30.08 – 03.09
ІІ

ІІІ

1. Комплектування класів, ГПД, спецгруп
Адміністрація
2. Складання розкладу уроків.
До 01.09.2021 року
заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
3. Розподіл годин та тарифікації.
До 01.09.2021року
Адміністрація
4. Складання графіка чергування вчителів закладу загальної середньої освіти по
загальноосвітньому навчальному закладі
До 01.09.2021року
заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
5. Перевірка алфавітної книги
До 04.09.2021 року
директор навчально-виховного закладу
середньої загальноосвітньої школи, секретар
6. Інструктивно-методична нарада з питань ведення шкільної документації.
Адміністрація
7. Планування роботи школи молодого спеціаліста.
До 03.09.2021 року
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
8. Оновлення куточків з ТБ, ПБ в кабінетах.
Завідувачі кабінетами
9. Затвердження інструкцій з ТБ в кабінетах.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
10. Ознайомлення учнів з правилами ТБ, ПБ в майстернях, кабінетах, спортзалі й
на спортивному полі.
До 03.09.2021 року
Учителі-предметники, завідувачі кабінетами
11. Підготовка звітної документації до відділу освіти (на 06.09.2021р.)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
12.Засідання шкільних методичних об’єднань.
Керівники ШМО, учителі – предметники
1 . Провести педраду «Мета, зміст та основні напрями науково-методичної
роботи з реалізації нової науково-методичної проблеми»
Про реалізацію пріоритетних напрямків розвитку
освіти,підготовку до організованого початку нового навчального року та основні
завдання в 2021-2022 н.р.
Затвердження плану роботи закладу загальної середньої освіти на новий
навчальний рік.
Затвердження навчального плану на 2021 -2022 н.р.
Адміністрація
2. Наставники
Закріплення наставників за молодими спеціалістами.
Організація роботи школи молодого спеціаліста.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
3. Співбесіда з учителями закладу загальної середньої освіти з метою визначення
готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту,
навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета)
Адміністрація
4. Затвердження календарних планів
Директор навчально-виховного закладу
середньої загальноосвітньої школи,
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заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
5. Проект «П’ятикласник» Виготовлення бейджиків з ім’ям і прізвищем
Класні керівники 5-х класів
6. Контроль за оформленням особових справ учнів
Адміністрація
Пріоритетний напрямок у виховній роботі: превентивне, національно патріотичне виховання. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.
Місячник «Увага, діти на дорозі»
1. 01.09.2021 День Знань
Відповідальні класні керівники
2. Початок огляду-конкурсу «Увага! Діти - на дорозі!»
Відповідальна Бухаліна О.К.
3. Виховні години відповідно до річного плану роботи
3б
Мій рідний край
9а
Дивовижі України
10 б
Псевдо патріотизм і його прояви
1в
Про культуру зблизька
2б
Бережи сім’ю
4а
Як треба поводитися вдома, у школі, на вулиці
5а
Чи вміємо ми культурно поводитися
5б
У чому краса людини
8а
Попереду ціле життя
8б
У чому краса людини
8в
Попереду ціле життя
9б
Чи вміємо ми культурно поводитися
Відповідальні класні керівники
Нарада класних керівників щодо проведення Першого уроку

Запрошення представників громади на Свято Першого дзвоника
Відповідальна адміністрація
Громадський огляд з охорони прав дитинства.
Складання соціальних паспортів класних колективів, обстеження родин та
заповнення даних про дітей пільгових категорій.
Відповідальні класні керівники
Проведення вступного та повторного інструктажу в 1–11 класах
Відповідальні класні керівники
Вивчення правил дорожнього руху за програмою. Тема 1
Відповідальні класні керівники
І. Циклограма наказів
1. Про робочий навчальний план на 2021-2022 навчальний рік
2. Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу.
3. Про зарахування учнів до ГПД.
4. Зарахування учнів до 1-х, 10 класів
5. Про прибулих та вибулих за літо.
6. Про ТБ, ПБ у закладі загальної середньої освіти.
7. Про навчальне навантаження в закладі загальної середньої освіти.
8. Про призначення керівників ШМО, гуртків, класних керівників.
9. Про розподіл обов’язків між керівниками закладу загальної середньої освіти.
10. Про затвердження правил шкільного трудового розпорядку.
11. Про створення комісії для проведення тарифікації педпрацівників.
12. Про організацію харчування в закладі загальної середньої освіти.
13. Зарахування учнів до спецмедгрупи.
14. Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей.
16. Про організацію роботи школи молодого спеціаліста
Адміністрація
ІІ. Контроль за роботою шкільних методичних об’єднань.
Адміністрація

06.09 – 10.09
ІІ

ІІІ

ІV

1.Нарада при директорові:
Про виконання заходів щодо організованого початку навчального року.
Організація освітнього процесу першокласників в умовах Нової української
школи.
Ознайомлення з планом роботи щодо якісної підготовки учнів до ДПА, ЗНО
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
Планування виховної роботи на перше півріччя, складання соціального паспорта
класу
Планування роботи гуртків на рік
Заступник директора навчально-виховного закладу
з виховної роботи
2. Звіт до відділу освіти (мережа)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
1.Проект «П’ ятикласник»
Відвідування уроків класними керівниками, адміністрацією з метою адаптації
учнів до навчання.
Індивідуальні бесіди з учителями закладу загальної середньої освіти, які
працюють у 5-х класах.
Адміністрація
2. Школа молодого спеціаліста:
Оформлення шкільної документації, календарно - тематичного планування,
складання плану-конспекту, вибір теми з самоосвіти.
Заступник директора навчально-виховного
закладу з навчально-виховної роботи.
3. Засідання методичної ради
Організація методичної роботи з педколективом у 2021-2022 навчальному році
(зміст, система, структура)
Затвердження плану роботи методичної ради на 2021-2022 навчальний рік.
Визначення напрямків методичної роботи з реалізації нової науково-методичної
проблеми.
Про зміни до навчальних планів основної школи.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи,
члени методичної ради
Пріоритетний напрямок у виховній роботі: здоровий спосіб життя
Вибори учнівської загальношкільної ради
Відповідальна Бухаліна О.К
2. Виховні години відповідно до річного плану роботи,
7б
День визволення Слов’янська
1а
Абетка харчування
1б
Хочу і можу бути здоровим
2а
Обираємо здоровий спосіб життя
2б
Абетка харчування
2в
Щоб здоров’я добре мати, слід про нього змалку дбати
3а
Абетка харчування
3б
Обираємо здоровий спосіб життя
5а
Твоє здоров’я в твоїх руках
5б
Країна міцного здоров’я
5в
Здоровим бути - круто
6в
Здоровий спосіб життя - здорові навички
7а
Абетка здоров’я
8б
Здорове харчування – свідомий вибір кожної людини

