
ЧЕРВЕНЬ 

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 

 

Аналіз відвідування учнями школи за червень до 15.06 Євмененко Т.Г.  

Супроводження учнів на основну сесію  ЗНО до 15.06 Класний 

керівник 

 

Цільовий інструктаж щодо участі у ЗНО до 15.06 Вчителі  

Підготовка простору для проведення ДПА до 01.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

Провести бесіди з БЖД на літні канікули пр.місяця Класні 

керівники 

 

Первинний інструктаж на літні канікули до 15.06 Вчителі  

Відрахування учнів з 9, 11 класів до 30.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

Оформлення особових справ, класних журналів, іншої шкільної документації до 15.06 Класні 

керівники 

 

Оформлення документів про освіту до 30.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

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.  

Підготувати документи, інформації, звіти до 15.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

Підготувати заявки на придбання необхідних матеріалів на н.н.р до 15.06 Крекотень В.М.  



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

дискримінації 

   

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

неетичної поведінки 

до 15.06 Класні 

керівники 

 

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору. 

   

Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнів до 15.06 Вчителі  

Наповнення освітнього середовища навчальних кабінетів роздатковими, дидактичними 

матеріалами на н.н.р. 

до 15.06 Вчителі  

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Заходи до Дня Конституції 

 

до 28.06 

 

Шакун О.П. 

 

Ціннісне ставлення до себе 

Заходи до Дня захисту дітей 

Бесіди щодо етичного поводження на вулиці, в громадських місцях 

 

01.06 

до 15.06 

 

Шакун О.П. 

Класні 

керівники 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

Свято останнього дзвінка 

 

31.05 

 

Шакун О.П. 

 

Ціннісне ставлення до природи 

Челендж «Замість квітів – благодійність» 

 

31.05 

 

Класні 

керівники 

 

Ціннісне ставлення до праці 

Акція «Чисті класні кімнати» 

 Класні 

керівники, 

батьки, учні 

 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Запрошення батьків, громадськість, вчителів - пенсіонерів на Свято останнього дзвінка 

 

до 31.05 

 

Шакун О.П. 

 

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. 

   

Ознайомлення з результатами підсумкового оцінювання до 10.06 Вчителі  

Ознайомлення з результатами ДПА до 15.06 Вчителі  

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.    

Тематичний моніторинг. Стан роботи з ОП (наказ) до 15.06 ТимощенкоН.П.  



Тематичний моніторинг. Стан роботи психологічної служби закладу (наказ) до 15.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.  

   

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

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  

Проведення ДПА до 15.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 

   

Моніторинг результатів самоосвітньої діяльності педагогічних працівників (довідка до 

наказу) 

пр..місяця Вчителі  

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

Підготовка табелю робочого часу до 15.06 Євмененко Т.Г.  

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

Засідання батьківського комітету. Допомога у підготовці школи до н.н.р. 01.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

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

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності. 

   

Хмара слів «Академічна доброчесність» 06-07.06 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 хід оздоровлення 

2.Про підготовку до н.н.р. 

3.Про підсумки перевірки ведення шкільної документації 

щопонеділ

ка 

Тимощенко 

Н.П. 

 

Творчий звіт перед громадськістю до 15.06 Тимощенко  



Н.П. 

Засідання педради 

1. Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемою : 

1.1.Про підсумки методичної роботи в закладу за 2021-2022 н.р. 

1.2. Про підсумки виховної роботи в закладу за 2021-2022 н.р. 

2. Про перевід 9 кл. до наступного класу та випуск здобувачів 9 класу, вручення свідоцтв про 

базову загальну середню освіту та нагородження Похвальними листами . 

3. Про випуск 11 класу, вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту.  

4. Про затвердження мережі закладу. 

 

до 30.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм    

Надання методичної допомоги вчителям щодо заповнення шкільної документації до 15.06 Євмененко 

Т.Г. 

 

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 переведення учнів до наступних класів, нагородження Похвальним листом 

Про відрахування учнів 9 класу, нагородження свідоцтвом із відзнакою 

Про відрахування учнів 11 класу 

Про підготовку до н.н.р. 

Про підсумки роботи з ЦЗ 

Про підсумки методичної роботи 

Про підсумки роботи шкільної бібліотеки 

Про підсумки роботи психологічної служби 

Про підсумки роботи учнівського парламенту 

до 30.06 Тимощенко 

Н.П. 

 

5. Реалізації політики академічної доброчесності    

Узагальнення матеріалів освітньої кампанії «Так, академічній доброчесності» до 15.06 Євмененко 

Т.Г. 

 

 


