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Аналіз діяльності школи за 2016/2017 навчальний рік та  
пріоритетні завдання на 2017/2018 навчальний рік 

Діяльність колективу школи у 2016/2017 навчальному році була спрямована на забезпечення 
якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного 
законодавства України. Педагогічний колектив проводив роботу на виконання Програми розвитку 
школи з метою забезпечення прав дітей мікрорайону на повну загальну середню освіту згідно Плану 
школи, затвердженого на педагогічній раді 30.08.2016 (протокол №8), де були визначені пріоритетні 
завдання педагогічного колективу на цей навчальний рік.  

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту школи. Навчально-виховний 
процес відбувався в одну зміну. 
1. Інформаційна довідка 

Таблиця 1 

 
2012/2013 

навчального 
року 

2013/2014 
навчального 

року 

2014/2015 
навчального 

року 

2015/2016 
навчального 

року 

2016/2017 
навчального 

року 
- Чисельність учнів на кінець 

навчального року 
74 73 78 91 104 

- На високому і достатньому 
рівні 

48,6% 48,% 43,6% 51,5% 43,3% 

- Переможців районних 
олімпіад 

10 7 1 1 - 

- Переможців обласних 
олімпіад, конкурсів 

- - - - - 

- Переможців спортивних 
змагань (районних) 

- - - - - 

- На обліку в ГКМСД - - - - - 
- Сиріт,  під опікою - - - - - 
- Інвалідів 1 1 1 1 1 
- Чорнобильців - - - - - 
- Напівсиріт 5 3 3 2 3 
- Малозабезпечених - - - - - 
- багатодітних сімей 11 8 10 13 17 
- кількість класів 10 10 10 11 11 
- чисельність вчителів 18 18 18 18 18 
- з них з вищою категорією 8 8 7 6 6 
- 1 категорією 7 7 7 7 8 
- 2 категорією 1 1 1 1 - 
- Спеціалісти 2 2 3 4 5 
- Старші вчителі 6 7 6 4 4 
- Методисти 1 1 1 1 1 
- Кількість кабінетів 16 16 16 16 16 
- Спортзалів 1 1 1 1 1 
- Майстерень 1 1 1 1 1 
- Гуртків та секцій 3 4 3 3 3 
- Комп’ютерів 13 13 13 13 13 

2. Аналіз навчально-виховної роботи  
2.1. Аналіз навчальної роботи  

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону 
України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з 
обліку і підлітків шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей 
шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей 91: навчались у 
загальноосвітніх школах 87, ПТНЗ-4 чол. Усі діти були охоплені навчанням. 

Кількість дітей за територією обслуговування: 
в 2011/2012 н.р. – 85 чол. 
в 2012/2013 н.р. – 80 чол. 
в 2013/2014 н.р. – 85 чол. 
в 2014/2015 н.р. – 75 чол. 
в 2015/2016 н.р. – 82 чол. 
в 2016/2017 н.р. – 91 чол. 

На постійному контролі стояло питання відвідування учнями навчальних занять. Всі діти 
протягом року відвідували уроки.  Але за підсумками року відсоток відвідування становить 85,5%. 

Тому, класним керівникам необхідно покращити індивідуально-роз’яс-нювальну роботу з 
учнями та підтримувати тісний зв’язок з батьками кожного дня. 
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Навчальний процес здійснювався відповідно до навчального плану, погодженого на засіданнях 
ради школи (протокол № 5 від 15.08.2016) та педагогічної ради (протокол № 7 від 15.08.2016).   

Навчання у старшій школі проводилося за універсальним профілем.  
Години варіативної частини розподілялися з урахуванням побажань батьків і учнів, згідно 

анкетування учнів, з урахуванням особливостей регіону та можливостей навчального закладу, для 
забезпечення диференційованого підходу до учнів, здійснення індивідуального навчання, з метою 
більш якісного виконання навчальних програм. 

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання 
навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими 
навчальними планами для кожного класу. 

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, 
побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-
методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Години варіативної складової 
Робочого навчального плану школи  розподілені наступним чином. 

Клас 
(и) 

Предмет, мета викладання 

1 Додаткова година до 
годин інваріантної 
складової 

Українська мова (1 година на тиждень) для забезпечення синхронності у 
навчанні читання і письма в букварний період (лист Міністерства освіти і 
науки,  молоді  і спорту  України  від   01.06.2012  № 1/9-426 «Особливості 
навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх 
навчальних закладів»). 

