
ТРАВЕНЬ 

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Зміст Дата Відповідальні Приміт

ка 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці    

Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусків Щоденно Класні 

керівники 

 

Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорій пр.місяця Помаз А.В.  

Аналіз відвідування учнями школи за травень До 31.05 Євмененко Т.Г.  

Зарахування учнів до 1 класу. Оформлення особових справ, розміщення наказу на сайті 31.05 Тимощенко 

Н.П. 

 

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи пр.місяця Федоров С.С.  

Перевірка наявності запрошень, сертифікатів та супроводження учнів на основну сесію  ЗНО до 31.05 Євмененко Т.Г.  

Цільовий інструктаж щодо участі у ЗНО до 31.05 Вчителі  

Провести бесіди з БЖД пр.місяця Класні 

керівники 

 

Цільовий  інструктаж по екскурсіях 31.05 Вчителі  

Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, 

харчоблокові на території закладу 

щоденно Тимощенко 

Н.П. 

 

Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, 

території закладу тощо 

щоденно Вчителі, 

Крекотень В.М. 

 

Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо 

профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні 

захворювання, COVID-19 

постійно Федоренко Г.О.  

Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і 

заняття спортивних секцій 

постійно Федоренко Г.О.  

Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворювань постійно Федоренко Г.О.  

Підготувати акти на списання до 15.05 Крекотень В.М.  

Проведення Дня ЦЗ, об’єктового тренування 12.05 Штаб ЦЗ  

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації 

   

Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, 

неетичної поведінки 

до 31.05 Класні 

керівники 

 

Заняття  з учнями «Конфлікт – шляхи вирішення» 03-06.05 Псих.служба  



Засідання Ради профілактики 

1.Про підсумки роботи за минулий навчальний рік 

2.Про роботу закладу з питань профілактики злочинності та правопорушень 

3.Про оздоровлення дітей з категорійних сімей 

23.05 Помаз А.В.  

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору. 

   

Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнів пр.місяця Вчителі  

Наповнення освітнього середовища закладу матеріалами по оздоровчих технологіях пр.місяця Вчителі  

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1.Уроки мужності «Вічна слава героям» 

2.Вахта пам’яті «Допоки пам’ятаємо – живемо» 

3.Зібрання до Дня Перемоги «Звеличте відвагу , з якою вони нам служили, вони цю повагу 

тернистим життям заслужили» 

4.Заходи до Дня вишиванки (за окремим планом). 

5. Заходи до Дня Європи (за окремим планом) 

 

08.05 

08.05 

08.05 

20.05 

13.05 

 

Класні 

керівники 

Шакун О.П. 

 

Ціннісне ставлення до себе 

1.Заходи до Дня ЦЗ.Вікторини, конкурси, тренування, змагання, практичнізаняття 

 

12.05 

Класні 

керівники 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

1.Фотовиставка  «Яким він був,навчальний рік» 

 

31.05 

Класні 

керівники 

 

Ціннісне ставлення до природи 

Природоохоронна акція: «Чистедовкілля» 

 

пр..місяця 

Класні 

керівники 

 

Ціннісне ставлення до праці 

1.Підведення підсумків роботи класних колективів протягом навчального року. Визначення 

переможців  у змаганні «За честь школи і класу»,проведення рейтингу «Гордість школи», 

«Учень року» 

 

23-31.05 

 

Шакун О.П. 

 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

1.Фотоколаж «Моя мама найкрасивіша» 

2.Родинно-сімейні зустрічі, вітання до Дня матері 

 

до 08.05 

до 08.05 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

Залучення учнів до гурткової роботи пр.місяця Керівники 

гуртків 

 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання 

їх навчальних досягнень. 

   



Внутрішній моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр (наказ) 31.05 Вчителі  

Бесіди «Річне оцінювання навчальних досягнень учнів» 16-20.05 Вчителі  

Ознайомлення з графіком і тематикою екскурсій 30-31.05 Вчителі  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.    

Фронтальний моніторинг. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з 

математики у 5-11 класах  (наказ) 

до 31.05 Євмененко Т.Г.  

Тематичний моніторинг. Результативність роботи з обдарованими та здібними учнями (МР, 

наказ) 

до 31.05 Євмененко Т.Г.  

Тематичний моніторинг. Виконання програм за ІІ семестр та рік (наказ) до 31.05 Тимощенко 

Н.П. 

