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ПЛАН РОБОТИ НВК “ Школа І ступеня – гімназія “Гроно” НА 2018 – 2019 н.р.
Серпень1.Комплектація класів, розподіл
20.08. – 23.08 новоприбулих учнів (корегування списків);
комплектування 1, 1(г),6( г) кл. на
підставі поданих заяв.
Сомик Н.П.
2.Формування класів з поглибленим
вивченням предметів профільних класів
Сомик Н.П.
3.Створення умов для функціонування
ГПД (підготовка кабінетів, режиму
занять)
Геращенко Н.Л.
4.Зарахування учнів у 1, 1(г), 6( г)кл. та
новоприбулих учнів (наказ)
Сомик Н.П.
5.Організація індивідуального навчання
(планування, проект наказу).
Заступник директора
6.Організація роботи з профілактики
безпритульності та правопорушень
серед неповнолітніх (планування)
Горошко Н.Б.
7. Організація роботи з дітьми із
соціально незахищених сімей, планування
роботи шкільної Опікунської ради.
Горошко Н.Б.

Серпень
27.08. –31.08. 1.Аналіз залучення дітей шкільного віку
мікрорайону до навчання.
Фурда М. Я.
2.Аналіз працевлаштування випускників
5( г),11кл (звіт райво)
Фурда М.Я..
3. Комплектування ГПД на основі заяв
батьків
Геращенко Н.Л.
4.Виявлення хворих дітей та
своєчасна організація та створення
умов для їх індивідуального навчання
Заступник директора
5. Виявлення учнів, які не приступили до
навчальних занять.
Кл. кер. , класоводи

1.Огляд-конкурс навчальних приміщень та
кабінетів до навчального року. Видача актівдозволів на кабінети інформатики, фізики,
хімії, біології, обслуг. праці, майстерень,
спортзалу та перевірка кутків ТБ в даних
кабінетах.
Фурда М.Я.
2.Складання акту санітарного режиму
навчального закладу. (наказ).
Сомик Н.П.
3.Проведення інструктажу-семінару з ТБ з
працівниками закладу, класними керівниками
та класоводами, обслуговуючим персоналом.
Фурда М.Я.,
Геращенко Н.Л.,
Каніцька М.Й.
4.Аналіз стану дитячого травматизму,
працівників закладу за минулий навчальний рік
(педрада).
Фурда М.Я.
5.Складання комплексу заходів щодо
попередження дитячого травматизму на
2017- 2018 н.р.
Фурда М.Я.
6.Аналіз стану проходження медичного
огляду та санітарних книжок медпрацівників.
Сомик Н.П.
7. Планування фізкультурно - оздоровчих
заходів для реалізації програми «Здоров'я
школяра»
Фурда М.Я.
8. Планування роботи школи безпеки учнів
згідно програми «Безпека школяра».
Фурда М.Я.
9.Заняття з педагогічним колективом на
тему: „Профілактика побутового
травматизму”.
Фурда М.Я., Каніцька М.Й.

1.

Розподіл обов’язків
між керівниками
закладу
(наказ Сомик Н.П.)
2.Створення системи
інформаційноаналітичного
забезпечення НВП.
Заступник директора
3.Скласти розклад
навчальних занять.
Заступник директора
4.Розподіл класів на
навчальні групи.
Заступник директора
5.Підготовка до Дня
Знань.
Горошко Н.Б.

1. Аналіз участі педпрацівників
у роботі районних МО.
Заступник директора
2.Корекція педагогічного
навантаження.
Директор
3.Складання графіка курсової
перепідготовки вчителів.
Геращенко Н.Л.
4.Планування роботи школи
молодого вчителя.
Геращенко Н.Л.
5.Інструктивно-методична
нарада з питань правильного
оформлення класних журналів
та планів, відповідальності за
збереження шкільної
документації.
Заступник директора
6.Нарада при директорі: 6.Підготовка особових справ
- Забезпечення
учнів, новоприбулих учнів,
організованого початку класних журналів.
навчального року
Заступник директора
- Про планування
навчальних дисциплін у
2018-2019 н.р.
- Особливості організації
навчання молодших
школярів.
- Готовність шкільних
приміщень до нового
навчального року.
7.Інструктивнометодична нарада:
- Методика проведення
Першого уроку.
Горошко Н.Б.
- Вимоги до ведення
класних журналів
- участь в серпневих
методичних заходах.
Заступник директора
1.Організація співпраці
з ВНЗ, позашкільними
установами
Сомик Н.П.

1.Скласти демографічні дані 1.Провести
учнів.
батьківські збори для
Заступник директора батків майбутніх
першокласників
2.Аналіз забезпечення учнів
Класоводи
підручниками, придбання
2. Проведення акції
підручників для класів з
«Дай руку,
поглибленим вивченням
першокласнику!»
предметів, профільних класів
Геращенко Н.Л.,
Заступник директора
класоводи

1.Лекторій з ТБ.
Вступний інструктаж для учнів 1-11к.,
повторення правил поведінки учнів в урочний
та позаурочний час.
Кл. керівники, класоводи
2. Організація ранкової фізкультзарядки та
фізкультхвилинок з учнями.
Вч. фізкульт.
3. Розробка тематики бесід з учнями і
працівниками закладу щодо запобігання
виробничого і побутового травматизму.
Фурда М.Я.
4. Аналіз результатів медичного обстеження
учнів та показників фізичного розвитку,
організація спецгруп.
Медпрац., заст. директора
5.Організація проведення вологого
прибирання, провітрювання та
дезинфекції приміщень (ведення журналу

1..Нарада при
1.Підготовка документації по
директорові “Про
закладу (ЗНЗ-1, звіти, розклад)
забезпечення НВП
Хомяк І.С.
навчальними
Геращенко Н.Л..
програмами,
2. Проведення індивідуальних
дидактичними
консультацій з педагогами 1матеріалами,
их кл. та організація
майстерень – технічним психолого-педагогічної
обладнанням.
підтримки на період адаптації
Заступники директора учнів 1-х кл.
2.Створення умов для
Геращенко Н.Л
вивчення державної
3. Інструктивно - методична
символіки та Конституції нарада .з питань профільного
України.
навчання
Хомяк І.С.
Адміністрація
4. Проведення організаційного
засідання голів
3.Організація
методоб’єднань класоводів,
щотижневих
класних керівників 1-7

1.Організація та проведення
Свята Знань.
Горошко Н.Б.
2.Ознайомлення учнів із
Статутом закладу,
правилами внутрішнього
розпорядку.
Кл. керівн.
3.Комплектування груп для
вивчення іноземних мов; укр.
мови, занять з фізкультури,
Захисту Вітчизни (6-7 г.кл.),
інформатики, трудового
навчання згідно з
нормативного розподілу
Заст. директора
4.Організація
загальношкільного обліку
відвідування учнями закладу,

1.Засідання м/о та НМК по питаннях:
-обговорення інструктивно-методичних
листів щодо викладання навчальних
дисциплін у 2018-2019н.р., пояснювальних
записок до програм;
-планування роботи на 2018-2019 н.р.
-обговорення Закону про освіту та
концепції НУШ
2.. Аналіз нових програм та методичні
рекомендації щодо організації навчальновиховного процесу у 1 класі, відповідно
до НУШ.
Заступник директора

1.Узгодження
календарних планів,
планів виховної роботи
Заступники директора
2.Аналіз навчальних
планів, режиму роботи
учнів, адміністрації,
педагогічного колективу.
Директор.

