1.10.4.13. залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи; 

1.10.4.14. відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками школи. 

1.10.5. Сприяє: 



1.10.5.1. створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних керівників; 

1.10.5.2. проведенню експериментальної роботи класними керівниками. 

1.10.6. Погоджує свою діяльність із директором школи, методичним кабінетом відділу освіти, методистом з виховної роботи районного 

відділу освіти, із заступниками директора з навчально-виховної роботи, навчальної роботи. 

1.10.7. Здійснює контроль за: 

1.10.7.1. позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що її здійснюють; 

1.10.7.2. проведенням аналізу результативності виховної роботи школи, якості роботи окремих педагогічних працівників; 

1.10.7.3. роботою старшої вожатої, соціального педагога, бібліотекарів; 

1.10.7.4. виконанням планів виховної роботи класними керівниками та класоводами; 

1.10.7.5. проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та краєзнавчої роботи; 

1.10.7.6. дотриманням учнями Статуту й Правил для учнів школи; 

1.10.7.7. виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів у 

межах навчального закладу; 

1.10.7.8. випуском загальношкільних стінних газет та їх змістом; 

1.10.7.9. виконанням програм позакласної роботи; 

1.10.7.10. якістю проведення класних годин та позакласних заходів; 

1.10.7.11. якістю ведення документації з виховної роботи. 

1.10.8. Інструктує й консультує: 

1.10.8.1. класних керівників та вчителів, старшу вожату, соціального педагога щодо проведення виховної роботи з учнями, 

новинок методичної літератури з проблем виховання школярів, у тому числі з питань охорони праці учнів, запобігання 

травматизму та іншим нещасним випадкам; 

1.10.8.2. батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями; 

1.10.8.3. членів дитячих формувань; 

1.10.8.4. учнівські колективи щодо проведення культурно-оздоровчих заходів; 

1.10.9. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій. 

1.10.10. Здійснює облік: 

1.10.10.1. проведення класними керівниками, старшою вожатою та керівниками гуртків, клубів, об'єднань класних годин, 

позакласних занять; 

1.10.10.2. проведення вчителями фізичного виховання, допризовної підготовки юнаків, основ здоров’я уроків, факультативів, 

гурткової роботи та індивідуальних занять із учнями; 

1.10.10.3. чергування класів; 

1.10.10.4. роботи органів учнівського самоврядування. 

1.10.10.5. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в школі перед директором, педагогічною радою, відділом освіти та 



іншими органами. 

1.10.10.6. Складає: 

1.10.10.6.1. план роботи на кожний навчальний рік та календарний план виховної роботи (індивідуальний); 

1.10.10.6.2. письмовий звіт директору школи про свою діяльність обсягом не більше ніж п'ять машинописних сторінок 

протягом 10 днів після закінчення кожного семестру; 

1.10.10.6.3. графік здійснення суспільно корисної діяльності по санітарних днях;  

1.10.10.6.4. розклад роботи гуртків; 

1.10.10.6.5. проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань виховної роботи. 

 

 

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи 
1.11. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Стовповський Іван Тихонович 

1.11.1. Відповідає за: 

1.11.1.1. збереження будівлі та шкільного майна; 

1.11.1.2. матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного 

обладнання й устаткування); 

1.11.1.3. чистоту і порядок у шкільному приміщенні, на території школи; 

1.11.1.4. організацію чергування технічного персоналу; 

1.11.1.5. організацію роботи з цивільної оборони; 

1.11.1.6. розподіл обов'язків між технічними працівниками школи; 

1.11.1.7. організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат; 

1.11.1.8. дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі; 

1.11.1.9. інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів; 

1.11.1.10. складання документації для нарахування зарплати техперсоналу; 

1.11.1.11. проведення санітарних днів; 

1.11.1.12. виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасне укладання необхідних угод; 

1.11.1.13. дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, 

енергетичного обладнання; 

1.11.1.14. дотримання норм пожежної безпеки в школі; 

1.11.1.15. справність засобів пожежогасіння. 

1.11.2. Керує: 

1.11.2.1. роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних приміщень; 



1.11.2.2. роботою обслуговуючого персоналу школи (гардеробники, працівники їдальні, водії, лаборанти тощо); 

1.11.2.3. роботою охоронців та робітників школи; 

1.11.2.4. господарською діяльністю школи; 

1.11.2.5. роботою невоєнізованих формувань цивільної оборони; 

1.11.2.6. роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи. 

1.11.3. Організовує: 

1.11.3.1. роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу; 

1.11.3.2. постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб; 

1.11.3.3. інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна; 

1.11.3.4. дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного 

та енергетичного обладнання; 

1.11.3.5. здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання; 

1.11.3.6. дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежогасіння; 

1.11.3.7. проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне 

випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях школи (визначення його відповідності правилам 

і нормам безпеки життя); 

1.11.3.8. розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років; 

1.11.3.9. проведення заходів у рамках цивільної оборони; 

1.11.3.10. навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу. 

1.11.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступниками директора, з фінансово - господарською групою відділу освіти, 

бухгалтерією. 

1.11.5. Здійснює контроль за: 

1.11.5.1. роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу школи; 

1.11.5.2. збереженням матеріально-технічного устаткування в кабінетах; 

1.11.5.3. дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні школи, раціональністю витрат матеріалів та коштів школи. 

1.11.6. Інструктує й консультує: 

1.11.6.1. обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення; 

1.11.6.2. технічний персонал з питань техніки безпеки. 

1.11.7. Здійснює облік: 

1.11.7.1. Інвентаризації шкільного майна; 

1.11.7.2. роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення; 

1.11.7.3. зберігання протипожежного обладнання. 

1.11.8. Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період. 



1.11.9. Складає: 

1.11.9.1. графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу; 

1.11.9.2. табель на заробітну плату технічно-обслуговуючого персоналу; 

1.11.9.3. звітні документи про використані енергоресурси; 

1.11.9.4. проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи, цивільної оборони; 

1.11.9.5. дефектні акти; 

1.11.9.6. акти списання майна, яке вийшло з ладу; 

1.11.9.7. акти прийому виконаних робіт; 

1.11.9.8. плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи під час підготовки до нового навчального року; 

1.11.9.9. документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у 

поточному навчальному році. 

Старша вожата 
Старша вожата Купрій Оксана Миколаївна 

1. Посадові обов'язки 

1.1. Вожатий (старший вожатий, педагог-організатор) виконує такі посадові обов'язки:  

1.1.1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об'єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на 

принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів. 

1.1.2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об'єднань, організовує їхню колективну творчу діяльність відповідно до 

вікових інтересів учнів і вимог життя. 

1.1.3. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об'єднання. 

1.1.4. Організовує наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить. 

1.1.5. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інте-

реси та потреби, цікаво і з користю для власного розвитку проводити вільний час. 

1.1.6. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і проти-

пожежного захисту. 

1.1.7. Проходить періодичні медичні обстеження. 

1.1.8. Організовує канікулярний відпочинок учнів. 

1.1.9. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію. 

1.1.10. Проводить роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) дитячих організацій, об'єднань. 

1.1.11. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку документацію. 

1.1.12. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, в побуті, в громадських місцях. 

2. Права 

2.1. Вожатий (старший вожатий, педагог-організатор) має право на: 



2.1.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності. 

2.1.2. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; участь у роботі педагогічної ради школи. 

2.1.3. Захист професійної честі й гідності. 

2.1.4. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень. 

2.1.5. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового 

розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики. 

2.1.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

2.1.7. Підвищення своєї кваліфікації. 

2.1.8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію. 

2.1.9. Давання учням під час занять, перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання 

дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і 

покарання учнів школи. 