2-4 Курс за вибором  Каліграфія (по 1 годині на тиждень) з метою вдосконалення графічних 
навичок, техніки письма й розвитку зв’язного мовлення.    

1-4 Індивідуальні заняття Індивідуальні заняття (по 1 годині на тиждень) з метою  розширення та 
систематизації знань школярів. 

5-7 Додаткові години до 
годин інваріантної 
складової 

Українська мова (по 0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, 
систематизації та узагальнення знань школярів. 

5-8, 10 Курс за вибором  Православна культура Слобожанщини (по 1 годині на тиждень) з 
метою вивчення культурних та релігійних традицій слобожанського краю. 

5 Факультативний курс Сліпий метод друку (1 година на тиждень) з метою формування 
практичних навичок введення та редагування тексту 

6 Курс за вибором Створення мультимедійних презентацій засобами програми Power 
Point (1 година на тиждень) з метою формування навиків ефективного 
використання в навчальній діяльності можливостей мультимедійних 
технологій  

6 Курс за вибором Етика (1 година на тиждень) з метою посилення ефективності морально- 
етичного виховання школярів. 

7 Курс за вибором Користувач ПК (1 година на тиждень) з метою ознайомлення з 
особливостями інформаційної системи та її складовими, операційною 
системою, апаратними складовими сучасного комп’ютера. 

7 Курс за вибором Геометрія як практика, логіка і фантазія (0,5 години на тиждень) з 
метою розширення знань програмового курсу геометрії, розв’язування 
задач підвищеної складності. 

8 Години на поглиблене 
вивчення 

Українська мова (3 години) з метою поглиблення та розширення знань 
учнів.  

8 Додаткові години до 
годин інваріантної 
складової 

Російська мова (0,5 години на тиждень) з метою виконання навчальної 
програми, оскільки учні вивчали даний предмет протягом 5-7 класів. 

8, 9 Курс за вибором Харківщинознавство (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення історії 
рідного краю, Слобожанщини. 

9 Факультативний курс Модуль числа (0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, розширення 
знань учнів шкільного курсу математики, формування вмінь і навичок 
розв’язування задач підвищеної складності  

10 Курс за вибором  Бази даних в інформаційних системах (1 година на тиждень) з метою 
формування вмінь проектувати найпростіші бази даних, створювати їх у 
середовищі управління базами даних  

10 Курс за вибором Модуль числа (1 година на тиждень) з метою поглиблення, розширення 
знань учнів шкільного курсу математики, формування вмінь і навичок 
розв’язування задач підвищеної складності 

10 Додаткові години до 
годин інваріантної 
складової 

Історія України  (0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, 
систематизації та узагальнення знань школярів. 

10, 11 Додаткові години до 
годин інваріантної 
складової 

Захист Вітчизни (по 0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, 
систематизації та узагальнення знань школярів. 

11 Додаткові години до Іноземна мова (англійська) (0,5 години на тиждень) з метою 
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годин інваріантної 
складової 

поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів. 

10, 11 Курс за вибором  Креслення (по 1 години на тиждень) з метою розвитку просторового 
мислення учнів, уміння швидко сприймати і усвідомлювати інформацію 
графічними засобами. 

10 Факультативний курс Захисти себе від ВІЛ (1 година на тиждень) з метою формування 
здоров’язбережувальної компетентності, профілактики шкідливих звичок 

10 Факультативний курс Стилістика української мови (1 година на тиждень) з метою засвоєння 
та систематизації стилістичних норм сучасної української мови. 

10, 11 Факультативний курс Методи розв’язування задач з математики (1 година га тиждень) з 
метою систематизації й узагальнення набутих знань з математики. 

11 Факультативний курс Методи розв’язування задач з термодинаміки та електродинаміки (1 
година га тиждень) з метою узагальнення знань школярів щодо 
розв’язування задач з фізики, підготовки до ЗНО. 