Педрада №9
1. Особливості діяльності педагогічного
колективу у 2018-2019 н.р. в умовах
реалізації науково-методичної
проблеми на ІІІ етапі у форматі

Концепції НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Сомик Н.П.
2.Роль методичних осередків у
підвищенні рівня творчої взаємодії
учасників НВП для забезпечення
всебічного розвитку випускника гімназії.
Про організацію науково-методичної
роботи закладу на 2018-2019 н.р,
затвердження складу науково-методичної
ради.
Геращенко Н.Л.
Керівники НМК.
3. Про стан охорони праці та безпеки
життєдіяльності, травматизму в закладі у
2018-2019 навальному році.
Фурда М.Я.
.
4.Затвердження педагогічного
навантаження, плану роботи і режиму
функціонування НВК «Гроно» на 2018-2019
н.р.
Сомик Н.П.
5.Про запровадження профільного
навчання, варіативну складову
навчальних планів на 2018-2019 н.р.,
організацію роботи з обдарованими
дітьми у 2018-2019 н.р. та підсумки ЗНО2018»
Хомяк І.С
6. Про організацію виховної роботи у
закладі на 2018-2019 н.р.
Горошко Н.Б,.
1. Інтерактивний семінар роль у формуванні 1.Перевірка особових
справ учнів.
Нової української школи Зміни в освіті –
Фурда М.Я.
виклики та сподівання. Особливості
Хомяк І.С.
організації роботи з учнями.
Геращенко Н.Л.
Заступники директора
Провести інвентаризацію програмного,
науково-методичного і дидактичного
забезпечення індивідуального НМК закладу.
Заступники директора
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санітарного стану)
Медпрацівники, Каніцька М.Й.
7. Навчання працівників безпечних методів
роботи, інструктажі на робочих місцях.
Фурда М.Я.
8. Організація та участь педагогічного та
учнівського колективів у Всеукраїнському
рейді “ Увага! Діти на дорозі!”
Дирекція
Вересень
03.09.-07.09.

1.Організація чергування в навчальному
закладі учнів та педагогічних працівників.
Фурда М.Я.
Геращенко Н.Л.
2. Організація контролю за станом
відвідування учнями навчальних занять.
Фурда М.Я.
3. Організація змагання з дисципліни,
вихованості та успіху учнів 1-7( г) класів
(реалізація проекту «Вихований учень»).
Фурда М.Я.
класні керівники
4. Поновлення банку даних дітей із
соціально незахищених сімей
Горошко Н.Б., психологічна служба,
класоводи та класні керівники

Вересень
10.09. – 14.09. 1. Звіт про продовження навчання
випускників 5(г)-х класів та
працевлаштування випускників 7(г)-х
класів.
Кл. кер.

1.Взяти участь в районному огляді
закладів освіти з питань створення
безпечних умов для навчання учнів і
роботи працівників навч. закладу.
Адміністрація
2.Забезпечення оформлення тематичних
виставок з питань запобігання дитячого
ДТП.
Зав. бібліотекою
4.Комплектація аптечок для навч.каб.
Каніцька М.Й.
5.Узагальнення даних медичного огляду
вчителів та обслуговуючого персоналу.
Медпрацівник, дирекція
6.Забезпечення техпрацівників
спецодягом
Каніцька М. Й.
7. Організація навчання працівників закладу з
питань електробезпеки.
Комісія

1.Лекторій з ТБ.
Повторення правил дорожнього руху.
Класоводи, кл. кер.
2.Вивчення стану здоров’я учнів 1-их кл., та
новоприбулих учнів.
Медпрацівники, дирекція
3.Оформлення бази даних здоров’я учнів на
2017-2018 н.р.
Медпрацівники, дирекція
4 Оформлення листків здоров’я учнів в кл.
журналах.
Медпрацівники, кл. кер.
5. Забезпечення контролю за дотриманням
санітарно-гігієнічних вимог під час уроків.
Адміністрація,медпрацівники
6. Організація роботи психологів навч.
закладу на проблеми профілактики
соціально-стресового характеру
дитячого травматизму.
Психологічна служба
7 .Комплектування груп здоров’я (спец. групи
для фізкультури з учнів, які мають
послаблене здоров’я)
Заступник директора
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адміністрації та
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3.1

Робота з
педагогічними
кадрами

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

своєчасне вжиття заходів
щодо запобігання
безпричинних пропусків
занять та запізнень.
Заст. директора
5. Організація
безкоштовного харчування
учнів закладу відповідних
категорій
Горошко Н.Б.
Педагог-організатор.
1.Перевірка тематичного 1.Корекція плану курсової
1.Визначення завдань та
планування. Графіки
перепідготовки педагогічних
планів щодо військовотематичних атестацій.
працівників на 2019 рік
патріотичного виховання
Графік внутрішньо
Геращенко Н.Л.
учнів. Співпраця з
шкільного контролю.
2.Інструктивно-методична
організацією «Вільна
Заступник директора
нарада по організації роботи з Галичина», ВНЗ,
обдарованими дітьми,
позашкільними установами.
2.Організація роботи
створення Ради по роботі з
Фурда М.Я.,
правового
обдарованими дітьми.(наказ)
вчителі ЗВ
консультативного пункту
Хомяк І.С. 2.Організація психологічного
для батьків та учнів
. супроводу учнів 1-х
Горошко Н.Б..
гімназійних класів
Учитель правознавства
(спостереження) та 6-хг кл.
3. Складання
Заступник директора
координаційного плану
Психологічна служба
взаємодії та співпраці із
різноманітними
3.Виявлення рівня шкільної
організаціями і
зрілості учнів 1-х класів.
установами.
Геращенко Н.Л.
Директор
Психологічна служба.
4.Організація роботи
4. Організація учнівського
предметних гуртків,
самоврядування (підготовка
залучення дітей у гуртки і
до звітно-виборчої
секції
конференції).
Горошко Н.Б.
Педагог-організатор
5. Координація співпраці
із ЦДЮТ, БЮТ, ЦТК
«Левандівка»,
«Галицьким юнацтвом»,
музеями, театрами,
філармонією, органним
залом,
Горошко Н.Б
1. Робота над виявленням
1.Залучення учнів до
1.Розширене засідання
дітей з ознаками
МАН.
науково-методичної ради
дезадаптації.
Хомяк І.С. «Стратегічні напрямки
Психологічна служба
2. Налагодження
розвитку методичної роботи у
співпраці із соціальними закладі в умовах формування 2. Перевірка учнів 1-х кл.
логопедом
службами, відділом
Нової української школи».
Геращенко Н.Л
«Служба у справах
Горбулько Р.С.
дітей», органами
3.Проведення Олімпійського
ювенальної превенції
2. Закріплення наставників за Тижня та тижня фізкультури.
Горошко Н.Б. молодими вчителями,
Дідич Б.Я.
Наказ 4. Визначення основних
3. Організаційне засідання
напрямів роботи щодо
творчих груп і творчих
реалізації програми «Крок до
майстерень вчителів.
успіху».
Горбулько Р.С.
ОСДГ,
4. Організація роботи
педагог-організатор
атестаційної комісії
5. Визначення напрямів
(наказ) Геращенко Н.Л. роботи з реалізації проекту
«Гроно талантів»
Горошко Н.Б.

3.3
Робота з
батьками

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції
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5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

загальношкільних лінійок гімназійних класів.
(тематичних)
Горошко Н.Б
Педагог-організатор
4.Організація роботи
ради профілактики
правопорушень.
Горошко Н.Б.
.

1.Організація методичної роботи з
1.Перевірка класних
педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р.
журналів (наказ)
(наказ)
Заступники директора
Геращенко Н.Л.
2. Перевірка планів з
виховної роботи
Горошко Н.Б.

2

1.Педагогічний консиліум: “Єдність вимог
навчально-виховного процесу в
початковій та основній школі, адаптація
до навчання учнів 1-х гімназійних класів
Хомяк І.С.
Залучення батьків до
Геращенко Н.Л.
роботи у комісії з
питань організації
харчування
2.Випуск методичного вісника на сайті
закладу по підсумках Олімпійського тижня
Горошко Н.Б.,
Дідич Б.Я.
класоводи 3-х класів
Батьківські збори
(2-4 кл., 1-7 кл.г.)