3. Відповідальність 

3.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших 

нормативних актів школи, законних розпоряджень адміністрації школи, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, вожатий 

(старший вожатий, педагог-організатор) несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 

3.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особистістю учня, 

скоєння іншого аморального вчинку вожатий (старший вожатий, педагог-організатор) може бути звільнений з посади, яку він обіймає, 

відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту». 

3.3. За завдані школі або учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків вожатий 

(старший вожатий, педагог-організатор) несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним 

законодавством. 

4. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

4.1. Вожатий (старший вожатий, педагог-організатор): 

4.1.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня і  затвердженим директором школи. 

4.1.2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самоврядування, педагогічними колективами школи і установ позашкільної 

освіти дітей, громадськими організаціями.  

4.1.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора 

школи з навчально-виховної роботи. 

4.1.4. Подає заступнику директора школи з навчально-виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за навчальний семестр. 

4.1.5. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з 

відповідними документами. 

4.1.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи. 



 

Практичний психолог 
Практичний психолог Ніколіна Ольга Миколаївна 

1. Посадові обов'язки 

1.1. Психолог виконує такі посадові обов'язки: 

1.1.1. Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, підлітків, 

молоді, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров'я.  

1.1.2. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Шляхом психодіагностики, консультування, 

психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань 

навчання, виховання і розвитку дітей та підлітків.  

1.1.3. Проводить психолого-педагогічну діагностику їхньої готовності до навчання, допомагає у виборі загальноосвітнього навчального 

закладу, профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку. 

1.1.4. Планує, розробляє, впроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням 

статевих, вікових, інших особливостей дітей.  

1.1.5. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей.  

1.1.6. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують соціально-психологічної корекції, надає їм психолого-педагогічну 

допомогу.  

1.1.7. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-

національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища тощо. 

1.1.8. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами.  

1.1.9. Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.  

1.1.10. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків.  

1.1.11. Проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію 

неповнолітніх.  

1.1.12. Бере участь у роботі комісій з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо.  

1.1.13. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків.  

1.1.14. Консультує керівників, працівників навчальних закладів та освітніх установ з питань психології організації та управління 

навчально-виховним процесом.  

1.1.15. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру. 

1.1.16. Проходить періодичні медичні обстеження. 

1.1.17. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів і вихованців. 



1.1.18. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це 

може завдати шкоди дитині чи її оточенню. 

1.1.19. Проводить семінари та консультації для педагогічного складу з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання 

учнів. 

1.1.20. Бере участь у роботі педагогічної ради школи. 

1.1.21. Веде облік роботи за місяць, графік консультацій для педагогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій, папки на кожну 

паралель класів з матеріалами щодо результатів роботи з учнями й педагогами. 

1.1.22. Складає річний план роботи, затверджений директором і узгоджений із відповідною службою районного відділу освіти. 

1.1.23. Здійснює планування, виходячи з норм практичної психологічної роботи з учнями й дорослими. 

1.1.24. Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу. 

1.1.25. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипо-

жежного захисту. 

2. Права 

2.1. Психолог має право: 

2.1.1. Брати участь в управлінні школою у порядку, визначному Статутом школи. 

2.1.2. На захист професійної честі і гідності. 

2.1.3. Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи. 

2.1.4. Спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням. 

2.1.5. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень. 

2.1.6. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката у випадку дисциплінарного чи службового 

розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики. 

2.1.7. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.  

2.1.8. Підвищення кваліфікації. 

2.1.9. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію. 

3. Відповідальність 

3.1. Психолог несе відповідальність за життя і психічне здоров’я учнів школи під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав 

і свобод учнів відповідно до законодавства України. 

3.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних 

актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, психолог несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 

3.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння 

іншого аморального вчинку психолог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону 

України «Про освіту». 



3.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки психолог 

несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 

4. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

4.1. Психолог: 

4.1.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи. 

4.1.2. Підтримує зв'язки з педагогічним колективом; професійно підпорядкований психологічному центру районного відділу освіти. 

4.1.3. Подає директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіт про роботу. 

4.1.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з 

відповідними документами. 

4.1.5. Працює в тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з 

питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією школи та педагогічними працівниками. 

 

Соціальний педагог 
Соціальний педагог Копиленко Альона Олександрівна 

5. Посадові обов'язки 

5.1. Соціальний педагог виконує такі посадові обов'язки: 

5.1.1. Бере участь в організації навчально-виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збе-

реження їхнього повноцінного психологічного здоров'я, особливо дітей, які потребують піклування. 

5.1.2. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесі роботи, якщо це може завдати шкоди дитині 

чи її оточенню. 

5.1.3. Веде облік роботи за місяць, графік консультацій для педагогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій. 

5.1.4. Представляє інтереси дитини при вирішенні соціально важливих питань у відповідних органах влади. 

5.1.5. Організовує забезпечення, у тому числі, й харчування дітей із малозабезпечених категорій у відповідності із нормативними 

актами, чинним законодавством. 

5.1.6. Обліковує категорію девіантних учнів.  

5.1.7. Складає річний план роботи, затверджений директором. 

5.1.8. Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу. 

5.1.9. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипо-

жежного захисту. 

5.1.10. Проходить періодичне медичне обстеження. 

5.1.11. Підвищує свою кваліфікацію. 

6. Права 

6.1. Соціальний педагог має право на: 



6.1.1. Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи. 

6.1.2. Спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням. 

6.1.3. Захист професійної честі й гідності. 

6.1.4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень. 

6.1.5. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката у випадку дисциплінарного чи службового 

розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики. 

6.1.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.  

6.1.7. Підвищення кваліфікації. 

6.1.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію. 

7. Відповідальність 

7.1. Соціальний педагог несе відповідальність за життя і психічне здоров’я учнів школи під час заходів, які він проводить, а також за 

порушення прав і свобод учнів відповідно до законодавства України. 

7.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних 

актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, соціальний педагог несе 

дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 

7.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння 

іншого аморального вчинку соціальний педагог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства 

і Закону України «Про освіту». 

7.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки соціальний 

педагог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 

8. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

8.1. Соціальний педагог: 

8.1.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи. 

8.1.2. Підтримує зв'язки з педагогічним колективом; професійно підпорядкований відповідній службі районного відділу освіти. 

8.1.3. Подає директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіт про роботу. 

8.1.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під 

розписку з відповідними документами. 

8.1.5. Працює у тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з 

питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи. 

 

Завідувач бібліотекою 
Завідувач бібліотекою Столповська Ольга Іванівна 

3.      Посадові обов'язки 



3.1.   Бібліотекар виконує такі посадові обов'язки:  

3.1.1.      Організовує роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду. 

3.1.2.      Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури. 

3.1.3.      Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інформаційну 

роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу читачів. 

3.1.4.      Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність. 

3.1.5.      Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в 

інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм. 

3.1.6.      Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з 

вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг. 

3.1.7.      Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін. 

3.1.8.      Оформляє передплату школи на періодичні видання, контролює їх доставку. 

3.1.9.      Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням. 

3.1.10.  Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи. 

3.1.11.  Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом 

приміщень і фондів бібліотеки. 

3.1.12.  Проходить періодичне медичне обстеження. 

4.      Права 

4.1.   Бібліотекар має право: 

4.1.1.      Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користу-

вання бібліотечними фондами. 

4.1.2.      Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівникам обслуговування і поточного ремонту 

приміщень, споруд та обладнання бібліотеки. 

4.1.3.      Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу. 

5.      Відповідальність 

5.1.   За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних 

розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому 

числі за невикористання наданих йому прав, бібліотекар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовий 

законодавством. 

5.2.   За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків 

збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 

Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у випадку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі 

письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини. 



6.      Взаємовідносини (зв'язки за посадою). 