11 Індивідуальні заняття Українська мова (1 година на тиждень) з метою систематизації знань 
школярів та підготовки до ЗНО 

Всі програми курсів за вибором та факультативів виконані в повному обсязі. 
Станом на 05.09.2016 в школі навчалося 100 учнів, що на 9 чол. більше, ніж в минулому році – це 

більше  на 10%. Мережа учнівського контингенту за останні три роки представлена в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Навчальні роки Кількість учнів 
2014/2015 79 
2015/2016 91 
2016/2017 100 

Кількісні показники набору до 1 та 10 класів дані в діаграмах 1, 2. 
Діаграма 1 

 
Діаграма 2 

 
Як бачимо, показник набору до 1 класу зменшився на 1 учня.. На даний час до 1 класу подано 13 

заяв, а переведено в 10 клас – 6 учнів. Проблемою є демографічна ситуація в селі. 
2016/2017 навчальний рік закінчили 104 учні, з 11 класу випущено 5 чол., 

9 клас закінчили 6 учнів. 10 учнів школи були нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення 
у навчанні»: Лещенко Назар, Синкова Віолетта та Чайка Евелліна, 2 клас; Левада Руслан, 3 клас; Юнак 
Богдан, та Москаленко Вікторія, 4 клас;  Гаєвський Дмитро та Чертов Єлісей, 6 клас, Золотих Ваніна 
Віолетта та Резник Маргарита, 7 клас.  

Результати нагородження випускників за останні 5 років подано в таблиці 3. 
Таблиця 3 

Нагородження медалями випускників, видача свідоцтв з відзнакою 
Рік Золота медаль Срібна медаль Свідоцтва з 
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відзнакою 
2012/2013 0 0 0 
2013/2014 3 0 0 
2014/2015 0 0 0 
2015/2016 0 0 0 
2016/2017 0 0 0 

Всі випускники 9-х класів за п’ять останніх років здобувають загальну середню освіту (див. 
таблицю 4). 

Працевлаштування випускників 9 класу    Таблиця 4 

Рік 
Випущено 
з 9 класу 

Навчаються 
Працюють 

Не 
навчаються 10 клас 

І – ІІ рівні 
акредитації 

ПТУ 
Заочна 
школа 

2012 14 13 - 1 - - - 
2013 7 3 2 2 - - - 
2014 1 1 - - - - - 
2015 5 5 - - - - - 
2016 5 5 1 - - - - 

За п’ять останніх роів працевлаштовані також всі випускники 11-х класів 
(див. таблицю 5) 

Працевлаштування випускників 11 класу    Таблиця 5 

Рік 
Випущено з 11 

класу 

Навчаються 
Працюють ІІІ – IV рівні 

акредитації 
І – ІІ рівні 

акредитації 
ПТУ 

2012 9 4 4 - 1 
2013 9 6 2 1 - 
2014 12 6 5 - 1 
2015 5 1 1 - 3 
2016 3 - - - 3 

Всього 38 17 12 1 8 
Як видно з таблиці 5, із 38 випускників 30 чол. (79%) продовжують навчання. 
Таблиця 6 описує моніторинг рівня навчальних досягнень за результатами річного оцінювання 

учнів школи. 
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів                Таблиця 6 

Навчальний 
рік 

Кільк. 
Учнів 

Рівень навчальних досягнень Показник 
балів 

високого і 
достатнього 

рівнів 

високий достатній Середній початковий 

2012/2013 74 7 уч. –  10,3% 29уч.-42,7% 30 уч.-44,1% 2уч.-2,9% 48,6% 
2013/2014 73 8уч. – 12,7% 27уч.-42,9% 28уч.-44,4% - 48,0% 
2014/2015 78 6 уч. – 9,2% 28 уч.-43,1% 31уч.-47,7% - 43,6% 
2015/2016 91 6 уч.–7,6% 41уч.-51,9% 32уч.-40,5% - 51,5% 
2016/2017 104 10 уч. – 11,2% 35 уч. – 39,3% 44 уч. – 49,5% - 43,3% 

Як видно з таблиці 6, показник балів високого рівня збільшився, а достатнього зменшився в 
порівнянні з попереднім роком. Учні, які мають початковий рівень, відсутні, що є позитивним 
результатом.  
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Рівень навчальних досягнень учнів за 2016/2017 навчальний рік     Діаграма 3 

 
Показник балів високого та достатнього рівнів учнів                            

за 2016/2017 навчальний рік                          Діаграма 4 

 
Згідно діаграм 3 та 4, кращий показник високого та достатнього рівня мають учні 3, 5, 6 та 7 

класів (класні керівники  Власенко Н.П., Холодна Д.В., Котляр Р.П., Маршала А.Є.). Низькі показники 
балів високого та достатнього рівня маємо у 8 та 9 (так як у 8 класі 3 учні мають достатній рівень 
навчання, відсутній високий рівень, у 9 класі всі  учні мають  середній  рівень навчальних досягнень).  