1.Класно-узагальнюючий
контроль “Адаптація учнів
до навчання у школі І
ступеня та ІІ ступеня»
Заступники директора
Хомяк І.С.
Геращенко Н.Л
2.Відвідування уроків та
позакласних заходів у
рамках Олімпійського
тижня.
Фурда М.Я.
Адміністрація.
3. Перевірка планів роботи
гуртків.
Горошко Н.Б.

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

Вересень
1. Робота з виявлення неблагополучних
17.09. - 21.09. сімей, дітей групи ризику
Психологічна служба

1. Організація співпраці навчального закладу
та державного університету безпеки
життєдіяльності.
Фурда М.Я.
2. Організація рухливих ігор на перервах.
Класоводи

Тижні

Вересень
24.09 -28.09.

Жовтень
01.10. –05.10. 1.Вивчення стану відвідування
навчальних занять “проблемними”
учнями.
Адміністрація

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування
1.Зріз обсягу
домашнього завдання у
2 - 3 класах
Геращенко Н.Л.

1.Громадський огляд території закладу з
питань дотримання ТБ, перевірка стану
справності сигналізації і пожежної безпеки в
приміщенні закладу.
Комісія ПК.
2. Шкільний конкурс малюнків “Увага! Діти на
дорозі.”
Домбровська Д.М.
Гелета М. І., класоводи
5.Обговорення наслідків медичного огляду
учнів на нараді при директорі.
Фурда М.Я.

1.Нарада при
1.Лекторій з ТБ.
директорові “Аналіз
Поведінка населення при тимчасовій
організації харчування
евакуації з небезпечної зони.
дітей пільгових
Класоводи, класні керівники
категорій»
2.Декада правових знань:
Горошко Н.Б.
-зустріч з працівниками поліції (1-5(г) кл.)
Нарада при директорові:
Бондаренко Н.
«Про відвідування
-бесіди лікарів про шкідливість вживання
навчальних занять
наркотичних речовин.
учнями закладу.
Медпрацівники
Результати рейду
-зустріч з працівниками адмінорганів
перевірки відвідування
Шк. психол.
учнями 5 – 7-х(г) класів
навчальних занять.»
(відповідність документів
про відвідування занять,
аналіз причин
невідвідування без
поважних причин, аналіз
роботи класних
керівників з учнями, які
потребують особливої
педагогічної уваги).
Жовтень
Координація роботи вчителів та
1. Нарада « Про
08.10. – 12.10 класних керівників з невстигаючими
1.Лекторій з ТБ.
виконання учнями
учнями
Безпека в побуті. Інструктаж про правила
правил внутрішнього
поведінки під час осінніх канікул.
трудового розпорядку.
(Інформація класних керівників)
Класоводи, кл. керівники
(результати перевірки
2.Рейд-перевірка якості харчування учнів
зовнішнього вигляду
Медпрацівники учнів, своєчасність
3.Заняття семінару-практикуму з питань
приходу в школу,
проведення ранкових зарядок. 1- 7( г) кл.
спізнення на уроки,
Леськів Л. К., вч. Фізкультури
наявність у школярів
необхідного навчального
обладнання).
Фурда М.Я.

3.1

Робота з
педагогічними
кадрами

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

3.3
Робота з
батьками

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Педагогічні читання до 100- 1.Проаналізувати
річчя В.О.Сухомлинського. залучення учнів до
навчання в МАН.
Хомяк І.С.
Коригування
перспективного плану
2. Вивчення особливостей
атестації педагогічних
адаптаційного періоду учнів
працівників.
1 кл.гім.
Геращенко Н.Л
Психологічна служба
3.Організація проходження
. Організація роботи школи
допризовниками медичного
молодого вчителя «Нова
огляду.
генерація»
Вчитель ЗВ
Керівник
.
1.Святкування Дня вчителя
Класні керів. 7-х г. класів,
педагог-організатор
2.Про участь учителів
гімназії в шкільному та
районному конкурсах
«Успішний вчитель»
і“Учитель року” ( укр.мова,
нім.мова, фізика,
фізкультура).
Голова НМР Горбулько Р.С.

1.Проведення індивідуальних
консультацій для педагогів з
питань адаптації учнів у 1-х г.,
6-х г. класах
Заступник директора

Засідання атестаційної
комісії. Розгляд заяв,
затвердження списку,
графіку проведення
атестації, розподіл
обов’язків між членами,
затвердження плану
проведення атестації(наказ).

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

Творча лабораторія вчителя «Реалізація
1.Моніторинг знань учнів
модульної освітньо-виховної програми для
1-х , 6-х кл. гімназії з
учнів 1-4 класів «Абетка харчування»
Гелета М.І. укр. мови, математики,
англ. мови, фізики,
історії України
(залишковий рівень)
Директор

Відвідування уроків у 1х класах школи І.ст.з
метою моніторингу
адаптації
першокласників
Геращенко Н.Л..
1.Психологічні коментарі до 1.Анкетування
Педагогічний діалог «Зміна функції учителя у 1. Відвідування уроків у
батьків
1-4х класах школи І.ст. (
вивчення первинної
створенні інноваційного креативного
першокласників.
в рамках підготовки до
адаптації дітей 1-х кл. до
середовища»
Геращенко Н.Л.
шкільного навчання.
Голова НМК. педради)
Геращенко Н.Л..
Геращенко Н.Л. 2.Проведення
Коцюбинська Л.І. консультацій з
питань адаптації
учнів 1-х і 6-х
гімназії класів
Адміністрація

1. Моніторинг відвідування
учнями навчальних занять 57 кл. гімназії (епізодичний
контроль)
Заступник директора
2. Складання та обговорення
планів міністерств ОСДГ.
Педагог-організатор
3.Вивчення стану ведення
робочих зошитів з української
мови та математики у 2-х
класах.
Геращенко Н.Л.

Тиждень школи І ступеня
»Ми-діти твої,Україно»
Злонкевич Н.І.

1.Вивчення інтелектуального
розвитку й особливостей
мотиваційної сфери учнів 1-х
(г). кл.
Заступники директора.
Сомик Н.П.
.
Геращенко Н.Л 2.Відзначення Дня захисника
2.Зустріч за круглим столом
Вітчизни
учителів-предметників та
Горошко Н.Б
класних керівників 7-х кл.
3. День гімназії
гімназії. “Проблеми підготовки
Горошко Н.Б.
до ЗНО та шляхи їх
подолання” (брифінг)
Сомик Н.П. Хомяк І.С.

3
Проведення
індивідуальних
консультацій для
батьків з питань
адаптації учнів 1-х та
5-х кл.
Психологічна служба

1. Контроль за
відвідуванням навчальних
занять учнями закладу.
Заступники директора
2.Відвідування виховних
годин. Перевірка роботи
класного керівника з
питань попередження
Хомяк І. С.. булінгу
Горошко Н.Б.

Круглий стіл “Шкільна адаптація
першокласників”
Геращенко Н.Л.
Зустріч за круглим столом учителів 1-х кл.
гімназійних “Адаптація учнів 1-х (Г.)кл. до
навчання у гімназії” (брифінг).

1.Організація,
проведення першого
туру олімпіад (наказ)
Хомяк І.С.

Випуск методичного вісника на сайті
закладу по підсумках тижня школи І
ступеня

Відвідування
уроків та
позакласних
заходів у школі
Злонкевич Н.І
І ступеня.
Адміністрація
Майстер – клас «Розвиток інтелектуальних
2. Рейди перевірки
здібностей молодших школярів шляхом
дотримання учнями
впровадження між предметної інтеграції»
закладу правил
Кундрат О.І. внутрішнього трудового
розпорядку.
Заступники директора
1.

Тижні

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

Жовтень
15.10 –19.10.

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

.