6.1.   Бібліотекар: 

6.1.1.      Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням за-

ступника директора з навчально-виховної роботи. 

6.1.2.      Може бути залучений за розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх 

учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної 

роботи. 

6.1.3.      Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, 

ознайомлюється з відповідними документами. 

6.1.4.      Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з 

питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи. 

 

 
4.2. Циклограма контрольно – аналітичної діяльності 

Предмети  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Примітка 

Українська мова та 

література 

   *   

Зарубіжна література, 

російська мова 

*      

Математика, алгебра та 

початки аналізу, геометрія 

  *    

Хімія *      

Біологія *      

Фізика    *   

Астрономія    *   

Історія, правознавство, 

етика 

    *  

Географія, 

природознавство 

*      

Іноземна мова (англійська)   *    

Захист Вітчизни * * * * *  

Фізична культура * * * * *  



Інформатика     *   

Трудове навчання     *  

Образотворче мистецтво, 

художня культура 

 *     

Музичне мистецтво  *     

Основи здоров’я   *    

Початкова школа * * * * *  

Групи продовженого дня  *     

Основи економіки  *     

Елективні курси   *    

Факультативні заняття  *     

 

 

Комплексні перевірки викладання предметів 
Предмети Дата Відповідальний Відмітка про виконання 

Географія, природознавство Листопад 2010 року Пушко І.В.  

Початкова школа Листопад 2010 року Миргородська Л.М.  

Хімія та біологія Січень 2011 року Пушко І.В.  

Зарубіжна література та російська 

мова 

Січень 2011 року Чащіна В.О.  

Фізична культура Січень 2011 року Миргородська Л.М.  

Захист Вітчизни Березень 2011 року Пушко І.В.  

 

Тематичні перевірки викладання предметів 
Предмети Мета контролю Дата Класи Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Українська мова та 

література 

Ефективність методів 

навчання, які 

застосовує вчитель на 

уроці 

Лютий – березень 2011 

року 

5-11 Чащіна В.О.  

Зарубіжна 

література, 

Комплексна перевірка Грудень 2010 року 5-11 Чащіна В.О.  



російська мова 

Математика, алгебра 

та початки аналізу, 

геометрія 

Здійснення 

індивідуального 

підходу 

Листопад – грудень 2010 

року 

5-11 Бондар В.А.  

Хімія Комплексна перевірка Грудень 2010 року 7-11 Пушко І.В.  

Біологія Комплексна перевірка Грудень 2010 року 6-11 Пушко І.В.  

Фізика, астрономія Здійснення 

міжпредметних 

зв’язків 

Січень 2011 року 7-11 Бондар В.А.  

Історія, 

правознавство, етика 

Застосування 

інноваційних 

технологій навчання  

Жовтень – листопад 2010 

року 

5-11 Чащіна В.О.  

Географія, 

природознавство 

Комплексна перевірка Жовтень 2010 року 5-11 Пушко І.В.  

Іноземна мова 

(англійська) 

Ефективність та 

доцільність 

використання 

наочності на уроці 

Грудень 2010 – січень 

2011 року 

5-11 Чащіна В.О.  

Захист Вітчизни Комплексна перевірка Лютий 2011 року 10-11 Пушко І.В.  

Фізична культура Комплексна перевірка Грудень 2010 року 5-11 Миргородська Л.М.  

Інформатика, 

технології  

Використання 

Інтернету на уроках 

Березень 2011 року 9-11 Бондар В.А.  

Трудове навчання Ефективність 

застосування 

роздаткового 

матеріалу 

Жовтень 2010 року 5-9 Пушко І.В.  

Креслення Здійснення вчителем 

на уроці 

профорієнтаційної 

роботи 

Жовтень 2010 року 11 Пушко І.В.  

Музичне мистецтво Ефективність роботи з 

розвитку пізнавальних 

Вересень, грудень 2010 

року, квітень 2011 року 

5-8 Миргородська Л.М.  



інтересів учнів 

Образотворче 

мистецтво, художня 

культура 

Раціональне 

використання 

вчителем часу  

Вересень, грудень 2010 

року, квітень 2011 року 

5-7, 9 Миргородська Л.М.  

Основи здоров’я Ефективність роботи з 

розвитку пізнавальних 

інтересів учнів 

Січень 2011 року 5-9 Миргородська Л.М.  

Початкова школа Комплексна перевірка Жовтень 2010 року 1-4 Миргородська Л.М.  

Групи продовженого 

дня 

Стиль спілкування 

вчителя з учнями 

Вересень, листопад 2010 

року, квітень 2011 року 

1-4 Миргородська Л.М.  

Елективні курси Здійснення вчителем 

профорієнтаційної 

роботи 

Вересень, 2010 року, 

січень, травень 2011 року 

8-10 Чащіна В.О.  

Факультативні 

заняття 

Розвиток пізнавальних 

інтересів учнів 

5-7, 11 Чащіна В.О.  

  

  

 

4.3. Циклограма видання наказів та довідок за результатами контрольно - аналітичної діяльності 
№ з/п Назва наказу Відповідальний за 

підготовку наказу, 

довідки 

Відмітка про виконання 

довідка Наказ (№, 

дата) 

Серпень 
1 Про організацію підвозу учнів у 2010 - 2011 навчальному році  Бондар В.А.  № __ від ___ 

2 Про проведення Всеукраїнського рейду "Урок"  Бондар В.А.  № __ від ___ 

3 Про підготовку та організований початок 2010-2011 навчального року Бондар В.А.  № __ від ___ 

4 Про розподіл приміщень для прибирання обслуговуючим персоналом 

школи на 2010–2011 навчальний рік 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

5 Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу  Бондар В.А.  № __ від ___ 

6 Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного 

режиму у школі 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

7 Про ведення шкільних щоденників Бондар В.А.  № __ від ___ 
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8 Про вимоги щодо ведення шкільної документації  Бондар В.А.  № __ від ___ 

9 Про дотримання питного режиму Бондар В.А.  № __ від ___ 

10 Про заборону тютюнокуріння в школі  Бондар В.А.  № __ від ___ 

11 Про запобігання фактам примусових зборів коштів у навчальних закладах  Бондар В.А.  № __ від ___ 

12 Про організацію харчування учнів у 2010-2011 навчальному році  Бондар В.А.  № __ від ___ 

13 Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання 

нещасним випадкам 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

14 Про організацію охорони праці в школі у 2010-2011 навчальному році  Бондар В.А.  № __ від ___ 

15 Про організацію профілактичної роботи педагогічного колективу школи 

по застереженню травматизму 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

16 Про відповідальність за збереження життя і здоров'я учасників навчально-

виховного процесу у школі 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

17 Про заборону використання механізованих транспортних засобів на 

території школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

18 Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

19 Про заходи щодо виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку у мікрорайоні школи  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

20 Про стажування і наставництво молодих спеціалістів Бондар В.А.  № __ від ___ 

21 Про організацію обліку використання бюджетних та позабюджетних 

коштів, продуктів, наданих батьками, спонсорами, 

сільськогосподарськими підприємствами для організації харчування дітей 

в школі 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

22 Про забезпечення учнів підручниками у 2010-2011 навчальному році Бондар В.А.  № __ від ___ 

23 Про додаткові заходи щодо економного використання енергоресурсів, 

збереження шкільного майна 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

24 Про застереження від дитячого травматизму  Бондар В.А.  № __ від ___ 

25 Про підготовку і проведення Свята Першого дзвоника Бондар В.А.  № __ від ___ 

26 Про режим роботи комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» в 2010–2011 навчальному році та структуру 

навчального року 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

27 Про організацію туристсько-краєзнавчої роботи  Бондар В.А.  № __ від ___ 
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28 Про створення комісії для обстеження та випробування спортивного 

інвентарю та обладнання в спортивній залі, ігровій кімнаті та на 

спортивному майданчику 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

29 Про створення комісії для розслідування нещасних випадків  Бондар В.А.  № __ від ___ 