Тому учителям-предметникам слід покращити індивідуальну роботу з дітьми, використовуючи 
особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання учнів. 
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Середній бал навчальних досягнень учнів                  Діаграма 5 

 
Як видно з діаграми 5, найвищий середній бал  мають учні 5, 6 і 7 класів. Середній рівень 

навчальних досягнень учнів по школі – 7,9 (в минулому році – 8,0).  
Чітко і організовано пройшла державна підсумкова атестація у 4, 9 класах, а також ДПА 11 класу 

у формі ЗНО.  
Моніторинг ДПА та річного оцінювання у 4 класі                  Діаграма 6 

 
У минулому навчальному році в 4 класі було 13 учнів.  Показник балів високого та достатнього 

рівнів за ДПА становить 71,8%, що гірше, ніж у минулому році на 21,5%. Результати ДПА у порівнянні 
з річним оцінюванням покращилися з української мови у Діжиченка К., Капанадзе А., Міхалькевич В., 
Мороз А., Назаренко А., Островної А., з літературного читання у Діжиченка К., Коваленко К., Островної 
А., з математики у Діжиченка К., Коваленко К., Міхалькевич В., Мороз А., Москаленко В., Назаренко 
А., Юнака Б. 

Моніторинг ДПА та річного оцінювання у 9 класі 2015/2016 н.р.      Діаграма 7 
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У 9 класі 6 учнів писали ДПА. Порівняльний аналіз результатів ДПА в 9 класі з основних 

навчальних предметів за 3 роки дано в діаграмах 8-10 (у відсотках).  
Діаграма 8 

 
Діаграма 9 
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Діаграма10 

 
Як видно з діаграм, показник високого рівня зменшився, збільшився показник достатнього та 

середнього рівня. Тому учителям-предметникам у наступному навчальному році слід працювати над 
підвищенням якості знань всіх школярів. 

Моніторинг ДПА та річного оцінювання у 11 класі 2016/2017н.р.       Діаграма 11 

 
В 2017 році ДПА з української мови, історії України та математики, біології, фізики й географії 

11-класники писали у формі ЗНО. Як видно з діаграми 11, результати ДПА/ЗНО в порівнянні з річним 
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оцінюванням з української мови, історії України  та  математики знизилися (по 1 учню отримали бали 
початкового рівня).  

Порівняльний аналіз результатів ДПА в 11 класі з основних навчальних предметів за 3 роки дано 
в діаграмах 12-14.  

Діаграма 12 

 
Діаграма 13 

 
Діаграма 14 

 
За результатами ДПА/ЗНО маємо середній бал: з української мови та літератури – 5,8 балів, з 

математики – 5,5 бали, історії України – 4 бали. Середній бал атестата учнів 11 класу становить 7,9. 
Таким чином, слід покращити індивідуальну роботу вчителів із школярами. Навчальну роботу з 

учнями випускних класів необхідно спрямувати на якісну підготовку до державної підсумкової 
атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Потребує також удосконалення методичної роботи в 
частині проведення ефективного аналізу моніторингу результатів навчальних досягнень учнів з метою 
покращення якості навчально-виховного процесу. 
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2.2. Аналіз виховної роботи 
Завданням сучасної школи на даному етапі розвитку суспільства є формування патріотичної, 

творчої, соціально-активної, всебічно розвиненої, політично свідомої особистості. Це вимагає від 
педагогів пошуків нових підходів до організації виховної роботи в школі. Орієнтуючись на сучасні 
події в державі слід зауважити, що основне підґрунтя у вихованні майбутнього покоління це 
збереження національних цінностей, тому пріорітетними завданнями є сприяння всебічного 
розвитку дитини, її творчого розкриття, прагнення до самовдосконалення, збереження та 
зміцнення традицій українського народу, виховання почуття небайдужості, чуйності, гідності. 
Також не слід забувати   про сучасні реалії життя, через це велика увага при плануванні шкільної 
виховної роботи приділялася також профілактиці вживання алкоголю і наркотиків, 
тютюнокурінню, лихослів’ю.  