8в
9б

Здорове харчування – свідомий вибір кожної людини
Шкідливі звички - це не модно
Відповідальні класні керівники
3. Презентація виховного проекту
10 а 10 вересня День визволення Донбасу
Робота з
педагогічним
колективом

Планування виховної роботи на перше півріччя, складання соціального паспорта
класу
Відп. Заступник директора з ВР

Робота з
суспільством

Робота з
батьками

Моніторинг працевлаштування та подальшого навчання випускників
Відп. Заступник директора з ВР
Запрошення представників ювенальної превенції для проведення
профілактичної роботи
Відп. Заступник директора з ВР
Складання соціального паспорта школи, перегляд соціальних паспортів
класних колективів, обстеження родин та заповнення даних про дітей
пільгових категорій.
Відповідальні класні керівники
Збір та аналіз матеріалу про вікові та психологічні особливості дітей,
соціальний статус у ч н і в с ь к и х р о д и н .
Відповідальні класні керівники

V

1. Огляд шкільних кабінетів
ПК, адміністрація
2.Контроль за складанням графіків к/р, л/р, пр/р
Адміністрація
3.Стан ТБ, ПБ у загальноосвітньому навчальному закладі.
ПК, адміністрація
4.Контроль за організацію навчання.
Адміністрація
5.Контроль кількісного складу ГПД.
Адміністрація
Циклограма наказів
Про організацію та проведення навчальної практики в 1-4, 5-8, 10 класів
Про створення атестаційної комісії.
Про організацію методичної роботи в закладі загальної середньої освіти.
Про закріплення кабінетів за класами.

13.09 – 17.09
ІІ

ІІІ
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Упорядкування особових справ працівників закладу загальної середньої освіти.
Секретар Заїченко О.М.
2.Робота атестаційної комісії
Робота з Типовим положенням про атестацію педпрацівників
Затвердження плану проведення атестації
Наказ про створення АК
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
1. Проект «П’ятикласник» Діагностика учнів 5-х класів (підготовка до
педконсиліуму)
Учителі – предметники,
адміністрація
2.Співбесіда з учителями з питання підвищення кваліфікації в 2021- 2022 н.р.
Адміністрація
Пріоритетний напрямок у виховній роботі :
національно - патріотичне виховання.
1. Виховні години відповідно до річного плану роботи.
1в
Символи моєї держави
4а
Символи моєї держави
Відповідальні класні керівники
2. Засідання Ради профілактики
Заступник директора з ВР
3. Початок проекту «Учень року»
Відповідальна Бухаліна О.К.
Планування роботи гуртків на рік. Перевірка відповідності програм, розкладу,
доцільності гурткової діяльності
Відп. Заступник директора з ВР
Організувати проведення рейду на мікрорайоні, прилягаючому до школи,
під час навчального процесу з метою попередження пропусків занять без
поважних причин та інших порушень Статуту школи.
Відп. Заступник директора з ВР,
адміністрація школи
Створення соціального паспорту класу. Виявлення учнів пільгових категорій.
Відповідальні класні керівники
Бесіда на тему: «Запобігання отруєнь. Поширення отруєння грибами, рослинами
та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь» для 1-11 класів
Відповідальні класні керівники
Акція «Як живеш, дитино?». Відвідування учнів вдома.
Визначення соціально-побутових умов життя дітей-сиріт, соціального оточення,
виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб
таких дітей.
Відповідальні класні керівники
1.Контроль поурочного планування, оформлення робочих зошитів, оформлення
зошитів для контрольних робіт.
Адміністрація
2. Контроль за проведенням відкритих уроків (індивідуальні бесіди)
Адміністрація
3. Персональний контроль за роботою молодих спеціалістів.
Наставники
4. Попередній контроль за роботою ГПД (дотримання режиму).

20.09 – 24.09
ІІ

ІІІ
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Підготовка списків педпрацівників на 01.10.2021 року
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
Робота бібліотеки. Знайомство з бібліотекою (1 класи)
Бібліотекар Коваленко І.Л.
Засідання шкільних методичних об, єднань
Керівники ШМО, учителі – предметними
1. Проект «П’ятикласник» Діагностика учнів 5-х класів ( підготовка до
педконсиліуму)
Учителі – предметники,
адміністрація
Пріоритетний напрямок у виховній роботі:
морально – етичне виховання
1. Відзначення Міжнародного дня миру
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Відп. Заступник директора з ВР
2. Виховні години відповідно до річного плану роботи,
2б
Квітковий календар
2г
Доброта – це краса людської душі
6а
Поведінка – дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя
Відповідальні класні керівники
3. Вибори Президента школи
Відп. Бухаліна О.К.
4. Презентація виховного проекту
11а
22 вересня
День партизанської слави України
5. Виставка малюнків «Моя улюблена школа» 2кл
Відп. Бухаліна О.К.
Підготовка учнів старших класів до проведення дня шкільного самоврядування.
Відповідальні заступники директора.
Вчителі-предметники
Привітання ветеранів праці із святом.
Відповідальні класні керівники
Бесіда з гігієнічного виховання та формування здорового способу життя для учнів
1-11 класів: Правильна постава та її значення для здоров'я школяра.
Відповідальні класні керівники
Знайомство з професією «Психолог» учнів 1-х класів
Відп. пактичний психолог
Контроль за веденням шкільної документації
Адміністрація
Контроль за проведенням вхідного моніторингу навчальних досягнень учнів
Адміністрація