30 Про затвердження номенклатури справ школи та призначення 

відповідальних за ведення обліку шкільної документації  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

31 Про медичне обстеження працівників школи  Бондар В.А.  № __ від ___ 

32 Про невикористання в навчально-виховному процесі небезпечних 

предметів та реактивів  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

33 Про створення наркологічного поста й організацію його роботи  Бондар В.А.  № __ від ___ 

34 Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням 

учнів  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

35 Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху  Бондар В.А.  № __ від ___ 

36 Про розподіл та закріплення шкільних приміщень за класами, особами та 

призначення відповідальних за збереження та безпечне використання 

майна та за протипожежний стан  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

37 Про призначення класних керівників на 2010-2011 навчальний рік Бондар В.А.  № __ від ___ 

38 Про зарахування учнів до 1 та 10 класів школи, формування 8 та 9 класів 

із поглибленим вивченням окремих предметів  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

39 Про затвердження рішень спільного засідання ради та педагогічної ради 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

40 Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для 

шкільного колективу 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

41 Про створення комісії з трудових спорів Бондар В.А.  № __ від ___ 

42 Про нагородження грамотами працівників школи  Бондар В.А.  № __ від ___ 

Вересень 
1 Про застереження від дитячого травматизму Бондар В.А.  № __ від ___ 

2 Про створення комісій по тарифікації педагогічних працівників, 

визначенню педагогічного та страхового стажу працівників школи у 2010-

2011 навчальному році  

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

3 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А.,  

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 
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4 Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності 

між адміністративними працівниками школи  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

5 Про встановлення ставок заступникам директора школи  Бондар В.А.  № __ від ___ 

6 Про організацію та проведення занять із Захисту Вітчизни у 10-11 класах 

у 2010-2011 навчальному році  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

7 Про організацію роботи групи продовженого дня у 2010-2011 

навчальному році 

Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

8 Про організацію індивідуального навчання із учнями у 2010-2011 

навчальному році 

Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

9 Про проведення інвентаризації шкільного майна Бондар В.А.  № __ від ___ 

10 Про встановлення тарифних розрядів педагогічним працівникам Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

11 Про організацію методичної роботи у комунальному закладі освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» на 2010-2011 

навчальний рік 

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

12 Про організацію роботи спеціальних медичних груп із фізичного виховання Бондар В.А.,  

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

13 Про оплату за завідування навчальними кабінетами, майстернями Бондар В.А.,  

Пушко І.В 

 № __ від ___ 

14 Про оплату за шкідливі умови праці Бондар В.А.  № __ від ___ 

15 Про проведення акції «Чистодвір» Бондар В.А.,  

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

16 Про призначення відповідального за газове господарство та облік газу Бондар В.А.  № __ від ___ 

17 Про призначення відповідального за спортивно-масову роботу Бондар В.А.  № __ від ___ 

18 Про планування діяльності психологічної служби школи, ведення нею 

документації та звітування про роботу 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

19 Про тарифікацію педагогічних працівників школи на 2010-2011 

навчальний рік 

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

20 Про оплату за обслуговування комп’ютерної техніки, організацію і 

проведення позакласної спортивно-масової роботи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

21 Про проведення заходів протягом місячника безпечного користування Бондар В.А.  № __ від ___ 
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газом 

22 Про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у 

2010-2011 навчальному році 

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

23 Про матеріальне заохочення педагогічних працівників  Бондар В.А.,  

Волощенко Н.М. 

 № __ від ___ 

24 Про створення комісії для перевірки стану ведення трудових книжок, 

особових справ працівників 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

25 Про результати моніторингу якості освіти (початковий етап)  Бондар В.А.,  

Пушко І.В. 

 № __ від ___ 

26 Про результати Всеукраїнського рейду «Урок» та про проведення 

місячника «Щодо дотримання законодавства про загальну середню 

освіту» 

Бондар В.А.,  

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

27 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А.,  

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 

Жовтень 
1 Про організацію та проведення учнівських олімпіад (шкільний тур) із 

базових навчальних предметів у 2010-2011 навчальному році  

Бондар В.А.,  

Пушко І.В. 

 № __ від ___ 

2 Про проведення атестації педагогічних працівників школи у 2010-2011 

навчальному році  

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

3 Про застереження від дитячого травматизму, нещасних випадків у побуті  Бондар В.А.  № __ від ___ 

4 Про організацію дозвілля учнів під час осінніх канікул  Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

5 Про організацію роботи школи по забезпеченню її життєдіяльності та 

створенню безпечних умов в осінньо-зимовий період 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

6 Про контроль за організацією харчування дітей у школі, вжиття заходів 

щодо запобігання харчових отруєнь  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

7 Про результати проведення місячника «Щодо дотримання законодавства 

про загальну середню освіту» 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

8 Про проведення творчого етапу шкільного туру олімпіад із базових 

навчальних предметів у 2010-2011 навчальному році  

Бондар В.А., 

Пушко І.В. 

 № __ від ___ 

Листопад 

mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_212.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_212.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_213.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_214.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_214.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_216.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_225.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_225.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_225.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_226.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_226.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_230.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_230.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_232.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_232.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_233.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_234.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_235.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_235.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_235.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_236.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_236.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_238.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_238.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_239.mht
mhtml:file:////server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ09_Список.mht!file://///server/public/AD_test/SchSol01/Prikaz/Pr_2009/Наказ_2009_239.mht


1 Про затвердження рішень спільного засідання ради та педагогічної ради 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

2 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А.,  

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 

3 Про оплату за шкідливі умови праці  Бондар В.А.  № __ від ___ 

5 Про організацію та проведення І етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика  

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

6 Про створення цивільного захисту в школі  Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

7 Про склад комісії по прийняттю заліку працівників школи та здачу заліку 

із цивільного захисту 

Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

8 Про підсумки підготовки вчителів, технічного персоналу, учнів школи із 

питань поведінки та практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій у 

2009 році та завдання на 2010 рік  

Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

9 Про призначення позаштатного помічника по радіаційній безпеці  Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

Грудень 

1 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А.,  

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 

2 Про застереження від травматизму та попередження нещасних випадків  Бондар В.А.  № __ від ___ 

3 Про підготовку та  проведення реєстрації осіб, які виявили бажання 

пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2010 році  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

4 Про організацію роботи школи по забезпеченню її життєдіяльності та 

створенню безпечних умов, збереження життя та здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

5 Про організацію та проведення новорічних святкових заходів  Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

6 Про застереження від дитячого травматизму та попередження нещасних 

випадків 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

7 Про роботу школи у період зимових канікул, забезпечення належного 

порядку у закладі освіти  

Бондар В.А.,  

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

8 Про організацію та проведення роботи по коригуванню семестрового 

оцінювання навчальних досягнень учнів школи  

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 
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Січень  
1 Про результати коригування семестрового оцінювання навчальних 

досягнень учнів школи 

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

2 Про застереження від дитячого травматизму та попередження нещасних 

випадків, організацію та проведення навчання із охорони праці  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

3 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А., 

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 

4 Про вироблення навичок читання учнів 1- 4 класів  Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

5 Про внесення змін до складу спеціальних медичних груп із фізичного 

виховання 

Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

6 Про підсумки проведення методичної роботи у І семестрі 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А.,  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

7 Про підсумки проведення виховної роботи у І семестрі 2010-2011 

навчального року 

Бондар В.А.,  

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

8 Про застереження від травматизму та попередження нещасних випадків  Бондар В.А.  № __ від ___ 

9 Про проведення інвентаризації шкільного майна Бондар В.А.. 

Стовповський І.Т. 