Виходячи з цього, метою виховного процесу в 2016/2017 навчальному році було: 
«Формування життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості». 

Робота з учнями продовжує здійснюватися в рамках реалізації Основних орієнтирів 
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Конвенції про права 
дитини, Концепції національно-патріотичного виховання молоді України, Положення про 
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.08.2010 №778, наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації та відділу освіти Валківської районнї державної адміністрації. 

Питання виховної роботи розглядалися: на педагогічній раді  «Про підсумки роботи школи за 
2016/2017 навчальний рік та завдання педколективу на 2017/2018 навчальний рік по покращенню 
якості знань школярів» (протокол № 8 від 30.08.2016); «Про особистісно орієнтоване виховання як 
умову формування в учнів життєтворчого потенціалу» (протокол №2 від 03.04.2017; на нарадах 
при директорові: «Про підсумки оздоровлення школярів» (протокол № 9 від 05.10.2016), «Про 
організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого 
травматизму»(протокол № 10 від 05.12.2016), «Про стан роботи із соціального захисту дітей 
пільгових категорій»,(протокол  № 2 від 13.02.2017), «Про стан профорієнтаційної роботи з 
учнями» (протокол № 2 від 13.02.2017), «Про стан роботи педколективу  попередження дитячого 
травматизму, охорони здоров’я і техніки безпеки під час навчально-виховного процесу» (протокол 
№ 4 від 10.04.2017.), «Про викоання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді (протокол № 6 від 05.06.2017). 

В школі працює методичне об’єднання класних керівників «Пошук», яке спрямовувало свою 
роботу на виконання виховної мети. В цьому навчальному році багато уваги приділялося плануванню 
виховної роботи, формам та методам щодо формування життєвих компетентностей у школярів 

Протягом 2016/2017 навчального року проводилися засідання методичного об’єднання 
класних керівників, де було заслухано питання: «Про планування виховної роботи класних 
керівників згідно Концепції національно-патріотичного виховання молоді та виховної теми школи 
«Формування життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості» (протокол 
№ 1 від 05.09.2016); «Про роботу класних керівників з батьками, та про стан патріотичного 
виховання в основній школі, про розвиток творчих здібностей учнів» ( протокол №2 від 
21.11.2016); «Про стан роботи Ради профілактики правопорушень та роботу з дітьми, що 
перебувають на обліку», «Про екологічне виховання в родині і школі» (протокол №3 від 
20.02.2017); «Про підсумки виховного процесу в класі за рік» (протокол №4 від 24.04.2017). В 
кінці навчального року кожен класний керівник звітував про підсумки виховної роботи у класі за рік. 
Найбільш ефективною  визначена   робота класного керівника 6 класу Котляр Р.П. та класного керівника 
7 класу              Маршали А.Є. 

Також з метою попередження злочинності в школі діє Рада профілактики злочинності, яка 
займається профілактичною роботою.  Були проведені засідання: 09.09.2016 «Про затвердження 
плану роботи Ради профілактики правопорушень»; 16.09.2016 «Про здійснення контролю за 
відвідуванням занять учнями та про організацію спільної роботи з позашкільними установами»; 
11.11.2016 «Про організацію  правовиховної роботи з учнями на 2016/2017 н.р.»; 27.01.2017. «Про 
підсумки спільної роботи з позашкільними установами за І семестр»; 24.02.2017 «Про стан роботи 
в закладі з питань протидії наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління»; 21.04.2017 «Звіт про стан 
відвідування занять учнями»; 12.05.2017 «Звіт голови Ради профілактики правопорушень про 
проведену роботу у 2016/2017 навчальному році.». Протягом 2016/2017 навчального року дітей, 
схильних до правопорушень, у школі виявлено не було. 

В школі працює учнівське самоврядування. Раз на місяць проводяться засідання центрів 
самоврядування, де учні планують роботу на наступний місяць і звітують за пройдений.  

Робота з учнівською молоддю проводиться на заняттях гуртка «Історичне краєзнавство», та 
шкільних гуртках: «Квілінг», «Юний інформатик», «Танцювальний» та футбольній секції. 