Перевірка стану пожежної
безпеки у приміщенні закладу,
інструктаж щодо дій працівників
закладу у випадках виникнення
пожежі.
Каніцька М. Й.
.
2.Підготовка приміщення навчального
закладу до зимового сезону.
Кл. кер., техперсонал
2.

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування
3.Нарада при
директорові:
«Організація
класними
керівниками
правовиховної
роботи,
профілактичної
роботи,
попередження
проявів жорстокого
поводження з дітьми»
Горошко Н.Б.

3.1

Робота з
педагогічними
кадрами

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

1.Перевірка поурочного
планування молодих та
малодосвідчених учителів.
Нарада при заступниках
директора.

3.3
Робота з
батьками
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Проведення
анкетування батьків з
питань організації
харчування учнів
Горошко Н.Б.,
педагог-організатор,
класні керівники та
класоводи

Геращенко Н.Л.
Хомяк І.С.
Фурда М.Я.

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

.
Педагогічні читання «Чому творчість врятує 1.Перевірка класних
світ.Обговорення книги Кена Робінсона
журналів.
«Школа майбутнього».
Заступники директора
Геращенко Н.Л.
1.

Педрада №10
“Єдність вимог навчально-виховного
процесу у початковій та основній
школі, адаптація до навчання учнів 1х гімназійних класів”
Сомик Н.П.
Хомяк І.С
Геращенко Н.Л.

2.Стан організації гарячого харчування
учнів закладу
Горошко Н.Б.
3.Робота психологічної служби, класних
керівників з питань попередження
булінгу серед учнів закладу
Заст. Директора з ВР
.
Жовтень
22.10. – 26.10 Аналіз занять учнів в шкільних
гуртках та позашкільних
установах.
Горошко Н.Б

Тиждень

1.Педагогічний консиліум
вчителів і вихователів перших
класів за результатами
психологічного обстеження
адаптаційного періоду учнів
перших класів.
Геращенко Н.Л.
Коцюбинська Л.І.

Гігієнічне прибирання
навчальних кабінетів.
Техперсонал, кл. колект
2.Перевірка стану проведення бесід з ТБ.
Фурда М.Я.
3.Про стан здоров’я учнів, що
перебувають на диспансерному обліку.
Нарада при директорі
3.

Випуск методичного вісника на сайті
закладу по підсумках тижня

1.Аналіз
результативності
першого туру олімпіад.
Хомяк І.С
2. Відвідування уроків
та заходів у рамках
тижня
.
3.Контроль роботи ГПД.
Геращенко Н.Л
4.Відвідування занять
гуртків
Горошко Н.Б.

Листопад
29.10 – 02.11

Листопад
05.11 – 09.11

1.Лекторій ТБ.
Правила користування газом та газовими
1.Підсумки й аналіз
приладами.
успішності у першій
Класоводи,кл. керівники чверті.
2.Про підвищення відповідальності за
Заступники директора
дотримання безпеки умов праці (семінарпрактикум з завідувачами кабінетами).
Фурда М.Я.
4. Про підгот. Закладу до осінньозимов. Періоду (стан утепл.
Вікон, вхідн. Та запасн. Виходів)
Каніцька М. Й.
4.Перевірка стану охорони праці в шкільних
кабінетах та майстернях.
Фурда М.Я.
5.Організація виставки дитячих малюнків на
тему “Я один вдома” 1–4 кл.
Педагог-організатор

Засідання науково-методичної
ради по підсумках роботи за
першу чверть.
Горбулько Р.С.
Психолого-педагаогічний
консиліум «Психологічна
адаптація учнів до нових умов
навчання та виховання у
гімназії»
Психологічна служба

5.

Конкурс знавців
української мови
ім. Петра Яцика

Майстер-клас «Застосування мотиваційного
компоненту та створення ситуації успіху –
запорука творчого потенціалу учня»
Сороківська М.П.

1. Відвідування уроків
вчителів, що
атестуються.

2.Відвідування уроків
фізкультури в рамках
підготовки до педради.
.
Фурда М.Я.

Психолого-педагогічний
семінар «Гіперактивний
розлад з дефіцитом уваги у
дітей» (вчителі 1-4 кл.)
Психологічна служба

Співбесіда з учителями
6. Робота вчителів
1.Відбіркові тури конкурсу
Батьки і діти
.
з предметів, де
початкових класів з «Гроно талантів»
мистецтво взаємодії
1. Надання
рекомендацій
щодо
обдаровані учні
дітьми з початковим
Горошко Н.Б., Федак Г.М
(батьки учнів 1-х кл.)
психолого-педагогічного супроводу
Тиждень української мови
знижують успішність і
рівнем знань.
Психологічна
учнів 1-х гімназійних класів
творчий потенціал.
Геращенко Н.Л. та літератури. Відзначення
служба
Психологічна служба
Дня
української
Звіт про тиждень української мови та
(рекомендації)
Робота з підготовки
писемності.
Заступник директора батьківський зборів у вигляді
. літератури на сайті закладу
Чміль Н.М..
Чміль Н.М.
«Дня відкритих» дверей»
Горошко Н.Б., класоводи,
2.
Педагогічний
класні керівники
діалог
«Зміна
функції
вчителя
у
створенні
інноваційного креативного
середовища».
Демків Л.Д.

.

2.

Відвідування
уроків з
української
мови та
літератури,
заходів до Дня
української
писемності
Адміністрація

4

Тижні

Листопад
12.11 – 16.11

Листопад –
19.11 – 25.11

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

1.Лекторій з ТБ.
Протипожежні правила та правила
поведінки учнів при загрозі враження мінами
та вибухонебезпечними предметами.
Класоводи, кл. керівники
2.Заходи з профілактики респіраторних
захворювань.
Медпрацівники
3.Обговорення питань про посилення
протипожежного захисту в осінньозимовий період.
Дирекція, Каніцька М.Й.
1.Заходи організації колективного
договору між працівниками і
адміністрацією з питань забезпечення
здоров’я працівників НВК.
ПК
2.Навчання і перевірка знань з питань ОП та
безпеки життєдіяльності працівників закладу
відповідно до вимог Типового положення про
порядок проведення навчання з питань ОП
Комісія навч.закладу

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування
Вивчення
якості роботи
вчителя з
робочими
зошитами
учнів 4-х
класів
(українська
мова,
математика).
Геращенко Н.Л.
3.

1.Вивчення системи
роботи класоводів 3-4-х
класів зі щоденниками.
Геращенко Н.Л.

3.1

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

Робота з
педагогічними
кадрами

Творча лабораторія вчителя
: «Розвиток професійної
компетентності педагогів в
умовах оновлення змісту
освіти».
Голова НМР Горбулько Р.С

«Психолого-педагогічні
особливості розвитку
готовності вчителя до
НУШ»
Психологічна служба
1.Інструктивно-методична
нарада для вчителів, які
претендують на встановлення
вищої категорії (з питань
підготовки та проведення
творчого звіту вчителів).
Заступник директора

3.3
Робота з
батьками

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

1. Всеукраїнський
Класні батьківські
природничий конкурс
збори
«Колосок»
(1-4, 1-7 г. класи)
2. Тиждень соціальнопсихологічного
супроводу.
Психологічна служба

1.Організація проведення
занять із першокласниками,
які мають труднощі в
адаптації.
Геращенко Н.Л.
Психологічна служба
2.Заходи, присвячені
вшануванню пам’яті
жертв Голодомору 19321933 р.р.
Педагог-організатор,
класні керівники

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

2.Заняття
батьківського
лекторію на тему:
“Здоров’я ваших
дітей поза школою
залежить від них
самих”
медпрацівники(Бать
ківські збори).