 № __ від ___ 

10 Про затвердження рішень спільного засідання педагогічної ради та ради 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

11 Про проведення місячника "Щодо дотримання законодавства про 

загальну середню освіту"  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

Лютий  
1 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А., 

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 

2 Про створення робочих груп по розробці окремих розділів плану 

навчально-виховної роботи в школі на 2010–2011 навчальний рік 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

3 Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми  Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

4 Про затвердження рішень засідання педагогічної ради школи  Бондар В.А.  № __ від ___ 

5 Про проведення обстеження приміщень школи щодо визначення обсягів 

ремонтних робіт 

Бондар В.А., 

Стовповський І.Т. 

 № __ від ___ 
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6 Про результати проведення місячника «Щодо дотримання законодавства 

про загальну середню освіту» 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

Березень 
1 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А., 

Копиленко О.А. 

 № __ від ___ 

2 Про організацію атестації екстерном Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

3 Про застереження від травматизму, попередження нещасних випадків  Бондар В.А.  № __ від ___ 

4 Про роботу школи у період весняних канікул, забезпечення належного 

порядку у закладі освіти  

Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

5 Про застереження від дитячого травматизму  Бондар В.А.  № __ від ___ 

6 Про проведення акції «Чистодвір» Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

Квітень 
1 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А., 

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 

2 Про проведення конкурсу «Школа – мій рідний дім» Бондар В.А.  № __ від ___ 

3 Про закінчення 2010-2011 навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації в комунальному закладі освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної 

ради Дніпропетровської області» 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

4 Про проведення місячника "Щодо дотримання законодавства про 

загальну середню освіту"  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

5 Про підсумки проведення акції "Живи, книго!"  Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

6 Про підбиття підсумків атестації педагогічних працівників у 2011 році  Бондар В.А., 

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

7 Про підготовку спортивних об’єктів до роботи у весняно-літній період 

2011 року 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

8 Про підготовку котельні школи до роботи в 2011-2012 навчальному році 

та наступний опалювальний період  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

9 Про проведення Дня цивільного захисту Бондар В.А.,  № __ від ___ 
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Миргородська Л.М. 

10 Про підсумки Дня цивільної захисту Бондар В.А., 

Миргородська Л.М. 

 № __ від ___ 

11 Про результати перевірки стану ведення робочих зошитів учнями 4, 9 та 

11 класів 

Бондар В.А., 

Миргородська Л.М., 

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

12 Про затвердження рішень спільного засідання педагогічної ради та ради 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

13 Про організацію відпочинку та оздоровлення учнів школи влітку 2011 

року 

Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

14 Про результати проведення місячника «Щодо дотримання законодавства 

про загальну середню освіту» 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

15 Про застереження від дитячого травматизму  Бондар В.А.  № __ від ___ 

Травень 
1 Про безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей  

Бондар В.А., 

Копиленко А.О. 

 № __ від ___ 

2 Про підготовку та проведення Свята Останнього дзвоника та Випускного 

балу 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

3 Про затвердження рішення спільного засідання педагогічної ради та ради 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

4 Про наслідки атестації педагогічних працівників у 2011 році  Бондар В.А., 

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

5 Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 

2010-2011 навчальному році 

Бондар В.А..  

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

6 Про затвердження рішень спільного засідання педагогічної ради та ради 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

7 Про організацію роботи педагогічного колективу школи по застереженню 

дитячого травматизму у весняно-літній період 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

8 Про виконання навчальних програм вчителями школи  Бондар В.А.  № __ від ___ 

9 Про організацію та проведення роботи по коригуванню семестрового 

оцінювання навчальних досягнень учнів школи  

Бондар В.А.  № __ від ___ 

10 Про результати моніторингу якості освіти у випускних 11 класах  Бондар В.А.  № __ від ___ 

11 Про результати корегування семестрового оцінювання навчальних Бондар В.А.  № __ від ___ 
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досягнень учнів школи 

Червень 
1 Про надання додаткових відпусток  Бондар В.А.,  

Волощенко Н.М. 

 № __ від ___ 

2 Про затвердження рішень спільного засідання ради та педагогічної ради 

школи 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

3 Про організацію та проведення індивідуального прийому учнів до 10 

класу 

Бондар В.А.  № __ від ___ 

4 Про призначення виконуючого обов’язки директора школи  Бондар В.А.  № __ від ___ 

5 Про підсумки проведення методичної роботи  у 2010-2011 навчальному 

році 

 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

6 Про підсумки проведення виховної роботи  у 2010-2011 навчальному році 

 

Бондар В.А., 

Колосова І.В. 

 № __ від ___ 

7 Про підсумки виконання Закону України «Про мови в Україні» у 2010-

2011 навчальному році 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О. 

 № __ від ___ 

 

4.4.Циклограма контролю за веденням документації 

№ з/п Зміст І семестр 2010-

2011 н.р. 

Відмітка про 

виконання 

ІІ семестр 

2010-2011 н.р. 

Відмітка про 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1 Навчальні плани Червень 2010 

року 

  Інформація Бондар В.А.  

2 Календарне планування Вересень 2010 

року 

Інформація  Січень 2011 

року 

Інформація  Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

 

3 Плани виховної роботи Вересень 2010 

року 

Інформація  Січень 2011 

року 

Інформація  Колосова І.В.  

4 Зошити Листопад 2010 

року 

Довідка  Квітень 2011 

року 

Довідка  Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

 

5 Протоколи ШМО, 

нарад 

Вересень 2010 

року 

Інформація  Січень 2011 

року 

Інформація  Бондар В.А.  
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6 Класні журнали 1 – 11 

класів 

Вересень, 

грудень 2010 

року 

Інформація  Березень, 

травень 2011 

року 

Інформація, 

наказ №___ 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

 

7 Журнали гуртків, 

факультативних занять, 

з техніки безпеки 

Вересень, 

грудень 2010 

року 

Інформація  Березень, 

травень 2011 

року 

Довідка, наказ 

№ ____ 

Чащіна В.О., 

Пушко І.В., 

Колосова І.В. 

 

8 Щоденники учнів Жовтень 2010 

року 

Довідка  Березень 2011 

року 

Довідка  Колосова І.В.  

9 Книги наказів Листопад 2010 

року 

Інформація  Квітень 2011 

року 

Інформація  Бондар В.А.  

10 Атестаційні матеріали Жовтень 2010 

року 

 Наказ №___ Квітень 2011 

року 

Наказ №___ Бондар В.А.  

11 Книги внутрішньо 

шкільного контролю 

  Березень 2011 

року 

Інформація  Бондар В.А.  

12 Документація з 

охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності 

Вересень 2010 

року 

Інформація, 

наказ №___ 

Січень, травень 

2011 року 

Довідка, наказ 

№____ 

Пушко І.В.  

13 Протоколи 

батьківських зборів 

Грудень 2010 

року 

Інформація  Травень 2011 

року 

Довідка  Колосова І.В.  

14 Алфавітна книга Вересень 2010 

року 

Інформація  Червень 2011 

року 

Інформація  Бондар В.А.  

15 Особові справи 

вчителів та учнів 

Вересень 2010 

року 

Інформація  Червень 2011 

року 

Інформація  Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М. 

 

16 Контрольно – візитацій 

на книга 

  Січень 2011 

року 

Інформація  Бондар В.А.  

17 Інвентарна книга Листопад 2010 

року 

Інформація  Травень 2011 

року 

Інформація  Стовповський І.Т.  

18 Поурочні плани 1 раз на місяць Інформація 1 раз на місяць Інформація, 

довідка 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В. 

 

19 Номенклатура справ   Січень 2011 Наказ №___ Бондар В.А.  



року 

 

 



4.5. Педагогічні ради 

Дата Зміст Відповідальний 
Серпень 

2010 року 

Педагогічна рада №1: 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради школи. 

2. Про розвиток освіти школи за 2009–2010 навчальний рік щодо якості надання освітніх послуг, 

створення умов для навчання та виховання дітей, учнів та молоді та шляхи удосконалення цієї 

роботи, пріоритетні напрями та перспективи розвитку системи комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» на 2010-2011 навчальний рік. 