За підсумками шкільного змагання, протягом року, на звання «Кращий клас» засіданням 
учнівського самоврядування було визначено переможця  - учні 7 класу. 
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Формуванню ціннісного ставлення до держави і суспільства у учнів сприяли проведення 
тижня української мови та літератури, тижня історії та географії, тижня Слави; участь у конкурсах 
знавців української мови ім. П.Яцика, Т.Г. Шевченка, проведення свят народного календаря. 
Також було організовано відзначення ювілейних дат діячів української історії, літератури, 
культури. 

З метою патріотичного виховання у школі проводилися заходи, присвячені: Дню визволення 
села, Валківщини, Харківщини, 73-м роковинам визволення України. Було проведено в рамках 
Тижнів Слави заходи, присвячені визволенню села Огульці від німецько-фашистських загарбників 
(05.09 – 09.09.2016) та 72 річниці з Дня Перемоги (08-12.05.2017). З 03 по 07 жовтня  2016 року 
було проведено Тиждень патріотичного виховання, в рамках якого були  проведені години 
спілкування: «Моя рідна Україна» (1 клас),  «У нас одна Батьківщина – наша  рідна Україна» (2 
клас), «Державна символіка України» (3, 6, 8 клас), «Духовність народу» (5 клас), «Люблю я свій 
народ, шаную його звичаї» (7 клас), «Україна – моя молитва» (10-11 класи). Протягом року 
проведено також години спілкування:  «Право, свобода, обов’язок та відповідальність» (8 клас), 
«Я і соціум: проблеми самореалізації» (10-11 клас), «Дзвони Чорнобиля» (9 клас), «Традиції моєї 
родини, традиції Батьківщини» (5-6 клас), «У нас одна Батьківщина» (1-4 клас). Проведено 
традиційне свято «Зустрічі на Стрітення», 15.02.2017. 

 В рамках Тижня правознавства (05 - 09 грудня 2016 року) були проведені тематичні уроки «Що 
ми знаємо про права дитини» (5-11 класи), конкурс малюнків на тему «Права людини починаються з 
прав дитини» (1 – 5 класи ), круглий стіл «Обов’язок, відповідальність, совість» (8-9 класи),  лекція  
«Проблеми ксенофобії в суспільстві»   (10 клас), бесіда «Расизм як злочин за міжнародним правом» (9-
11 класи), дебати «Основи правосвідомості особистості» (10-11 класи). Також протягом тижня 
працювала тематична виставка літератури «Я – майбутнє держави» для 5-11 класів. Класні керівники 
провели тематичні години спілкування: «Ми – маленькі українці (1 клас), «Рідне село – моя мала 
Батьківщина» ( 2клас), «Що ми знаємо про права дитини (6-9  класи).   

В рамках тижня морально-етичного виховання (06.03-10.03.2017) були проведені заходи: до 
дня народження Т.Г.Шевченка (1-4 класи), лінійка пам’яті Т.Г.Шевченку (5-11 кл.),  літературні 
читання (1-7 класи). 

В школі працює музей історії школи, де учні проводять тематичні екскурсії та відкриті 
засідання. Протягом року були проведені тематичні лінійки присвячені: пам’яті воїнам-землякам, 
що загинули в результаті бойових дій на Сході України; Дню Соборності України та 31 річниці 
Чорнобильської трагедії.  

В рамках формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей великий інтерес серед 
учнів школи та місцевого населення викликала підготовка святкування 73-річниці визволення села 
Огульці від німецько-фашистських загарбників та 72-річниці з Дня Перемоги. До міжнародного дня 
людей похилого віку була проведена волонтерською групою акція «Будь милосердним» (26.09.2016). За 
ініціативи шкільного учнівського самоврядування було проведено свято «Вчитель професія від Бога – 
всі інші від вчителя» (30.09.2016). Під керівництвом  шефського центру учнівського самоврядування у 
листопаді була проведена операція «В шкільній родині». В рамках тижня доброчинності (12-19.12.2016) 
для учнів 1-4 класів було проведено заходи до Дня Святого Миколая, 12 травня проведено свято  до Дня 
Матері «Любов сердець своїх маленьких даю тобі, кохана ненько!» 