27.09 – 01.10
ІІ

ІІІ
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Перевірка роботи спецгрупи на уроках фізичної культури

Адміністрація
Підготовка до проведення шкільних предметних олімпіад (тексти завдань, списки
учасників).
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи,
керівники ШМО, учителі - предметники
Звіт до відділу освіти (кадровий склад педпрацівників)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
Школа молодого спеціаліста
Опрацювання нормативно-правової бази, що стосується діяльності роботи
вчителя закладу загальної середньої освіти.
Оформлення шкільної документації.
Наставники, молоді спеціалісти
Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти з трудового
навчання
Пріоритетний напрямок у виховній роботі:
морально – етичне виховання. Національно - патріотичне виховання.
1. Вшанування жертв Бабиного Яру. Просвітницький захід учнів 11 класу
Відп. Вчитель історії
2.Святкування Дня Вчителя
Відп. Бухаліна О.К., Відп. Заступник директора з ВР
3. Виховні години відповідно до річного плану роботи
2в
Книга вчить, як на світі жить
9а
Що таке толерантність
Відповідальні класні керівники
4. День ЦЗ
Відп. Адміністрація
Презентація виховного проекту
11б 29 вересня День пам’яті трагедії Бабиного Яру
Ведення шкільної документації. Регулярність перевірки щоденників класними
керівниками.
Відповідальна Заступник директора з ВР
Участь педагогів у проведенні громадського огляду умов утримання, навчання,
оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту дітей
Відповідальні класні керівники,
Заступник директора з ВР
Організація необхідної допомоги дітям, які її потребують, та їх родинам.
Відповідальні класні керівники
Анкетування батьків учнів 10-11-х класів.
Проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань професійного
визначення учнів 10-11-х класів.
Відповідальні класні керівники
Анкетування батьків першокласників, з метою визначення особливостей
протікання процесу первинної адаптації дітей у школі.
Відп. практичний психолог
Вивчення правил дорожнього руху. Тема 2
Відповідальні класні керівники 1-11 кл.
Профілактика насилля в сім`ї. Бесіди з учнями 6-х класів на тему: «Насилля в
сім`ї, норма чи виключення?».
Відп. практичниий психолог
1.Контроль за веденням шкільної документації
2.Контроль за станом ведення зошитів учнів 2-4 класів (дотримання
орфографічного режиму) Довідка в жовтні.

04.10 – 08.10
ІІ

ІІІ

ІV

Робота з
педагогічним
колективом
ОБЖ

V

1. Робота атестаційної комісії
Складання графіка роботи з учителями закладу загальної середньої освіти, які
атестуються
Організація та проведення атестації педпрацівників у 2021-2022н.р.
Прийом заяв (позачергова атестація, підвищення категорії, перенесення терміну
атестації)
Перевірка документів про підвищення кваліфікації педпрацівників, які
атестуються
Голова АК,
члени АК
1. Поточна перевірка організації індивідуального навчання (розклад, журнали
індивідуального навчання)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
2. Проекти «Кращий урок», «Кращий захід»
Заступники директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи, з виховної роботи
3. Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти з трудового
навчання
Пріоритетний напрямок у виховній роботі :
національно-патріотичне виховання. Правове виховання
1. Річниця студентської революції на граніті. Просвітницький захід учнів 11
класу.
Відп. Вчитель історії.
2. Виховні години відповідно до річного плану роботи
2б
Ми - українці
4б
Сім чудес України
4в
Дивовижна Україна
5б
Дивовижна Україна
Відповідальні класні керівники
Моніторинг якості ведення щоденників та регулярності перевірки щоденників
класними керівниками.
Відповідальні класні керівники,
Заступник директора з ВР
Вивчення правил протипожежної безпеки
Відповідальні класні керівники 1- 11 кл.
Бесіди з учнями 7-8 класів «Права дитини».
Відп. практичний психолог
1. Контроль за проведенням відкритих уроків (індивідуальні бесіди)
Адміністрація
2. Контроль за організацією індивідуального навчання.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи

11.10 – 15.10
ІІ

ІІІ

ІV

Співбесіда з учнями, які мають важкість у навчанні (ведення щоденників,
зошитів, виконання домашніх завдань)
Адміністрація, класні керівники.
Підготовка інформаційних матеріалів з атестації педпрацівників у 2021 -2022
навчальному році
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
Проект «Кращий урок»
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
Нарада при директорові
Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах компетентнісного
підходу
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
Про стан ведення та оформлення шкільної документації.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
Про організацію та проведення атестації педпрацівників.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
Про підсумки викладання та рівні навчальних досягнень учнів з трудового
навчання (наказ, листопад)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
Проведення місячника «Увага! Діти на дорозі».
Аналіз відвідування учнями закладу загальної середньої освіти.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з виховної роботи
Відвідування уроків учителів 1-х класів з метою вивчення адаптації дітей 1-х
класів до шкільного навчання.
Адміністрація
2 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти з трудового
навчання
3. Тренінг «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в
освітньому процесі»
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
Пріоритетний напрямок у виховній роботі:
правове, національно-патріотичне виховання
1. Мітинг та покладання квітів на могили захисників України
Відп. Заступник директора з ВР
1. Початок трудової акції «Збір макулатури» 2-11 класи. Виступ агітбригади
«Для чого ми збираємо макулатуру»
Відп. Бухаліна О.К
2. Виховні години відповідно до річного плану роботи
10 б
Економіка навколо нас
11а
Кроки до професії
11б
Кроки до професії
Відповідальні класні керівники
1а
Ми тепер не просто діти, ми тепер вже школярі
1б
Ми тепер не просто діти, ми тепер вже школярі
1в
Ми тепер не просто діти, ми тепер вже школярі