1.Коректування картотеки обдарованих
дітей.
Хомяк І.С.
Звіт про тиждень соціальнопсихологічного супроводу на сайті
закладу
Психологічна служба

Педрада №11
Вдосконалення рівня
педагогічної майстерності
вчителів, їх компетентності в
галузі фізичної культури,
методики виховання учнів.
Фурда М.Я.
2. Формування сприятливого
емоційного середовища та
використання емоційного
залучення молодших школярів
для їх мотивації до навчання.
Геращенко Н.Л.
3. Взаємодія сім’ї та вчителя як
одна з основних засад
ефективності виховної роботи
закладу в напрямку підвищення
духовності та моральної
культури учня.
Психологічна служба. Горошко Н.Б.
1.

4.

Листопад
26.11 –30.11

Грудень
03.12 – 07.12

Тиждень іноземних мов
1.Контроль за тепловим режимом в
навчальних кабінетах і майстернях.
Комісія ПК
2.Стан температурного режиму закладу
(замір).
Каніцька М.Й.
3.Проведення тижня з підготовки до
роботи в зимовий період (згідно плану).
Адміністрація

Педагогічний консиліум
«Психосоматичні
захворювання у дітей. Хто
винен і що робити?»

1.Лекторій з ТБ.
Правила поведінки учнів при виникненні НС.
Класоводи, кл. керівники
1.Аналіз наслідків роботи з профілактики
травматизму з учнями навчального закладу
за 2018 р.
Фурда М.Я.
2 . Проведення підсумків роботи закладу з ЦЗ
за 2018 р. та планування роботи на 2019 рік.
Фурда М.Я.
3.Анкетування учнів 3-4(г) класів щодо правил
дорожнього руху.
Вчителі ОБЖ

Засідання атестаційної
комісії (хід вивчення роботи
вчителів)
Геращенко Н.Л.

Сальник Л.С..

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

Відвідування
позакласних
заходів у рамках
Тижня соціальнопсихологічного
супроводу

Відвідування уроків
вчителів, що
атестуються
.,

5

Про виконання рішень педради
№1 від січня 2018р. « Виховання
національної свідомості,
патріотичних почуттів та
розуміння загальнолюдських
цінностей на уроках
суспільствознавчих дисциплін».
Хомяк І.С.

. 1.Відвідування уроків
Звіт про тиждень іноземних мов на сайті та позакласних заходів
закладу
з іноземних мов
Сальник Л.С.
Адміністрація.

Психологічна служба

Індивідуальні бесіди з
учнями, які мають низький
рівень навчальних досягнень
та пропуски уроків без
поважних причин.
.
Дирекція закладу.

Відвідування уроків та
моніторинг знань з
математики, біології та
в рамках підготовки до
педради.
Адміністрація.

Тижні

Грудень
10.12 – 14.12

Грудень
17.12 – 21.12

Грудень
24.12 – 28.12.

Січень
02.01– 11.01

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

1.Лекторій з ТБ.
Цільовий інструктаж з профілактики
нещасних випадків під час зимових канікул та
дотримання пожежної безпеки під час
новорічних свят.
Класоводи, класні керівники
2.Перевірка виконання Правил ТБ у
майстернях, лабораторіях, спортзалах та
кабінетах.
Фурда М.Я.

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування
Підготовка
розпорядження про
закінчення І семестру та
проведення методичної
роботи під час канікул.
Адміністрація.

1.Закінчення І семестру, санітарне
прибирання приміщень закладу.
Тех.прац., класні колективи
2.Підсумки роботи з питань охорони праці.
Фурда М.Я.
4. Звіт у відділ освіти про стан
травматизму в навчальному
закладі за 2018р.
Фурда М.Я.
5. Підсумки роботи педагогічного
колективу з питань профілактики
травматизму.
Фурда М.Я.

3.1

Робота з
педагогічними
кадрами

1.Тиждень трудового
1.Виконання навчальних
навчання
планів і програм за Іс. Наказ.
Білинська О.С.
Заступники директора
2.Участь у
2.Нарада з класними
Всеукраїнському конкурсі
керівниками з питань
з інформатики «Бобер»
попереднього аналізу
Забитівська Н.Б.
підсумків успішності за І
3.Організація та
семестр.
проведення благочинної
Заступник директора акції до свята Миколая.
ОСДГ,
педагог-організатор,
психологічна служба

1.Розширене засідання
методичної ради та підсумки
методичної роботи за І
семестр.
Горбулько Р.С.

1.Складання розкладу
уроків, графіка
тематичних атестацій
на ІІ семестр.
2.Уточнення графіка
чергування вчителів
4.Складання графіків чергування на ІІ
та класів по закладу.
семестр.
Адміністрація
Фурда М.Я.
3.Перевірка
календарного
планування на ІІ
семестр.
Заступники директора

Методична виставка «Нова
українська школа. Що
втілюю у своїй гімназії».
Науково-методична рада

1.Лекторій з ТБ.
Правила поведінки дітей під час масових
заворушень.

Психолого-педагічний
семінар «Причини
агресивної поведінки
підлітків» (вчителі 6-9
кл.)
Психологічна служба

1.Заняття семінару практикуму учителів
з питань збереження здоров’я учнів під
час уроків.
Шкільний лікар

Класоводи, кл. кер.
2.Початок навчального року в системі ЦЗ.
Фурда М.Я., кер. Формувань
3 . Перевірка та ліквідація зледеніння
доріжок та сходинок шкільного двору.
Каніцька М.Й.
4. Проведення огляду кабінетів підвищеної
небезпеки, спортмайданчиків щодо
дотримання вимог охорони праці.
Комісія ПК,
Фурда М.Я.

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

Засідання голів
методоб’єднань
класоводів, класних
керівників, аналіз
проведеної роботи,
планування роботи у ІІ
семестрі
Горошко Н.Б.

3.3
Робота з
батьками

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Круглий стіл «Декоративно-ужиткове
мистецтво - духовне середовище, у якому
формується світогляд, естетичні ідеали.
Моральні цінності та національні почуття
особистості»
Білинська О.С.
Звіт про Тиждень трудового навчання
на сайті закладу
Білинська О.С.

1.Відвідування уроків та
позакласних заходів з
трудового навчання
Адміністрація.
.
2.Адміністративні контр.
Роботи з нгл.мови,
математики в 3-4 кл. та
англ.. мови в 4 кл.,
Геращенко Н.Л.,
.

1. Свято Миколая
ОСДГ, педагог-організатор
2. Проведення
підсумків роботи
міністерств ОСДГ у
І семестрі та
складання планів
міністерств на ІІ
семестр
ОСДГ,
педагог-організатор

1.Підсумки проведення
медичного огляду
допризовниками.
Вчителі ЗВ
6. Проведення
моніторингу
відвідування
учнями
навчальних занять
за ІІ семестр.
Класні керівники,
класоводи

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

.
1.Адміністративні
контрольні роботи з
профільних предметів у
7-х класах гімназії
Сомик Н.П.,
Хомяк І.С.
3.Виконання навчальних
програм (наказ)
Заступники директора

1.Засідання м/о та НМК по підсумкам
роботи за І семестр і корекція планів на ІІ
семестр
Заступник директора

1.Аналіз участі учнів у
районних олімпіадах
(наказ)
Хомяк І.С
1.Профілактичний
контроль “Організація
безпечного проведення
свят та зимових канікул”
Фурда М.Я

Педрада №1
1. Продуктивність
педагогічної
діяльності
й
проектування
інноваційних
підходів
до
створення умов для всебічного
розвитку
особистості
при
викладанні математики.
Хомяк І.С.

1.Перевірка класних
журналів і зошитів
контрольних робіт та
тематичних атестацій
(вибірково)
Заступник директора

Проаналізувати
участь учнів в
обласних
предметних
олімпіадах.
Заступник директора
2. Аналіз участі учнів в
районних, міських,
обласних мистецьких
конкурсах
Горошко Н.Б.
1.

2.

Аналіз успішності та відвідування
учнів 3-11 класів за результатами І
семестру
Геращенко Н.Л.
Хомяк І.С.