3. Про організацію роботи над науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку 

інноваційної особистості».  

4. Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2010-2011 

навчальному році.  

5. Про особливості викладання шкільних дисциплін в 5-11 класах у 2010-2011 навчальному році.  

6. Про організацію індивідуального навчання з учнями 11 класів.  

7. Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи школи на 2010-2011 

навчальний рік, плану роботи СШЛНІТ на 2010-2011 навчальний рік.  

Бондар В.А. 

Вересень 

2010 року 

Педагогічна рада №2: 

1. Про наслідки атестації комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа 

№1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області». 

 

Жовтень 

2010 року 

Мала педагогічна рада №3. Круглий стіл учителів, які працюють в 10 класах, на тему «Готовність учнів 

до навчання у старшій школі» 

1. Характеристика класного колективу 10А класу.  

2. Характеристика класного колективу 10Б класу.  

3. Характеристика класного колективу 10В класу.  

4. Результати психологічних досліджень рівня готовності учнів до навчання у старшій школі.  

5. Обговорення. Вироблення рекомендацій малої педагогічної ради.  

 

Листопад 

2010 року 

Педагогічна рада №4: 

1. Про підсумки шкільного туру олімпіад із базових навчальних предметів у 2010-2011 навчальному 

році. 

2. Стан викладання і шляхи вдосконалення форм і методів навчання і виховання у процесі вивчення 

української мови у початковій школі.  
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3. Стан викладання і шляхи вдосконалення форм і методів навчання і виховання у процесі вивчення 

географії та природознавства. 

4. Стан військово-патріотичного виховання учнівської молоді та перспективи щодо його подальшого 

розвитку. 

Грудень 

2010 року 

Педагогічна рада №5: 

1. Самопрезентація досвіду роботи вчителів, що атестуються на підтвердження (встановлення) вищої 

кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у 2011 році. 

 

Січень 

2011 року 

Педагогічна рада №6: 

1. Результати моніторингу якості освіти протягом І семестру 2010-2011 навчального року. 

2. Про направлення у педагогічні вищі навчальні заклади випускників школи. 

3. Стан викладання і шляхи вдосконалення форм і методів навчання і виховання у процесі вивчення 

зарубіжної літератури та російської мови. 

4. Стан викладання і шляхи вдосконалення форм і методів навчання і виховання у процесі вивчення 

хімії та біології. 

5. Стан викладання і шляхи вдосконалення форм і методів навчання і виховання у процесі вивчення 

фізичної культури.  

6. Про виконання заходів із європейської інтеграції у школі. 

 

Березень 

2011 року 

Педагогічна рада №7: 

1. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі 

в 2010-2011 навчальному році. 

2. Стан викладання і шляхи вдосконалення форм і методів навчання і виховання у процесі вивчення 

захисту Вітчизни.  

3. Про визначення предмету за вибором навчального закладу для проведення атестації у 9 класах у 

2010-2011 навчальному році. 

4. Про звільнення учнів 11 класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.  

5. Про визначення посібників для проведення державної підсумкової атестації в 9 та 11 класах.  

6. Про визначення посібників для проведення державної підсумкової атестації в 4 класах. 

7. Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 1-4, 5-8 та 10 

класах школи.  

8. Про порядок формування класів ранньої профілізації та профільних класів у 2011-2012 

навчальному році. 

 

Травень  

2011 року 

Педагогічна рада №8: 

1. Про представлення випускників комунального закладу освіти «Солонянська середня 
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загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської 

області» до нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною 

медаллю «За досягнення у навчанні». 

2. Про перевід учнів 1-3 класів до наступних класів початкової школи на підставі річного 

оцінювання. 

3. Про результати державної підсумкової атестації у початковій школі та перевід учнів 4 класів до 

основної школи.  

4. Про допуск учнів 9 класів, осіб, які будуть складати екстерном, до складання Державної 

підсумкової атестації. 

5. Про звільнення учнів 9 класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.  

6. Про випуск учнів 11 класів, екстернів. 

7. Про нагородження Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 

випускників 11 класів. 

8. Про нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» учнів 3 – 8 та 10 класів.  

9. Про погодження робочих навчальних планів для І, ІІ та ІІІ ступеня комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» на 2011-2012 навчальний рік. 

Червень 

2011 року 

Педагогічна рада №9: 

1. Про випуск учнів 9-х класів, екстернів. 

2. Про підсумки І етапу роботи над науково-методичною проблемою школи.  

3. Про результати навчальної практики у 5-8 та 10-х класах. 

4. Про перевід учнів 5-8 та 10 класів до наступного класу 

5. Про формування 8 класу (із поглибленим вивченням окремих предметів). 

 

 

4.6.Наради при директорі 

Терміни 

виконання 

Заходи Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Щомісяця 1. Про виконання нормативних документів 

2. Про контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у школі 

3. Про результати участі учнів школи в різних шкільних і позашкільних заходах 

4. Про дані про роботу з неблагонадійними сім’ями, з учнями девіантної поведінки 

5. Про профілактику травматизму, правопорушень, злочинності 

Бондар В.А. 

Колосова І.В. 

 

Пушко І.В. 

 

Протокол 



6. Про забезпечення учнів гарячим харчуванням Копиленко А.О. 

Пушко І.В. 

Копиленко А.О. 

Вересень Про виконання плану заходів з організованого початку навчального року: 

 Підсумки проведення медогляду; 

 Підсумки проведення літнього оздоровлення учнів, навчальної практики; 

 Забезпечення учнів підручниками, учителів – навчальними програмами; 

 Організація харчування учнів у школі; харчування дітей пільгового контингенту; 

організація питного режиму в школі; 

 Організація чергування учнів, учителів по школі; 

 Працевлаштування випускників 9, 11 класів; стан профорієнтаційної роботи; 

 Комплектування класів, ГПД, розподіл навчальних кабінетів; 

 Аналіз розкладів уроків; 

 Організація індивідуального навчання учнів; 

 Профільне навчання; 

 Ведення шкільної документації, особових справ учнів; 

 Соціальний захист учнів у школі; 

 Виконання Законів України «Про освіту» (ст.. 35), «Про загальну середню 

освіту» (ст.. 6), Інструкції з обліку дітей 

Бондар В.А.,  

Мелікян Є.А. 

Копиленко А.О., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Пушко І.В.,  

Протокол 

Жовтень 1. Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням 

учнями навчальних занять (наказ) 

2. Про підготовку до роботи в осінньо – зимовий період. 

3. Про підготовку учнів до участі в І – ІІ – ІІІ турі Всеукраїнських олімпіад (звіт, 

інформація). 

4. Про атестацію педагогічних кадрів (наказ). 

5. Про роботу з молодими спеціалістами, кадровим резервом. 

6. Про ведення шкільної документації.      

 

Бондар В.А., 

Колосова І.В., 

Стовповський І.Т., 

Пушко І.В., Чащіна 

В.О., Миргородська 

Л.М. 

Протокол 

Листопад 1. Про організацію та проведення шкільного конкурсу «Живи, книго!» 

2. Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей. 

3. Про підготовку та проведення Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика 

4. Адаптація учнів 6 – річного віку до навчання (довідка) 

Бондар В.А., 

Столповська О.І., 

Стовповський І.Т., 

Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М. 

Протокол 



5. Про ведення ділової документації, класні журнали (довідка) 

Грудень 1. Про підготовку до проведення новорічних та різдвяних свят. План роботи на 

зимові канікули. Дотримання протипожежної безпеки. 

2. Про систему роботи класних керівників, учителів з попередження дитячого 

травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу 

(наказ). 

3. Про підготовку матеріалів по моніторингу якості знань учнів 3-11 класів 

4. Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням 

учнями навчальних занять. 