2а
2б
3а
3б
3в
5а
5б
5в
6а
9б

Робота з
суспільством

Кожній речі-своє місце
Правила, обов’язки для всіх
Правила, обов’язки для всіх
Україна – моя рідна Батьківщина
Цінуй свій час і час інших
Культура поведінки школяра
Правила поведінки однакові для всіх
Правила, обов’язки для всіх
Злочин та види кримінальної відповідальності
Алкоголь і правопорушення неповнолітніх
Відповідальні класні керівники
3. Анкетування учнів 9- класів щодо їх подальшого навчання
Відп. Заступник директора з ВР
4. Презентація виховного проекту
2 класи
14 жовтня
День українського козацтва і захисника України
Аналіз відвідування школи учнями. Профілактична робота класних керівників з
учнями, що запізнюються
Відповідальна Заступник директора з ВР
Анкетування учнів 5-х класів щодо досягнення оптимального та допустимого
рівня вихованості учнів.
Відповідальна Заступник директора з ВР
Вивчення правил безпеки під час користування газом.
Запобігання отруєнь.
Відповідальні класні керівники 1-11 кл.
Міські акції до Дня Захисника України «Ми з тобою, захисник»
Відп. Бухаліна О.К

V

1. Контроль за роботою ШМО

Робота з
педагогічним
колективом
ОБЖ

Адміністрація

18.10 – 22.10
ІІ

ІІІ

ІV

Робота бібліотеки
Структура книги. Вибір книг у бібліотеці (2 класи)
Огляд шкільних підручників
Бібліотекар Коваленко І.Л.
2. Співбесіда адміністрації з учителями 1-х класів за результатами двох місяців
навчання.
Адміністрація
Засідання методичної ради
Стан проекту «Кращий урок» на даний момент.
Про стан роботи з підготовки до ЗНО та ДПА .
Форми, методи та прийоми формування ключових компетентностей учнів у
процесі підготовки до ЗНО з навчальних предметів.
Створення в шкільному методичному кабінеті науково-методичного комплексу
на допомогу вчителям закладу загальної середньої освіти
(стенди, картотека літератури, методичні бюлетені тощо)
Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу школи з
проблем формування громадянської свідомості учнів
Заступники директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи,
з виховної роботи ,члени методичної ради
2 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти з
трудового навчання
Пріоритетний напрямок у виховній роботі :
трудове, профорієнтаційне виховання
1.Трудова акція «Збір макулатури». Підведення підсумків
Відп. Бухаліна О.К
2. Виховні години відповідно до річного плану роботи
1а
Про двох братів – Вмивайка та Невмивайка
1б
Вчуся все роботи сам
2б
Книжкова лікарня
2в
Подарунки молодшим друзям
2а
Кращий мамин помічник
4б
Калейдоскоп професій
4в
Праця прикрашає людину
7в
Чекаємо батьків з роботи
8б
Як правильно організувати свою працю
2а
Професія моїх батьків
3а
До джерел народних ремесел
4б
Подарунки власноруч
4в
Чи знаєш ти ціну праці
5а
Професії мого роду
5б
Подарунки власноруч
5в
У колективі немає чужої роботи
6а
Ціна однієї хвилини
6б
У колективі немає чужої роботи
6в
Мої досягнення
7а
Я це можу!
7б
Мої обов’язки у родині
8а
Бережи свій час і час інших
8в
Бережи свій час і час інших
9а
Світ різних професій
9б
Основи економії та бережливості

10 а
11а
11б
Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
суспільством
ОБЖ
V

Світ різних професій
Вільний час – простір для розвитку здібностей
Вільний час – простір для розвитку здібностей
Відповідальні класні керівники
Співбесіда з класними керівниками 5 класів щодо результатів анкетування
рівнів вихованості вихованців.
Відповідальна Заступник директора з ВР
Відвідування краєзнавчого музею учнями старшої ланки
Відповідальні класні керівники 9 класів
Вивчення правил безпеки з вибухонебезпечними предметами
Відповідальні класні керівники 1-11 кл.
1. Контроль за виконанням проекту «П’ятикласник»
Адміністрація
2. Контрольні роботи в 5-х класах (до педконсиліуму)
Адміністрація

25.10 – 29.10
ІІ

ІІІ
ІV

Засідання ШМО
Керівники ШМО
1. Підготовка класних кімнат і загальноосвітнього навчального закладу в цілому
до експлуатації в зимових умовах.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з господарської роботи Нужна К.Г.,
класні керівники
2. Організація і проведення міських олімпіад (Наказ)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи,
керівники ШМО
3. Відвідування уроків учителів-предметників у 1-х кл. з метою адаптації
дітей до школи.
Адміністрація
Анкетування п’ятикласників (до педконсиліуму)
Адміністрація, практичний психолог
1 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти з трудового
навчання
Пріоритетний напрямок у виховній роботі: національно-патріотичне
виховання. Громадянське виховання
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності – протипожежна безпека.
1. Конкурсно - розважальна програма «Міс осінь» 9-11
Відп. Бухаліна О.К.
2. Тиждень знань з основи безпеки життєдіяльності – протипожежна
безпека.
№ Назва заходу
Дата
Відповідальний
з/п
проведення
1

Відкриття тижня..

Заступник
директора з ВР

2

Випуск тематичної шкільної газети
учнями 9 класів

Педагогорганізатор

3

Виставка методичної та науковопопулярної літератури «Безпека
понад усе»

Бібліотекар школи

4

Проведення тематичних виховних
годин в 1-11 класах.