.
Про підсумки роботи навчального
закладу з ЦЗ за 2018 та основні
завдання на 2019 рік.
Фурда М.Я.
4. Про виконання рішень педради
№1 від січня 2018р. «Застосування
сучасних форм та методів у
процесі викладання біології.»
Фурда М.Я.
5. Організація виховної роботи в
3.

умовах
творення
нової
української школи. Традиції та
інновації у виховній діяльності

2.Аналіз статистичних
даних за І семестр
(успішність,
відвідування)
Хомяк І.С.,
Геращенко Н.Л
3. Аналіз організації
харчування дітей із
соціально незахищених
сімей

6

Тижні

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування

3.1

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

Робота з
педагогічними
кадрами

3.3
Робота з
батьками

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

класного керівника
Горошко Н.Б.

Січень
Організація роботи консультаційного 1.Лекторій з ТБ.
14.01. –18.01. пункту для батьків майбутніх
Безпека дітей під час снігопадів та на льоду.
першокласників.
Класоводи, кл. кер.
Геращенко Н.Л. 2.Оновлення наочності з питань дій
населення у випадках виникнення НС.
Фурда М.Я.
3.Засідання Ради гімназії з питань
підведення підсумків профілактики дитячого
виробничого травматизму за 2017 р.
Голова Ради навчального закладу.

Круглий стіл «Розвиток творчого потенціалу
вчителя та учнів шляхом впровадження
педагогічних технологій та модернізація
змісту освіти»
Дзень О.В.

1.Фестиваль відкритих
уроків «Урок у сучасному
навчальному закладі»
Горбулько Р.С.

Січень
1.Організація підготовки співбесіди із 1.Перевірка стану протипожежної безпеки
21.01. – 25.01 дітьми-дошкільнятами (складання
в навчальному закладі.
тестів)
Каніцька М.Й.
Геращенко Н.Л. 2.Випуск санітарного бюлетеня.
Медпрацівники
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. Відвідування уроків
основ здоров’я ( в
рамках підготовки до
педради)
Адміністрація

1.Організація відвідування
уроків у 4 кл. учителями
закладу з метою визначення
нахилів учнів до вивчення
окремих предметів.
Заступник директора
Фестиваль відкритих уроків
«Від нагромадження фактів до
розвитку вмінь»
Горбулько Р.С.

Січень
Підготовка матеріалів і завдань для
1.Лекторій з ТБ.
28.01. – 01.02 діагностики готовності до навчання
Правила поведінки на залізничному
майбутніх першокласників.
транспорті.
Геращенко Н.Л.
Класоводи, кл. кер.

1.Збір побажань працівників
закладу про наступні відпустки
і складення графіка відпусток.
ПК
2.Засідання атестаційної
комісії про хід вивчення і
узагальнення системи роботи
вчителів.
Геращенко Н.Л.

2.Плановий інструктаж з ТБ з працівниками
та педагогами навчального закладу.
Адміністрація
3.Проведення бесід з питань
профілактики респіраторних
захворювань.
Медпрацівники
4.Семінар-тренінг з питань проведення
евакуації учнів та працівників у разі
виникнення пожежі або НС.
Каніцька М.Й., Шедний Р.М. Горбулько Р. С.
Лютий
Вивчення профнамірів випускників
04.02 – 08.02 (визначення нахилів учнів до певних
типів професій)
Психологічна служба

1.Проведення навчання в системі ЦЗ.
Кл. керівники
2.Контроль санітарно-гігієнічного режиму
в навчальних приміщеннях.
Каніцька М.Й.
Підготовка оголошень про набір до 1-х 3.Корекція зору учнів в класі.
класів.
Класні керівники
Геращенко Н.Л.
4.Продовжити роботу з питань оновлення

Організація вивчення
учнями й батьками
нових освітянських
документів.
Сомик Н.П.
2.Спостереження за
школярами, що мають
початковий рівень

Півфінали конкурсу «Гроно
талантів»
Горошко Н.Б., Федак Г.М

. Обмін досвідом
«Формування екологічної
. свідомості учнів на уроках
природничого циклу»
Кузнєцова Н.І.
Тиждень природничих
наук.
Кобрин І.М.

Круглий стіл «Школа відкрита для громади» в
Відвідування уроків
рамках проекту «Соціалізація освіти»
Кобрин І.М. вчителів, в рамках
фестивалю відкритих
уроків «Урок у
сучасному
навчальному закладі»

.

1. Відвідування
Майстер-клас «Впровадженння
уроків та
інноваційних технологій навчання як засобу
позакласних
формування та розвитку професійної
заходів з
компетентності»
природничих
Вчителі, які атестуються
Звіт про Тиждень природничих наук
наук
на сайті закладу
Адміністрація
Кобрин І.М
1. Відвідування

Тижні

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування

3.1

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

Робота з
педагогічними
кадрами

3.3
Робота з
батьками

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)
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кутків з основ безпеки життєдіяльності та навчальних досягнень.
кабінетів охорони праці.
Заступник директора.
Дирекція

уроків
естетичного
циклу ( в рамках
підготовки до
педради)
Горошко Н.Б.

Лютий
Організація підготовки занять із
1.Лекторій з ТБ.
11.02 – 15.02 майбутніми першокласниками
Поведінка дітей під час НС, якщо вас
(планування).
захопили в заручники.
Геращенко Н.Л.
Класоводи, кл. кер.

.

2.Перевірка стану дотримання
світлового та теплового режиму в
кабінетах.
Комісія ПК
3.Проведення заходів з профілактики
нещасних випадків у шкільному дворі.
Каніцька М.Й.
1. Тематичні бесіди для 1-4 кл.
„Зимова дорога – небезпечна для
дітей”.
Класоводи, працівники ДАІ.
Лютий
Організація прийому учнів в 1-й клас
1.Проведення малих педрад з питань
18.02 – 22.02
Директор дисципліни і порядку учнів 2-5(г)
Заст. Директора.

Тиждень математики
Каніцька Г.Є

1.Узагальнення системи
роботи вчителів, які
атестуються.
Заступник директора

Експертиза методичних
.
Вшанування пам’яті Героїв
матеріалів, що засвідчують
Небесної Сотні
науково-методичний рівень
Горошко Н.Б., педагогвчителів, які атестуються для
організатор
присвоєння кваліфікаційної
категорії „спеціаліст вищої
категорії” та педагогічних звань.
Заступник директора, науковометодична рада

березень
Проведення адаптаційних занять з
1. Лекторій з ТБ
25.02. – 01.03 майбутніми першокласниками.
Я – учасник дорожнього руху. Перехід дороги з
Геращенко Н.Л. обмеженою видимістю. Правила для
пішоходів
Класоводи, кл. кер.

Педагогічний імідж-клуб
«Інноваційна грамотність
педагога як умова розвитку його
професіоналізму.»
Голова НМР Горбулько Р.С.

.
.

1.Організація виставки дитячих малюнків
1Педконсиліум
“Моя поведінка за межами закладу”.
керівників гуртків та
Педагог-організатор класних керівників
“Виховання
. національної
свідомості в учнів
засобами гурткової і
клубної роботи”
(обмін думками)
1.Підготовча робота до
складання плану роботи
закладу на новий
навчальний рік
(анкетування
педпрацівників, учнів,
батьків, узагальнення
одержаної інформації)
Адміністрація

Майстер – клас «Формування
Шевченківський тиждень.
ключових компетентностей
учнів через реалізацію
проектів Нової української
школи».
Кобрин І.М.

Соціально-педагогічний
тренінг «Професійна
компетентність педагога як
одна з умов його професійної
діяльності»
Голова НМР Горбулько Р.С.

.. Вивчення роботи ГПД
Геращенко Н.Л.
1.Контроль за
впровадженням програм
«Безпека школяра”,
«Здоров’я
школяра»,«Успішний
учень», «Веб-сайт
закладу», «Гроно
талантів»
Адміністрація

2.Перевірка стану проведення інструктажів з
ТБ на уроках фізики, хімії, труд. Навчання.
Фурда М.Я.