Протягом  року проводилися години спілкування: години пам’яті і мужності (2-4 класи в рамках 
Тижня Слави); «Хочеш мати друга – навчись другом бути» (5 клас); «Що може порядність» (4 клас); 
«Заповіді людяності» (6 клас); «Цінності моєї родини» (7-9 класи), «Найкращі дні для наших мам – це ті, 
коли щасливі їхні діти» (5-6 кл.), «Україно, ти моя молитва» (9-11 кл.) «Новорічні свята та обряди в 
Україні» (1-4кл.), «Шануємо традиції українського народу» (9-11кл.), «Мир та злагода – головна 
умова існування Землі і людства» (11кл.), «Добро – це коло в середині якого є краса» (5кл.), 
«Шануй батька й матір» (1-2кл.), «Бережімо Великодні традиції родини» (5-8кл.) «Милосердя в 
нашому житті» (10кл.), урок доброти і милосердя (6кл.), тренінгові заняття «Портрет мого 
колективу» (8-9кл.), «Школа ввічливих наук» (6кл.) 

Проведені також заходи: до Дня людей похилого віку, святкові програми «Щедрий вечір в 
кожну хату», «Вітаємо зі святом весни»,  день Матері, День захисту дітей. В цей день біля школи 
було проведено урочисте відкриття дитячого майданчика – подарунок малечі від Олександра 
Біловола, народного депутата України. Проведено традиційну зустріч випускників. Учнівським 
самоврядуванням організовано операцію «Допоможи ближньому» - протягом квітня місяця учні 
допомагали вчителям пенсіонерам по впорядкуванню території, а у травні- операцію «Ветеран». У 
травні учнівським самоврядуванням було проведено конкурс плакатів «Насильству – ні!», 
організовано привітання ветеранів  з Днем Перемоги, круглий стіл «Конфліктна ситуація – 
народження істини, а не загострення стосунків». 

В рамках ціннісного ставлення до себе формується фізичне і психічне здоров’я учнів, 
враховується фізичне навантаження в залежності від вікової категорії учня, всі учні школи 
залучені до спортивно-масової роботи. Протягом року було проведено: місячник безпеки 
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дорожнього руху 01. 09.2016 до 30.09.2016, в рамках якого  проведена вікторина «Кращий 
знавець правил безпеки». 

Учні школи брали активну участь у районних предметних олімпіадах  з усіх предметів  
Протягом року були проведені години спілкування: «Твоє «Я» (3 кл.), «Як навчаються діти в 

різних країнах» ( 3клас), «Чуйність і байдужість» (4 клас), «Заповіді людяності» (5 клас), «Паління – 
данина моді, звичка, хвороба» (6 клас), «Пізнай себе – і ти пізнаєш світ» (8-10 кл.), «Ще один крок у 
доросле життя» (10 клас). 

В вересні 15.09.2016, центром інформації шкільного самоврядування було проведено конкурс 
«Мій любий Айболить!»,  проведено зустріч з лікарем амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини села Огульці Луценком О.В. 01.12.2016 на тему: «ВІЛ, СНІД –  це стосується кожного». 

Протягом тижня безпеки життєдіяльності (10-14.04.2017) було проведено заходи до Всесвітнього 
дня здоров’я; спортивні змагання «Увага! Старт!», конкурс малюнків «Екологія душі». Учні 7 класу 
здійснили оздоровчу поїздку до аквапарку «Джунглі», м.Харків (березень). 

В рамках тижня книги (13-17.03.2017) проведено акції «Бережи книгу» та «Подаруй книгу другові».  
З 29.05.до 16.06.2017 на базі школи працював табір відпочинку «Сонечко», в якому діти відвідали 

Фельдман екопарк, парк  імені  Горького, Харківський історичний музей, здійснили екскурсію на 
залізничну станцію Люботин, до технопарку Ватутіно, відвідали Полтаву; також здійснили  одноденні 
походи околицями села Огульці. 

В рамках формування ціннісного ставлення до праці учні школи брали активну участь 
протягом осені у підтриманні належного вигляду шкільного парку та території біля пам’ятника Слави. В 
рамках тижня трудового навчання (17.10-21.10.2016) була проведена акція «Збережи шкільне майно». 
Для участі в районному конкурсі «Замість ялинки новорічний букет» кожен клас виготовляв новорічний 
букет, кращий було відправлено на виставку. Протягом грудня  місяця працювала майстерня діда 
Мороза, де школярі виготовляли іграшки та святкові новорічні подарунки. До 8 березня діти 
підготували для мам вітальні листівки; до Дня Перемоги – листівки-привітання для ветеранів війни. 
Постійно діє книжкова майстерня «Айболить», де школярі «лікують» книги. Взимку учні школи 
виготовляли годівнички для птахів, а навесні – шпаківні. Діти  провели акцію «Посади дерево» (квітень) 
та операцію «Шкільна клумба» (травень-червень). У таборі «Сонечко» протягом червня проходять 
виставки ляльок-оберегів з природного матеріалу, українських вінків, букетів здоров’я з лікарських 
рослин тощо. 