Класні керівники

5

Перегляд та обговорення
відеофільмів «Правила поведінки в
екстремальних ситуаціях» 5,6
класи
Практичне заняття для учнів
«Надання першої допомоги під час
нещасного випадку»
Для учнів 10-х класів

Класні керівники
5,6 класів

6

сестра медична
школи

7

Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
суспільством
Робота з
батьками
ОБЖ

V

Рольова гра для учнів початкових
класів «Ми- пішоходи»

Вчителі початкових
класів 1 класи

3. Виховні години відповідно до річного плану роботи.
2а
Наша Вітчизна - Україна
2в
Ми – українці
3а
Мої права і обов’язки
3б
Мої права і обов’язки
5б
Я маю права та обов’язки
5в
Закони життя нашого класу
7в
Українська вдача
Відповідальні класні керівники.
4. Презентація виховного проекту
7б
28 жовтня
День визволення України від фашистських загарбників
Взаємодія школи і сім'ї. Аналіз роботи класних керівників із забезпечення
програмно-цільового підходу у роботі з батьками.
Відвідування бібліотеки учнями початкової школи 4 класи
Батьківські збори щодо запобігання невиробничому травматизму серед
дітей.
Відповідальні класні керівники 1-11 кл.
1. Вікторина „ Небезпека вдома й на вулиці" на знання правил безпечної
поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму.
Відповідальні класні керівники 1-11 кл.
2. Бесіда „Основні правила поведінки ”:
• під час відпочинку поблизу водоймищ;
• під час грози, сильного вітру, шквалів, буревію;
• при виявленні розливу ртуті;
• при користуванні предметами побутової хімії та піротехнічними
засобами;
алгоритм дій населення під час виявлення вибухонебезпечного предмета.
Відповідальні класні керівники 1-11 кл.
3. Поновити інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки
життєдіяльності у навчальних кабінетах
Відповідальні за кабінети
1. Контроль за роботою ШМО
Адміністрація
2.Тематична перевірка зошитів учнів 5-х класів з математики, української мови
(довідка)
Адміністрація
3. Контроль за проведенням уроків учителями - предметниками в 1-х класах з
метою вивчення стану викладання й рівня знань, умінь і розвитку учнів (до
педконсиліуму)
Адміністрація

01.11 – 05.11
ІІ

ІІІ

ІV

Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
батьками
ОБЖ

V

1. Педконсиліум «Адаптація 1-х класів до навчання. Труднощі. Шляхи
корекції»
Адміністрація,
учителі - предметники,
практичний психолог
2. Відвідування уроків учителів-предметників у 1-х кл. з метою адаптації дітей
до школи.
Адміністрація
3.Робота бібліотеки. Огляд методичних журналів, посібників.
Бібліотекар
учителі-предметники
Педрада «Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації
особистості»
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи
2. Проект «П’ятикласник»
Співбесіда адміністрації школи з практичним психологом з питань проведеної
роботи щодо адаптації учнів 5 – х класів до навчання.
Адміністрація.
3 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти суспільних та
природничих дисциплін
Пріоритетний напрямок у виховній роботі:
національно- патріотичне виховання
1. Виховні години відповідно до річного плану роботи
2а
Лине пісня українська
3а
Моя мала Батьківщина
5в
Про символи України
7в
Народознавчий конкурс ерудитів
10 б
Бережи сім’ю
Відповідальні класні керівники
Вивчення стану профілактичної роботи класних керівників з різними
категоріями учнів
Відповідальна Заступник директора з ВР
Підсумки громадського огляду захисту прав дитини
Відповідальні Заступник директора з ВР, класні керівники
Анкетування батьків учнів 9-х класів з питань професійного визначення учнів.
Відповідальні класні керівники
Вивчення правил протипожежної безпеки
Відповідальні класні керівники 1- 11 кл.
Профілактичні бесіди та виявлення булінгу у класному колективі (5-8 класи)
Відп. практичний психолог
1. Контроль за роботою вихователів ГПД (Індивідуальні бесіди)
2. Контроль за проведенням уроків учителями - предметниками в 1-х класах з
метою вивчення стану викладання й рівня знань, умінь і розвитку учнів (до
педконсиліуму)
Адміністрація

08.11 – 12.11
ІІ

ІІІ

ІV

09.11.2020 – День української писемності та мови (проведення предметних
заходів)
Учителі закладу загальної середньої освіти
з української мови та літератури
1.Відвідування уроків учителів - предметників у 5-х класах з метою адаптації
дітей до школи.
Адміністрація
2. Анкетування п’ятикласників (до педконсиліуму)
Адміністрація, психолог
3. Ведення документації вихователями груп продовженого дня (попередній
контроль)
Заступник директора навчально-виховного закладу
навчально-виховної роботи
4. Фронтальний контроль роботи вчителів праці.
Адміністрація
Проект «П’ятикласник»
Співбесіда адміністрації закладу загальної середньої освіти з учителями предметниками
Засідання методичної ради
Про проведення міських предметних олімпіад та Всеукраїнських конкурсів.
Про надання методичної допомоги учням і батькам при виборі предметів ЗНО для
вступу до ВНЗ.
Оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення
освітнього середовища.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи,
члени методичної ради
Відвідування уроків учителів закладу загальної середньої освіти з праці з метою
вивчення стану викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів.
Адміністрація
4 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти суспільних та
природничих дисциплін
Пріоритетний напрямок у виховній роботі: національно-патріотичне.
Тиждень української писемності
1. Рада профілактики

Відп. Заступник директора з ВР
2. Виховні години відповідно до річного плану роботи
1а
Мої обов’язки в сім’ї
1б
Мова моя, ти чарівна зірниця
1в
Доброта – це краса людської душі
2а
Осінній водограй
3а
Усний журнал „Дорогами України”
3б
Хліб – усьому голова
4а
Мої обов’язки в сім’ї
5в
Доброта – це краса людської душі
7а
Усний журнал „Дорогами України”
7б
Шануй людей, і люди будуть тебе шанувати
7в
Творчий проект „Презентую себе”
8б
Ігрове спілкування „Конверт життєвих ситуацій”
10 а
Громадянська та соціальна відповідальність у шлюбі
11а
Ігрове спілкування „Конверт життєвих ситуацій”
11б
Ігрове спілкування „Конверт життєвих ситуацій”
Відповідальні класні керівники
3. Презентація виховного проекту
6в 9 листопада День української писемності та мови

Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
батьками
ОБЖ
V

10б 21 листопада День гідності і свободи.
4. Пізнавальний конкурс «Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати» 8
класи
Відп. Бухаліна О.К.
Вивчення стану профілактичної роботи класних керівників з різними
категоріями учнів у питаннях охорони прав дитини.
Проведення індивідуальних консультацій для батьків учнів.
Відповідальні класні керівники
Бесіда «Особиста гігієна школяра» для учнів 1-11 класів
Відповідальні класні керівники
1. Контроль за проведенням відкритих уроків (індивідуальні бесіди)
2. Контроль за роботою вчителів хімії (Індивідуальні бесіди)
Адміністрація

15.11 – 19.11
ІІ

ІІІ

ІV

Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
суспільством
Робота з
батьками
ОБЖ

1. Наступність у навчанні 4-5 класів. Відвідування уроків учнів 5-х класів,
проведення контрольних робіт з основ наук.
До педконсиліуму
Адміністрація
2. Аналіз замірів температурного режиму.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з господарської роботи Нужна К.Г.
3. Нарада при директорові
Про проведення шкільних, міських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів,
моніторингу навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
Підсумки моніторингу адаптації п’ятикласників.
Реалізація принципу компетентнісного підходу в процесі викладання історії.
Адміністрація
4.Фронтальний контроль роботи вчителів праці. (наказ)
Адміністрація
Школа молодого спеціаліста Практичне заняття «Підготовка вчителя до уроку»
Наставники, молоді спеціалісти
2. Проект вчителів закладу загальної середньої освіти з праці.
Адміністрація
3.Відвідування уроків учителів закладу загальної середньої освіти з хімії з метою
вивчення стану викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів.
Адміністрація
4.Співбесіда з учителями закладу загальної середньої освіти з праці з питань
фронтального контролю.
Адміністрація
5 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти суспільних та
природничих дисциплін
Пріоритетний напрямок у виховній роботі: здоровий спосіб життя .
1. Засідання учнівської загальношкільної ради.
Відп. Бухаліна О.К.
2.Благодійна акція «Іграшка для друга», «Лелеченя добра»
Відп. Бухаліна О.К
3. Виховні години відповідно до річного плану роботи
7б
Олімпійськими шляхами до здорового майбутнього
9а
Морський бій „Я обираю здоров’я”
10 а
Духовність і здоров’я
Відповідальні класні керівники
4. Перегляд учнями 7 кл. соціальної реклами з формування навичок здорового
способу життя.
Відп. Бухаліна О.К.
5. Презентація виховного проекту
2в
16 листопада Міжнародний день терпимості (толерантності)
3в
16 листопада Міжнародний день терпимості (толерантності)
Вивчення стану профілактичної роботи класних керівників з учнями, які
опинилися у важких життєвих обставинах.
Запрошення представників громадських організацій для зустрічі з школярами
Вивчення стану профілактичної роботи класних керівників з батьками, які
потребують педагогічної корекції
Вивчення правил безпеки під час користування електроприладами, поводження з
джерелами електроструму

V

Відповідальні класні керівники
Профілактики правопорушень, вживання наркотичних та психотропних речовин
(7-9 класи)
Відп. практичний психолог
1. Контроль за роботою наставників. (Індивідуальна бесіда)
Адміністрація
2. 2. Контроль за проведенням загальношкільних предметних проектів.
(Індивідуальна бесіда)
Адміністрація
3. Про підсумки викладання та рівні навчальних досягнень учнів з праці (наказ)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи

22.11 – 26.11
ІІ

1.Педагогічний консиліум
«Адаптація учнів 5-х класів до навчання. Труднощі, шляхи корекції»
Адміністрація, учителі – предметники
Практичний психолог
2.Відвідування уроків учителів, які атестуються в 2021-2022 навчальному році
Адміністрація

ІІІ

1. Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти суспільних та
природничих дисциплін

ІV

Пріоритетний напрямок у виховній роботі: Тиждень державності.
Національно-патріотичне
1. 28.11 – День пам’яті жертв голодомору. Просвітницькі заходи
Відп. Заступник директора з В.Р.
2. День гідності та свободи. Просвітницькі заходи для учнів старших класів.
Відп. Заступник директора з В.Р.
3. Виховні години відповідно до річного плану
9б
Дивовижна Україна
5а
Про символи України
Відповідальні класні керівники
4. Ділова гра «П’ятий кут” 5 кл
Відп. Бухаліна О.К..

Робота з
педагогічним
колективом
ОБЖ

Співпраця з класними керівниками щодо вивчення рівня вихованості учнів 9 -х
класів.
Відповідальні класні керівники
Бесіди для учнів 5-9 класів «Режим розумової діяльності»
Відповідальні класні керівники
Організація профілактичної роботи зі збереження здоров'я учнів. Профілактичний
проект «Стоп насильству! 16 днів проти насильства»
Відп. практичний психолог
1. Тематична перевірка зошитів учнів 6 класів з математики, української мови
(Довідка).
Адміністрація
2.Контроль за проведенням відкритих уроків. (Індивідуальні бесіди).
Адміністрація

V

29.11 – 03.12
ІІ

ІІІ

ІV

Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
суспільством
Робота з
батьками
ОБЖ

V

1. Класно-узагальнюючий контроль за роботою учнів 9-х класів

Адміністрація
2. Тренінг на тему: «Соціалізація – основа успішного розвитку особистості»
Практичний психолог
1.Засідання методичної ради:
Про надання методичної допомоги молодим спеціалістам.
Звіт про створення у шкільному методичному кабінеті науково-методичного
комплексу на допомогу учителям закладу загальної середньої освіти (стенди,
картотека літератури, методичні бюлетені тощо)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи,
члени методичної ради
2 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти іноземних мов
Пріоритетний напрямок у виховній роботі:
здоровий спосіб життя
1. Виховні години відповідно до річного плану.
4а
Обираємо здоровий спосіб життя
4б
Країна міцного здоров’я
4в
Щоб здоров’я добре мати, слід про нього змалку дбати
6а
Шкідливі звички- це не модно
6б
Країна міцного здоров’я
7в
Козацьки забави: спортиво- розважальна програма
8а
29.11-03.12 Здорове харчування – свідомий вибір кожної людини
Відповідальні класні керівники.
2. Моніторинг рівня сформованості національної свідомості учнів 9, 11 класів.
Відп. Заступник директора з ВР.
3. Презентація виховного проекту
5в 1 грудня
Всесвітній День боротьби зі СНІДом
Вивчення засобів за допомогою яких класні керівники формують в учнів
прагнення систематично самостійно працювати над власним розвитком
Участь представників державних установ у зборах батьків
Загально шкільні збори батьків.