Березень
1.Лекторій з ТБ.
11.03 – 15.03 Проведення адаптаційних занять з
Сколіоз в школярів та його запобігання.
майбутніми першокласниками.
Класоводи , кл. кер.
Геращенко Н.Л. 2.Тиждень правових знань. Бесіди з питань
профілактики алкогольної, тютюнової і
наркотичної залежності.
Вч. правознавства, психологічна
служба
3.Повторення правил дорожнього руху та
правил їзди на велосипеді.
Вч. ОБЖ

Відвідування
уроків та
позакласних
заходів з
математики та
інформатики
Адміністрація
1.

Випуск методичного вісника по підсумках
Тижня математичних наук.
Каніцька Г.Є..

Проведення адаптаційних занять з
2.Навчання і перевірка знань з питань ОП та
майбутніми першокласниками.
безпеки життєдіяльності працівників закладу
Геращенко Н.Л. відповідно до вимог Типового положення про
порядок проведення навчання з питань ОП
Комісія навч.закладу

Березень
Проведення адаптаційних занять з
04.03 – 07.03 майбутніми першокласниками.
Геращенко Н.Л.

Науково-практична конференція
«Націонольно-патріотичне виховання як засіб
формування соціальних та життєвих
компетентностей молодших школярів»
Злонкевич Н.І .

Методичний тиждень
«Навчання, як процес
зацікавленого спілкування і
праці вчителя та учня»,
Горбулько Р.С.

Випуск методичного вісника по підсумках
Шевченківського тиждня.
Відвідування
позакласних заходів та
уроків літератури у
рамках Тижня
Адміністрація.

1.Перевірка шкільної
документації, виконання
навчальних програм та
загальних педагогічних
вимог, вибіркова
перевірка зошитів для
контрольних робіт та
тематичних атестацій.
Заступник директора
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Тижні

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

Березень
Проведення адаптаційних занять з
18.03 – 22.03 майбутніми першокласниками.
Геращенко Н.Л.

Березень
Проведення адаптаційних занять з
25.03 – 29.03 майбутніми першокласниками.
Геращенко Н.Л.

1. Участь учнів НВК “ Гроно” у Дні довкілля.
Кл. керівники
1.Лекторій з ТБ.
Інструктаж про правила поведінки під час
весняних канікул.
Класоводи , кл. кер.

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування

3.1

Робота з
педагогічними
кадрами

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

Аналіз роботи вчителів
та класних керівників із
учнями з початковим
рівнем знань (через
відвідування уроків,
співбесід)
Заступник директора

Круглий стіл
«Діяльність роботи шкільних
методичних об’єднань,
творчих груп за 2017-2018
навчальний рік щодо
вдосконалення педагогічної
майстерності
та фахового рівня педагога
Голови НМК.

1.Складання розкладу
консультацій до
підготовки державної
підсумкової атестації
та ЗНО.

1. Наказ по підсумках атестації
педагогів у 2017-2018н.р.
1.Міжнародний
Геращенко Н.Л. математичний конкурс
«Кенгуру»

3.3
Робота з
батьками

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

.

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

1.Перевірка класних
журналів (вибірково) та
іншої документації.
Заступник директора

2.Ознайомлення
батьків з основними
положеннями
інструкції про
державну підсумкову
атестацію та ЗНО.
Директор

Психолого-педагогічний
Хомяк І.С. семінар «Формування
навичок ефективної
взаємодії з батьківською
громадою»
Психологічна служба

Педрада №.2
1. Використання методів взаємодії на
уроках основ здоров’я з метою
виховання здорової української сім’ї.
Фурда М.Я.

1.Підсумковий контроль:
“Участь учнів закладу в
олімпіадах, конкурсах,
оглядах”.
Заступники директора
Хомяк І.С,

2. Робота педагогічного колективу щодо
реалізації проектів «Ключі до успіху»,
«Що? Де? Коли?», «Гроно талантів».
Фурда М.Я.
Хомяк І.С.
Горошко Н.Б.
3.Стан проведення педагогічного та
соціального супроводу дітей соціально
незахищених категорій.
Горошко Н.Б.

Квітень
Організація індивідуальної роботи з
01.04 – 05.04. учнями, які потребують підвищеної
уваги.
Заступник директора

1.Лекторій з ТБ.
Проведення “Тижня безпеки
життєдіяльності» ”(згідно плану).
Профілактика радіаційних уражень. Правила
евакуації з навчального закладу.
Проведення адаптаційнихзанять з
Класні керівники, класоводи
майбутніми першокласниками.
2.День ЦЗ. Дії формувань при евакуації
Геращенко Н.Л. персоналу закладу та учнівського колективу.
Фурда М.Я., кер. формувань, штаб ЦЗ
3.Виробнича нарада з питань аналізу причин
виробничого травматизму в навчальному
закладі.
Фурда М. Я.
1.Цільовий інструктаж про правила поведінки
під час Великодніх канікул та правила
поведінки з вибухонебезпечними предметами.
Класні керівники, класоводи

1.Вивчення потреб учнів
у проведенні
факультативних та
додаткових занять на
наступний навчальний
рік.
Заст. директора
2.Ознайомлення учнів з
основними
положеннями Інструкції
про атестацію та ЗНО.
Хом’як І.С.

Аналіз роботи педагогічного
колективу над реалізацією
ІІІ етапу перспективного
плану роботи гімназії:
Перегляд договорів із ВНЗ з
точки зору потреб і побажань
учнів випускних класів у
питанні продовження освіти.
Сомик Н.П
Великодній Тиждень

1.Участь учнів у військово1.Класні
патріотичній грі «Джура».
батьківські збори.
вчителі фізкультури
вчителі предмету ЗВ
1.
2.Всеукраїнський фізичний
конкурс «Левеня»

.

1.Огляд виконання правил ТБ і санітарного
режиму в навчальному процесі.
Фурда М.Я.
2.

Підготовка плану літнього
оздоровлення.
Горошко Н.Б.

1.Тиждень молодого
вчителя
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1.Класноузагальнюючий
контроль 4 кл. (з метою
формування
допрофільних класів)
Геращенко Н.Л,
.

.

Квітень
Великодній тиждень.
08.04 – 12.04.

Квітень
15.04 – 19.04

1.Зріз обсягу домашніх завдань із профільних
та непрофільних дисциплін.
Заступник директора
Педагогічний аналіз «Формування
ключових компетентностей учнів для їх
всебічного розвитку і успішної адаптації у
сучасному суспільстві»
Голова НМК Кобрин І.М.

Вивчення рівня готовності
до шкільного навчання
майбутніх першокласників.
Директор закладу
2.Організація
профорієнтаційного
консультування учнів 5, 7х г.кл.
Горошко Н.Б

Засідання НМК: “Хід підготовки до державної
підсумкової атестації та ЗНО. Підсумки
реалізації програми особистіснозорієнтованого навчання учнів”
Голови НМК
Випуск методичного вісника по підсумках 1.Підсумкові контрольні
Тижня молодого вчителя...
роботи у 2-3 кл. з
укр.мови, математики,
англ. мови.
Геращенко Н.Л.
2. Відвідування уроків в
рамках Тижня молодого
вчителя.
3. Моніторинг харчування
учнів закладу
Горошко Н.Б.
.

Тижні

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування

3.1

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

Робота з
педагогічними
кадрами

Графік курсової
перепідготовки на 2018Фінал конкурсу «Гроно
2019н.р. (коректування)
талантів»
Геращенко Н.Л.
Горошко Н.Б., Федак Г.М.

Квітень
Організація профорієнтаційних
22.04 – 26.04 зустрічей для випускників 5, 7 класів
гімназії
Горошко Н.Б.