 

Тематичний моніторинг. Результативність викладання курсів за вибором та факультативів 

(наказ) 

до 31.05 Євмененко Т.Г.  

Перевірка заповнення класних журналів, журналів інструктажів, факультативних 

занять(наказ) 

до 31.05 Євмененко Т.Г.  

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.  

   

Участь здобувачів  у Інтернет-проєктах, турнірах, олімпіадах пр.місяця Вчителі  

Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗ пр.місяця Класні 

керівники 

 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти. 

   

Відвідування уроків з метою визначення рівня підготовки учнів до ДПА пр..місяця Комісія  

Затвердження матеріалів на ДПА до 05.05 Тимощенко 

Н.П. 

 

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 

   

Самоосвітня діяльності вчителів пр..місяця Вчителі  

Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходах пр..місяця Вчителі  

Робота над науково-методичним питанням школи. Моніторинг проведеного анкетування і 

опитування (інформація на МР) 

до 28.05 Євмененко Т.Г.  

Підготовка табелю робочого часу до 15.05 Євмененко Т.Г.  

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.    



Відкритий діалог з батьками . Звіт роботи школи за ІІ семестр  20.05 Тимощенко 

Н.П. 

 

Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ. пр.місяця Вчителі  

Індивідуальні зустрічі з батьками  пр..місяця Класні 

керівники 

 

Засідання Ради школи 

1.Про підсумки роботи за навчальний рік 

2.Про зміцнення матеріально-технічної бази закладу 

25.05 Голова ради  

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності. 

   

Бесіда «Позитивні причини не «плагіатити» 10-13.05 Класні 

керівники 

 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених цілей і завдань 

   

Інструктивно-методична оперативка 

1. Про роботу над річним планом школи 

2.Про роботу над освітньою програмою 

3.По попереднє навантаження 

4.Про використання варіативної складової 

5.Про вивчення запитів щодо впровадження поглибленого вивчення предметів 

6.Про підготовку до проведення ДПА 

7.Про супроводження учнів на ЗНО  

8.Про підготовку до оздоровлення 

9. Про комплектацію учнями 1 класу. 

10. Про підсумки проведення адміністративних контрольних робіт. 

11. Результати проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. 

12. Проведення випускного вечора. 

13. Про підготовку школи до нового навчального року. 

14. Виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку. 

щопонеді

лка 

Тимощенко 

Н.П. 

 

Засідання педради 

1.Про переведення учнів 1-8-х та 10-го класів до наступного класу, нагородження 

Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні». 

2. Про облік атестатів про повну загальну середню освіту та додатків до них та свідоцтв про 

31.05 Тимощенко 

Н.П. 

 

 

 



базову загальну середню освіту та додатків до них. 

3.Про підсумки впровадження Державного стандарту початкової освіти в 1-4 класах. 

4.Вплив роботи гуртків на формування стійких пізнавальних інтересів здобувачів освіти. 

6. Про виконання рішень попередньої педради. 

 

 

Євмененко 

Т.Г. 

Помаз А.В. 

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм    

Співбесіда щодо комплектації на н.н.р. до 27.05 Тимощенко 

Н.П. 

 

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників 

   

Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівня пр.місяця Євмененко 

Т.Г. 

 

Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціях  пр.місяця Вчителі  

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських 

рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу 

освіти з місцевою громадою 

   

Видати накази: 

Про результати моніторингу за ІІ семестр, рік 

Про виконання навчальних програм за ІІ семестр, рік 

Про стан відвідування учнями школи у ІІ семестрі, рік 

Про ведення класних журналів 

Про запобігання травматизму під час літніх канікул 

Про організацію і проведення Останнього дзвінка 

Про призначення супроводжуючих на ЗНО 

Про  створення робочої групи щодо роботи над освітньою програмою 

Про створення робочої групи щодо роботи над річним планом 

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із фізичної культури 

Про підсумки роботи з обдарованими учнями 

Про результативність використання варіативної складової 

Про оформлення документів про освіту 

Про підсумки проведення Дня ЦЗ 

Про допуск до ДПА 

Про зарахування до 1 класу 

до 31.05 Тимощенко 

Н.П. 

 

5. Реалізації політики академічної доброчесності    



Навчання на курсі ЕДЕРА «Академічна доброчесність» (новопризначених працівників) пр.місяця Колектив  

 