Відповідальні класні керівники,
Заступник директора з ВР
Вивчення правил дорожнього руху 1-11 кл. Тема 3
Відповідальні класні керівники
Бесіда „Молодь проти никотину, алкоголю, наркоманії ”.
Відповідальні класні керівники 7-11 кл.
Вивчення правил протипожежної безпеки
Відповідальні класні керівники 1-6 кл.
1. Контроль за роботою учителів закладу загальної середньої освіти, які
атестуються.(Індивідуальні бесіди)
Адміністрація

06.12 – 10.12
1. Класно-узагальнюючий контроль за роботою учнів 9-х класів
ІІ

ІІІ

ІV

Адміністрація

2. Робота бібліотеки. Рейд. Перевірка стану підручників у 1-11кл.
Бібліотекар Коваленко І.Л.
3. Аналіз самоосвітньої діяльності вчителями закладу загальної середньої
освіти,які атестуються у 2021 – 2022 навчальному році (робота з матеріалами)
Учителі – предметники
1. Співбесіда адміністрації з учителями початкових класів закладу загальної
середньої освіти (4 – А, Б, В) з питань фронтального контролю.
Адміністрація
2. Відвідування уроків учителів початкових класів закладу загальної середньої
освіти в 4 – А,Б,В з метою вивчення стану викладання, рівня знань, умінь і
навичок учнів.
Адміністрація
3 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти іноземних мов
Пріоритетний напрямок у виховній роботі:
Національно-патріотичне виховання. Правове виховання.
Всеукраїнський тиждень права. 10.12 День захисту прав людини
1. Участь у міських акціях до Дня збройних сил України.
Відп. Бухаліна О.К.
2. Змагання юнаків 10-11 класів, присвячені Дню Збройних сил України
Відп. Кордонець О.М.
3. Всеукраїнський тиждень права
Відп. Заступник директора з ВР., класні керівник
№

Заходи
класи Строки
Відповідальні
Перегляд соціальних відеороликів щодо
У продовж Класні
1
прав дітей, протидії торгівлі людьми,
1-11
року
керівники
профілактики виявів ксенофобії
Проведення для учнів екскурсій у суди,
Упродовж Вчитель
2
зустрічей з працівниками правоохоронних 9-11
року
права
органів
Проведення право просвітницьких заходів:
„Правовий букварик” 1-2 клас
Виховна година «Права людини —
найвища цінність» 3-4 класи
Бесіда «Правова культура громадян», 5
клас
«Права людини – майбутнє країни»,
6 клас
гра-мандрівка «Досліджуючи право», 7
Класні
3
1-11 09.12-13.12
клас
керівники
тренінг « Булінг та шляхи його
попередження», 8 клас
правовий діалог «Що робити якщо
порушуються ваші права?»,9 клас
брейн – ринг «Моя Батьківщина Україна»», 10 клас
Круглий стіл «Права людини та сучасні
виклики України», 11 клас
Педагог –
Створення соціальної реклами
02.12 організатор
4
9-11
„Я маю право!”
13.12
Практичний
психолог
4. Виховні години відповідно до річного плану

Робота з
педагогічним
колективом
ОБЖ

V

2в
Я маю право
2г
Я маю право, кожна людина має право
11а
4. Виховні години відповідно до річного плану
2в
Я маю право
2г
Я маю право, кожна людина має право
11а
День збройних сил України
11б
День збройних сил України
4а
Культура поведінки школяра
6б
Культура поведінки школяра
7а
Культура поведінки школяра
9а
Правовий квест
10 а
Конституційні основи держави
10 б
Особливості адміністративної та кримінальної
Відповідальності
3в
Усі професії потрібні, усі професії важливі
Відповідальні класні керівники
5. Презентація виховного проекту
5а
06 грудня
День Збройних сил України.
Нарада класних керівників 1-4 класів щодо організації проведення новорічних
свят.
Вивчення правил користування газом.
Відповідальні класні керівники 1 - 4 кл.
Спілкування з учнями. Дбайливе ставлення до природи як джерела здоров'я
людини і естетичної насолоди.
Відповідальні класні керівники 5-8 кл.
Здоров'я нації – здоров'я країни
Відповідальні класні керівники 9-11 кл.
1. Контроль за проведенням відкритих уроків (індивідуальні бесіди)
Адміністрація
2. Про підсумки викладання й рівні навчальних досягнень учнів
початкових класів ( 4 – А, Б ,В ) (довідка)
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
3. Класно – узагальнюючий контроль за роботою учнів 9 – х класів (наказ)
Адміністрація

13.12 – 17.12
ІІ

1.Контроль рівня навчальних досягнень учнів з предметів навчального плану.
( Учителі закладу загальної середньої освіти, які атестуються в 2021 -2022н.р.)
Адміністрація, керівники ШМО.
2.Проведення підсумкових контрольних робіт з предметів навчального плану
Адміністрація, вчителі – предметними
3. Нарада при директорові:
Виконання навчальних програм та календарних планів за І семестр.
Про підсумки викладання та рівні навчальних досягнень учнів початкових класів
4-А, 4-Б,4-В. (довідка)
Про підсумки класно – узагальнюючого контролю за роботою учнів 9 – х класів.(
наказ).
Стан реалізації першого циклу початкової освіти в першому класі.
Організація та стан теоретичної і психологічної підготовки
одинадцятикласниківдо проходження ЗНО з навчальних предметів у 2022 році.
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.