5. Про організаційні питання успішного закінчення І семестру. Про шкільну 

документацію. 

Бондар В.А., 

Колосова І.В., 

Пушко І.В., Чащіна 

В.О., Миргородська 

Л.М. 

Протокол 

Січень 1. Про виконання навчальних планів і програм. 

2. Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів за І семестр. 

3. Про роботу зі здібними та обдарованими учнями. 

4. Про співбесіди щодо попереднього тижневого педагогічного навантаження та 

відпусток. 

Бондар В.А., 

Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Колосова І.В., 

Пушко І.В., 

Волощенко Н.М. 

Протокол 

Лютий 1. Про шкільну бібліотеку як засіб самореалізації творчої особистості. 

2. Про охорону праці та безпеку життєдіяльності. 

3. Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням 

учнями навчальних занять. 

4. Про організацію повторення вивченого матеріалу. 

 

Бондар В.А., 

Колосова І.В., 

Пушко І.В., Чащіна 

В.О., Миргородська 

Л.М. 

Протокол 

Березень 1. Про профорієнтаційну роботу в школі (за окремим планом). 

2. Про організацію харчування учнів (інформація). 

3. Про підготовку до ЗНО та підсумкових контрольних робіт. 

4. Про роботу класних керівників та вчителів зі щоденниками учнів 

 Бондар В.А., 

Пушко І.В., 

Копиленко А.О.,  

Чащіна В.О., 

Миргородська Л.М. 

Протокол 

Квітень 1. Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту. 

Про ознайомлення з інструктивно – нормативною документацією щодо закінчення 

навчального року: 

 Моніторингові контрольні роботи; 

 Навчальна практика, екскурсії, оздоровлення; 

Бондар В.А., Пушко 

І.В., Копиленко 

А.О.,  Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Колосова І.В. 

Протокол 



 Організація проведення військово – польових зборів; 

 Про підсумки проведення атестації; 

 Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням 

учнями навчальних занять; 

 Про стан роботи педагогічного колективу з охорони здоров’я дітей та техніки 

безпеки під час навчально – виховного процесу; 

 Про ведення документації. 

травень 1. Про виконання навчальних планів і програм. 

2. Про роботу з попередження дитячого травматизму, профілактики 

правопорушень, злочинності, наркоманії. 

3. Про затвердження щорічних відпусток працівників. Про попереднє педагогічне 

навантаження на 2011-2012 навчальний рік (співбесіди). 

4. Про підсумки виконання всіх розділів плану: навчальна робота, методична 

робота, виховна робота, організаційна робота, оздоровлення, навчальна 

практика, індивідуальне навчання, всеобуч, облік дітей мікрорайону, 

управлінська діяльність, чергування, бібліотека та психолог, Рада школи, 

соціальний захист, самоврядування, підвищення кваліфікації педкадрів, 

обдаровані діти, ТБ та ОП, фінансово – господарська діяльність, збереження 

матеріальних цінностей, документація, комплексні та тематичні перевірки тощо. 

5. Про виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. 

6. Про організацію закінчення навчального року. 

7. Про підготовку школи до нового навчального року. 

Бондар В.А., Пушко 

І.В., Копиленко 

А.О.,  Чащіна В.О., 

Миргородська 

Л.М., Колосова І.В., 

Стовповський І.Т. 

Протокол 

 

4.7.Наради з іншими працівниками школи 

Дата Зміст Відповідальний. Відмітка про 

виконання 

Серпень  Про стан підготовки приміщень школи до початку навчального року. Інструктаж з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

Бондар В.А., 

Пушко І.В. 

 

Вересень  Про регламент роботи педагогічних працівників. Про функціональні обов’язки кожного 

працівника (під розпис) 

Про регламент роботи обслуговуючого персоналу. Про функціональні обов’язки кожного 

Бондар В.А, 

Волощенко Н.М. 

Стовповський 

 



працівника (під розпис)  І.Т. 

Листопад  Про стан підготовки приміщень до роботи в осінньо-зимовий період. Про забезпечення 

інвентарем працівників 

Бондар В.А,  

Стовповський 

І.Т. 

 

Березень  Про дотримання санітарно – гігієнічних вимог у приміщеннях школи. Про першочергові 

об’єкти для літнього ремонту 

Стовповський 

І.Т. 

 

Квітень – 

травень 

Про екологічний двомісячник Колосова І.В.  

червень Про капітальний та поточний ремонт систем, приміщень Стовповський 

І.Т. 

 

 

Розділ 4. 
Охорона здоров’я і життя дітей, учителів, інших працівників школи.  

Оздоровлення учнів.  

Заходи з безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Одержати акт прийняття школи до нового навчального року 20.08.2010 

року 

Бондар В.А. 

Стовповський 

І.Т. 

Акт  

2.  Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в 

школі 

Вересень 

2010 року, 

Березень 

2011 року 

Пушко І.В., 

комісія з 

охорони праці 

Довідки  

3.  Затвердити угоду з охорони праці між адміністрацією та 

профспілковим комітетом школи. Скласти акт на виконання угоди 

Січень 2011 

року 

Бондар В.А., 

Волощенко 

Н.М. 

Збори. 

Протокол 

№___, угода 

 

4.  Організувати викладання курсу «Основи здоров’я» З 01 вересня 

2010 року 

Чащіна В.О. Тарифікація  

5.  З метою попередження дитячого травматизму проводити роботу з 

учнями та їх батьками: вивчати правила дорожнього руху; правила 

поведінки на воді, правила поводження з джерелами 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

Пушко І.В. 

Колосова І.В. 

Класні 

журнали, 

Протоколи 

 



електроструму та правила безпеки при користуванні газом, щодо 

запобігання дитячого травматизму від вибухово – небезпечних 

предметів, при пожежі, ожеледиці, протирадіаційної безпеки, 

враження блискавкою, отруєнні дикорослими рослинами та 

грибами а також укусах тварин та комах 

року батьківських 

зборів 

6.  Організувати роботу загонів ЮІР та ДЮП Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Колосова І.В. 

Найда М.М. 

Волощенко 

Н.М. 

Накази  

7.  Перед проведенням екскурсій, походів, заходів з благоустрою 

території школи та селища проводити інструктажі з попередження 

травматизму дітей 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Пушко І.В. Журнал 

реєстрації 

інструктажів 

 

8.  Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, 

захисту Вітчизни, трудового навчання, фізичної культури щодо 

виконання правил з техніки безпеки в кабінетах, майстернях, 

спортивних залах 

Вересень 

2010 року, 

Березень 

2011 року 

Бондар В.А. 

Пушко І.В. 

комісія з 

охорони праці,  

Акт  

9.  Оформити акти – дозволи на проведення занять у спортивному 

залі, на спортивних майданчиках, у майстернях, кабінетах з 

особливими умовами роботи, акти перевірки міцності укріплення 

установки спортивних споруджень 

До 31.08. 

2010 року 

 

Пушко І.В., 

комісія з 

охорони праці, 

зав. кабінетами 

Акти – дозволи 

на роботу 

 

10.  Проводити обстеження матеріально – спортивної бази школи, 

оформляти акти – дозволи на проведення занять у спортивному 

залі, спортивній кімнаті, на спортивних майданчиках 

Щомісячно 

протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Пушко І.В., 

комісія з 

охорони праці 

Акти – дозволи 

на проведення 

занять 

 

11.  Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, 

де це передбачено відповідними нормативами. Провести 

повторний інструктаж з охорони праці з працівниками школи під 

розпис 

31.08.2010 

року 

Пушко І.В. Інформація, 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів  

 

12.  Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, 

пожежної частини, санітарно – епідеміологічної служби для 

проведення бесід з учнями та батьками 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

Колосова І.В. План роботи 

школи 

 

 



року 

13.  Забезпечити виконання санітарно – гігієнічних вимог у класних 

кімнатах, спортивному залі, майстернях, харчоблоку, інших 

приміщеннях школи 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 1 раз на 

тиждень 

Пушко І.В.,  

Стовповський 

І.Т., черговий 

клас 

Інформація 1 

раз на семестр 

 

14.  Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні Щодня Копиленко А.О.,  

Мелікян Є.А. 