3.3
Робота з
батьками

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Підсумкові контрольні
роботи з укр. мови,
математики, хімії,
фізики, біології,
географії з метою
визначення якості ЗУН і
рівня засвоєння
навчального матеріалу
(вибірково в 46кл.гіиназії)
Адміністрація

Батьки і діти
мистецтво взаємодії
(батьки учнів 1-х кл.)
Психологічна служба

Рейд всеобучу (коректування списків),
перевірка відвідування учнями
навчального закладу.
Фурда М.Я.
.
Травень
29.04. - 03.05.

1.Нарада при директорі:
“Про організоване
закінчення навчального
року й проведення
державної підсумкової
атестації”.

Попередній розподіл
1.
навчального навантаження
педкадрів на 2017-2018 н.р.
Директор
Презентація закладу в дитячих
установах мікрорайону.
Сомик Н.П

Проведення
профорієнтаційних
консультацій для
учнів 5( г), 7 (г) кл.
Горошко Н.Б
.

1. Підсумки роботи
гуртків,
факультативів,
спортивних секцій.
Горошко Н.Б.,
Хом’як І.С.
2.Перевірка
сформованості навичок
читання в 1 – 4 кл., 1 – 3
гімназійних кл.
Хомяк І.С.
Геращенко Н.Л.
4.Тематичний контроль:
Перевірка наявності
матеріалів “Готуємось до
державної підсумкової
атестації”.
Хом’як І.С.

2.Підготовча робота у 4,
5-х кл. з формування
профільних і
допрофільних класів.
Сомик Н.П.

Травень
Проведення індивідуальних
1. Лекторій з ТБ.
06.05. – 17.05. консультацій для батьків майбутніх
Надання першої долікарської допомоги.
першокласників.
Практичне заняття з питань безпеки
Геращенко Н.Л. дорожнього руху. Правила для
велосипедистів.
Класні керівники, класоводи
2.Організація бесід з учнями, спрямована на
профілактику нещасних випадків під час
літніх канікул.
Фурда М.Я.

.
1. Організація
літнього відпочинку
та оздоровлення
школярів.
Горошко Н.Б.

Травень
20.05 – 24.05

1.Лекторій з ТБ.
Бесіди про правила ТБ під час літніх канікул.
Безпека на воді.
Класні керівники, класоводи.
2.Інструктаж з учнями й працівниками
навчального закладу про безпеку праці під час
виконання ремонтних робіт.
Фурда М.Я.
3.Підведення підсумків роботи з охорони праці
за ІІ семестр 2018-2019 н.р.
Фурда М.Я.

Аналіз рівня
Координація зайнятості
забезпеченості закладу вчителів у період проведення
підручниками на
державної атестації.
наступний навчальний
Хомяк І.С.
рік.
Бібліотекар

1.Проведення підсумків роботи з питань
Сомик Н.П. профілактики травматизму за ІІ семестр.
.
Фурда М.Я..
2.Інструктажі щодо дотримання правил ТБ
учнями під час літніх навчальних екскурсій,
літніх канікул.
Кл. керів., класоводи.

Розширене засідання науковометодичної ради про підсумки
науково-методичної роботи за
ІІ семестр та за рік (звіт
керівників НМК, методичних
об’єднань).

Травень
27.05 –31.05

1.Набір учнів до 1-х кл.

Ознайомлення вчителів з
навантаженням на 2018-2019
н.р.
Адміністрація

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

Батьківські збори
1. Тиждень музичного і
майбутніх
образотворчого
першокласників.
мистецтва.
Сомик Н.П.,
Штогрин О.Я.
Геращенко Н.Л.
2
Свято матері
Горошко Н.Б.

Випуск методичного вісника по підсумках
Тиждень музичного і образотворчого
мистецтва.
Штогрин О.Я

1.Підсумкові контрольні
роботи (ДПА) у 4-кл з
математики, укр. мови і
літературного читання.
Геращенко Н.Л.
2.Перевірка виконання
навчальних програм (із
залученням завідувачів
НМК) (Наказ.)
Заступник директора

2.Оформлення
документації про
звільнення учнів від
атестації.
Хом’як І.С.

Педрада:№3

1.Перевірка класних
журналів з метою
виявлення ступеня
виконання навчальних
Психологічна служба
планів і програм.
2. Про переведення учнів 1-3 кл. та випуск
Заступник директора
учнів 4-х класів школи І ст.
.
Геращенко Н.Л
3.Про звільнення від ДПА учнів 5-х кл.
гімназії. .
4. Про переведення учнів, 1-4 , 6 класів
гімназії у наступні класи.Хомяк І.С
5.Аналіз стану організації харчування
учнів закладу
Горошко Н.Б.

1. Гармонія спілкування –
психоемоційний комфорт дитини

1. Організація спільної
молитви з нагоди
закінчення навчання
Горошко Н.Б.
2. Проведення моніторингу
відвідування учнями
навчальних занять у ІІ
семестрі.
Класні керівники,
Класоводи
2.Підведення підсумків

Проведення
індивідуальних
консультацій для
батьків майбутніх
першокласників з
питань підготовки
дітей до шкільного
навчання.
Класоводи
.

Моніторинг якості
проведення навчальних
екскурсій у 1 – 4х класах
протягом навчального
року (наказ)
Геращенко Н.Л..
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Тижні

1
Забезпечення виконання ст.53
Конституції України, Законів
України “Про мови”, “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,

2
Охорона життя та здоров’я дітей.
Охорона праці. Реалізація проекту
“Безпека школяра”

3
Організаційнопедагогічна
діяльність
адміністрації та
колегіальних
органів
громадського
самоврядування

3.1

Робота з
педагогічними
кадрами

3.2
Робота з учнями
Військовопатріотичне
виховання

3.3
Робота з
батьками

4
Інноваційна та науково-методична
Діяльність в рамках Концепції

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

5
Діагностичноаналітична
діяльність
(внутрішкільний
контроль)

досягнень учнів відповідно
до програми «Успішний
учень». Визначення
найкращих.
ОСДГ, педагог-організатор
Червень
03 .06 – 07.06.

1.

Конкурсний набір учнів у 1( г)
класи.
Комісія

1.Організація
екскурсій.

проведення

навчальних

Кл. кер. , класоводи.

1.Підсумкове засідання
голів методоб’єднань
класних керівників,
класоводів.
Горошко Н.Б.

Моніторинг роботи НМК із
реалізації науковометодичної
проблеми(наказ)
Геращенко Н.Л.

Екскурсія педколективу по
визначних місцях Львівщини.
Профком
Арт-терапевтичне заняття
(вчителі початкової школи)
Психологічна служба
Червень
10.06 – 14.06

Червень
17.06– 21.06.

.
Перевірка стану ведення оперативного
контролю з ТБ та ОП в кабінетах фізики,
хімії, інформатики, трудового навчання,
фізкультури.
Фурда М.Я.

1.Звіт про стан дитячого травматизму за ІІ
квартал 2018-2019 н.р.
Фурда М.Я.

Звіт директора

Аналіз рівня навчальних
досягнень випускників,
ДПА у формі ЗНО
(підготовка до педради).

Арт-терапевтичне заняття
(вчителі гімназії)
Психологічна служба

Перевірка оформлення
документації з державної
підсумкової атестації.
Дирекція закладу
1.Підсумки державної
атестації (наказ)

Педрада:№4
1. Про випуск учнів 5-х гімн. кл. і
нагородження випускників.
Хомяк І.С

2. Планування роботи з охорони праці на 2019
-2020 н.р.
Фурда М.Я.

2.Про результати моніторингу із
реалізації науково-методичної проблеми
гімназії.
Геращенко Н.Л..
1. Про випуск учнів 7-х кл. гімназії і
нагородження випускників.
2.Підсумки державної атестації у формі
ЗНО (наказ)Аналіз рівня навчальних
досягнень випускників.
Хомяк І.С
1. Підсумкові засідання м/о та НМК по
підсумкам роботи за рік та орієнтовне
планування роботи на 2018-2019 н.р.
.
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