ІІІ
1 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти іноземних мов
ІV

Робота з
педагогічним
колективом

Пріоритетний напрямок у виховній роботі: художньо – естетичне,
екологічне, громадянське виховання.
1. Засідання Ради профілактики
Відп. Заступник директора з ВР
2.Виховні години відповідно до річного плану
1а
Зелені друзі мого краю
1б
Милуйся красою рідної природи
1в
Чистий клас
2г
Дивовижні звірі в українських казках
3в
Як би тварини вміли говорити
4б
Тече річка невеличка
4в
Екологічною стежкою до лісу
Відповідальні класні керівники
2а
Мистецька галерея зими
2б
Краса природи у творах образотворчого мистецтва
3а
Краса природи рідного краю
10 б
Арт-терапія: профілактика емоційного вигорання
4а
Культура поведінки: ідемо до театру
5в
Культура поведінки: ідемо до театру
5б
Культура поведінки: ідемо до театру
Відповідальні класні керівники
8а
Країна, в якій я живу
8б
Я – громадянин і патріот держави
8в
Країна, в якій я живу
7б
День вшанування учасників ліквідації ЧАЄС
Відповідальні класні керівники
3. Презентація виховного проекту
1в
Зима іде- подаруночки несе
2б
Ніч подарунків від святого Миколая
4. Благодійний ярмарок «Солодка казка» 5 -7
Відп. Бухаліна О.К.
Створення творчої групи щодо організації зимових канікул
Визначення рівня підготовленості майбутніх випускників до вибору професії

Робота з
суспільством
ОБЖ

V

Запрошення представників ЗСУ на святкування Дня Святого Миколая
Вивчення правил користування газом.
Відповідальні класні керівники 1 -4 кл.
Спілкування з учнями. Дбайливе ставлення до природи як джерела здоров'я
людини і естетичної насолоди.
Відповідальні класні керівники 5-8 кл.
Здоров'я нації – здоров'я країни
Відповідальні класні керівники 9-11 кл.
Проведення профорієнтацйних занять для учнів 9 та 11 класів.
Тема: Світ сучасних професій».
Відп. пракичний психолог
1. Контроль за проведенням підсумкових контрольних робіт з предметів
навчального плану.
Адміністрація
2. Контроль за проведенням відкритих уроків (індивідуальні бесіди)
Адміністрація
3. Перевірка техніки читання 3 класи
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи,
керівник ШМО Киркач Т.О.

20.12 – 24.12
ІІ

ІІІ

ІV

Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
суспільством
ОБЖ
V

Виставка наочно-демонстраційного матеріалу вчителів закладу загальної
середньої освіти, які атестуються в 2021-2022 навчальному році
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи, учителі – предметними
Співбесіда адміністрації з учителями закладу загальної середньої освіти, які
атестуються, за результатами контрольних робіт .
Адміністрація, вчителі – предметники.
Школа молодого спеціаліста
Практичне заняття «Перші кроки до оволодіння педагогічною технологією»
Наставники, молоді спеціалісти
2 . Творча лабораторія вчителів закладу загальної середньої освіти іноземних мов
Пріоритетний напрямок у виховній роботі: родинно – сімейне виховання.
Художньо – естетичне. Тиждень безпеки дорожнього руху.
1. Святкування Нового року
Відповідальні класні керівники
2. Новорічна вистава 8-11 кл
Відп. Бухаліна О.К.
3. Виховні години відповідно до річного плану
1а
Майстерня Діда Мороза
1б
Бабусина скриня
1в
Як має бути добро на землі
2а
Про справжню дружбу
2б
Рушник моєї бабусі
2в
Дорога доброчинності
2г
Рушник моєї бабусі
3а
Якщо ти погано вчинив
4а
Вчимося бути добрими людьми
4б
Подаруй свято іншим
4в
Подаруй свято іншим
5а
Мовленнєвий етикет
5б
Подаруй свято іншим
5в
Чарівні слова відкривають серця
6б
Про справжню дружбу
8а
Я і моя родина
8б
Молодіжне дозвілля
8в
Молодіжне дозвілля
9б
Культура користування мобільним зв’язком
6в
Театр експромт
7а
Люблю я пісню українську
7б
Архітектурні пам’ятки мого краю
7в
Вишнева усмішка
10 а
Діловий етикет. Одяг і зовнішній вигляд
Відповідальні класні керівники
Аналіз стану роботи класних керівників з профілактики правопорушень,
алкоголізму, наркоманії серед учнів.
Відповідальна Заступник директора з ВР
Тренінг для кл.керівників на тему: «Роль особистості класного керівника у
формуванні творчого учнівського колективу»
Відп. практичний психолог
Проведення спільного з центром працевлаштування практикуму для батьків
Комплексна бесіда „ Починаються канікули. Як правильно себе поводити ”.
Опрацювання інструкції „ Зимові канікули ” Відповідальні класні керівники
1. Контроль за роботою вчителів закладу загальної середньої освіти, які атестуються
Адміністрація
2. Перевірка техніки читання 4 класи
керівник ШМО
3. Вивчення системи роботи вчителів закладу загальної середньої освіти, які
атестуються (узагальнення досвіду)
Адміністрація

27.12. – 31.12
ІІ

1. Засідання шкільних методичних об’єднань.
Керівники ШМО, учителі - предметники
2. Співбесіда з класними керівниками з питань закінчення І семестру
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи.
3.Перевірка алфавітної книги
Директор навчально-виховного закладу
середньої загальноосвітньої школи Рульова Н.Г.,
секретар Заїченко О.М.

ІІІ
ІV
Робота з
педагогічним
колективом
Робота з
суспільством
ОБЖ
1.Контроль за проведенням ШМО.
V

2.Контроль за роботою практичного психолога

Адміністрація

Адміністрація
3.Перевірка санітарного стану класних кімнат
Заступник директора навчально-виховного закладу
з господарської роботи Нужна К.Г.
4.Контроль за виконанням навчальних програм (наказ).
Заступник директора навчально-виховного закладу
з навчально-виховної роботи