Акти перевірок 

1 раз на семестр 

 

15.  Забезпечити систематичне проведення санітарно – освітньої 

роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, 

співбесідах, передбачити в планах виховної роботи  бесіди: 

 Гігієна та режим для школяра; 

 Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань; 

 Профілактика СНІДу та венеричних захворювань 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Колосова І.В., 

Мелікян Є.А., 

класні керівники 

Плани виховної 

роботи. 

Протоколи 

батьківських 

зборів 

 

16.  Організувати проведення ранкової зарядки для учнів 1 – 4 класів о 

8.40 год. 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Миргородська 

Л.М., класні 

керівники 

Інформація 1 

раз на семестр 

 

17.  Організувати проведення фізкультурних хвилинок та фізкультпауз  Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Миргородська 

Л.М., класні 

керівники 

Інформація 1 

раз на семестр 

 

18.  Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, акуратністю, охайністю 

кожного учня 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Колосова І.В.,  

Мелікян Є.А., 

класні керівники 

Інформація 1 

раз на семестр 

 

19.  Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей з 

ослабленим здоров’ям 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Чащіна В.О. Накази 

відповідно до 

потреб та на 

01.09.2010 

 

20.  Провести планові заміри опору ізоляції Грудень 

2010 року 

Стовповський 

І.Т. 

Акт виконаних 

робіт 

 

21.  Провести планові та позапланові інструктажі з охорони праці та Вересень Пушко І.В. Протокол  



безпеки життєдіяльності з персоналом школи 2010 року, 

березень 

2011 року 

№______ 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів 

22.  Організувати літнє оздоровлення учнів, дітей, учителів Травень – 

червень 2011 

року 

Миргородська 

Л.М., Колосова 

І.В.Копиленко 

А.О., 

Волощенко 

Н.М. 

наказ  

 

 

Розділ 5. 
Фінансово – господарська діяльність, матеріально – технічна база загальноосвітнього навчального закладу 

Щомісяця: 

 Поточний огляд приміщення та території школи, заміна електроламп; 

 Передавання показань лічильників тепла, води, енергії; 

 Придбання інвентарю, обладнання. 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготовки до 

нового навчального року кабінетів, рекреацій, інших приміщень 

31.08.2010 Комісія Протоколи 

комісії 

 

2 Здійснити комплекс заходів щодо підготовки школи до роботи в 

зимових умовах 

15.10.2010 Стовповський І.Т. План заходів  

3 Провести ревізію опалювальної системи, систем водопостачання 

та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до 

навчального року. Здати систему теплопостачання та опалення на 

гідравлічне випробування представникові тепломережі 

До 31.08.2010 Стовповський І.Т. Акти  

4 Перевірити збереження, поповнення та використання 

бібліотечного фонду: 

 Комплектування та забезпечення учнів підручниками й 

Вересень 2010 

року 

Бондар В.А., 

Столповська О.І. 

Інформація (1 раз 

на семестр) 

 



навчальними посібниками; 

 Стан збереження підручників; 

 Комплектування бібліотечного фонду необхідною 

навчальною, навчально – методичною, художньою 

літературою; 

 Поповнення бібліотеки художньою літературою 

(спонсорська допомога учнів, батьків, учителів). 

5 Поповнити матеріальну базу шкільних майстерень, провести 

поточний ремонт 

До 31.08.2010 Найда М.М., 

Строменко І.А., 

Литвинець Т.І. 

Акти виконаних 

робіт 

 

6 Поповнювати методичний кабінет навчально – методичною 

літературо, періодикою, ТЗН за позабюджетні кошти 

Протягом 

2010-2011 

навчального 

року 

Чащіна В.О. Підписка  

7 Підготувати і провести внутрішнє інвентаризацію матеріальної 

бази, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних 

цінностей 

Протягом 

вересня 2010 

року 

Стовповський І.Т. Акти на 

матеріально 

відповідальних 

 

8 Скласти акти на проведення ремонтних робіт та господарчі роботи 

за позабюджетні та благодійні кошти 

Протягом року Стовповський І.Т. Акти виконаних 

робіт 

 

9 Проводити огляд стану та збереження шкільного майна, 

інвентарю, обладнання в кабінетах 

1 раз на 

семестр 

Стовповський І.Т. Інформація 1 раз 

на семестр 

 

10 Провести благоустрій пришкільної ділянки, екологічний 

двомісячник. Організувати догляд за зеленими насадженнями, у 

тому числі й протягом літнього періоду 

Вересень 2010 

року.  

Квітень-

травень 2011 

року 

Лаврінець О.О.,  

класні керівники 

5-11 класів 

Інформація   

11 Контролювати показники водомірного лічильника, тепломірного 

лічильника, електролічильників. Дотримуватись лімітів по 

енергоносіях 

Протягом 

навчального 

року 

Бондар В.А., 

Стовповський І.Т. 

Відомості, акти  

12 Придбати миючі засоби, інвентар, спецодяг за позабюджетні 

кошти на суму 600 грн. 

Протягом 

навчального 

року 

Стовповський І.Т. Акти списання  

13 Аналіз економії бюджету та енергоресурсів школи за рік 01.01.2011 Бондар В.А. Інформація 1 раз  



на рік 

14 Підвести підсумки роботи школи щодо зміцнення матеріальної 

бази та результатів господарської діяльності за навчальний рік 

До 30.06.2011 Бондар В.А., рада 

школи 

протокол  

 

Підготовка школи до роботи в осінньо – зимовий період та забезпечення збереження тепла, енерго – і водо ресурсів 

№ з/п заходи Терміни 

виконання 

відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Проведення ремонту віконних рам, кватирок, дверей Липень – 

жовтень 2010 

року 

Стовповський 

І.Т., Бойко В.І. 

 

2.  Обклеювання віконних рам у класах, коридорах, місцях загального 

користування 

Жовтень 2010 

року 

Стовповський 

І.Т., завідуючі 

кабінетами 

 

3.  Профілактичний контроль манометрів, лічильників Червень 2010 

року 

Стовповський 

І.Т., Козар К.М. 

 

4.  Забезпечення здачі системи опалення на гідравлічне випробування Червень – 

серпень 2010 

року 

Стовповський 

І.Т. 

 

5.  Фарбування, утеплення труб Серпень-

вересень 2010 

року 

Стовповський 

І.Т., Козар К.М. 

 

6.  Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах 1 раз на місяць Стовповський 

І.Т., Бойко В.І. 

 

7.  Проведення рейдів із перевірки участі працівників і учнів у заходах з 

енергозбереження 

1 раз на місяць Стовповський 

І.Т. 

 

8.  Перевірка функціонування водоміру Вересень 2010 

року 

Стовповський 

І.Т. 

 

9.  Закриття кранів системи зливу унітазів на вихідні, канікулярні та святкові 

дні 

Постійно Технічні 

працівники (за 

закріпленням) 

 

10.  Придбання лопат, грабель для очищення території Вересень 2010 

року 

Стовповський 

І.Т. 

 

11.  Заготівля піску, тирси для посипання тротуарів Жовтень 2010 Стовповський  



року І.Т. 

12.  Підготовка гардеробу до експлуатації Вересень 2010 

року 

Гардеробники  

13.  Закріплення ділянок шкільної території за класами для прибирання Вересень 2010 

року 

Колосова І.В., 

Лаврінець О.О. 

 

14.  Проведення роз’яснювальних бесід з учнями про збереження тепла, 

електроенергії, води 

Постійно Класні керівники  

 

 