Протягом року проводилися класними керівниками години спілкування: «Професія моїх 
батьків» (2 клас); «Працьовита родина» (4 клас) та «Професії мого роду» (6 клас); «Як організувати 
себе» (5 клас); «Держава потребує професіоналів» (8-9 класи); «Вибір майбутньої професії» (10 клас).  

Учні 9-11 класів побували на профорієнтаційній виставці професій у м.Валки. 
Розвиток трудових навичок закладається також під час трудових десантів «Чиста Україна – 

чиста земля», акції «Посади сад», роботи в шкільній бібліотеці, екологічного двомісячника, при 
проведенні операцій  «Допоможи братам меншим», «Шкільна клумба», «Чистодвір», «Моє село 
квітуче»,  проведені акції у початковій школі «Допоможи книзі». 

В рамках ціннісного ставлення до природи в учнів формується екологічна свідомість, 
почуття відповідальності за оточуючий світ, любов до навколишнього середовища. При проведені 
тижня біології та хімії (26-30.09.2016) було організовано виставки-конкурси «Щедрість рідної землі» та 
«Екологія і ми». 09.11.2016 для учнів 1-4 класів було проведено свято осені «Осінь різнобарвна». Для 
учнів старших класів організовано фотовиставку «Осіннім сном навкруг все сповила природа – наша 
рідна ненька». Для учнів 4 класу проведена інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» та «Осіннє поле 
чудес». Було здійснено екскурсію в природу «Віч-на-віч з природою» (2 клас), «Люби, дбай, оберігай» (3 
клас), «В гостях у пані Флори» (6 клас), учні 8-9 класів оформили фотоальбом «Мальовнича моя 
Україна». 

В рамках двомісячника «За чисте довкілля» (квітень-травень 2016) оновлено шкільний парк, в 
якому висаджено 22 саджанці берез та лип, пройшла операція «Увага: первоцвіти», конкурс малюнків 
«Природа очима дітей» (1-4 класи). Учні школи брали участь у шкільному та районному конкурсах 
«Жива вода дельта». 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується під час проведення 
традиційних шкільних свят, благодійних акцій, предметних тижнів, спільних виступів у 
сільському Будинку культури.  Протягом вересня була організована акція «Подаруй бібліотеці книгу». 
Проведено свято до Дня Вчителя  «Вчитель професія від Бога – всі інші від вчителя», до дня Збройних 
сил України - вечір « Як тобі служиться?». Проведено конкурс «Щедрість рідної землі», на якому були 
представлені проробки з природнього матеріалу, а кращі з них були відправлені на районний конкурс. 
Учні школи брали участь у районному конкурсі квіткових композицій та конкурсі «Малюнок на 
асфальті», присвячених Дню визволення Валківщини від німецько-фашистських загарбників . На 
осінніх канікулах  учні 6 – 8 класів відвідали  –  Харківський історичний музей та музей залізничного 
транспорту при Південній залізниці. Для учнів 1-6 класів було проведено свято Нового року «Новий рік 
крокує по планеті», а для учнів 7-11 класів святкова новорічна казка «Морозко» . В рамках предметних 
тижнів початкових класів (31.10-04.11.2016) та української мови (07.11.-11.11.2016) було проведено 
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годин спілкування: «Книга – морська глибина» (3 клас); «Любов’ю дорожити вмійте»  (10 клас); 
«Україна моя вишивана» (8-9 клас); «Рідна мова солов’їна» (6 клас); «Планета чарівних казок» (1 клас);  
конкурс читців «Влучне слово» (4 клас), «Поетична осінь» (2 клас). 14.02.2017 проведено літературний 
вечір до Дня Святого Валентина. 07.03.2017 був проведений святковий вечір «Спасибі, мама», 
12.05.2017 проведено свято  до Дня Матері «Любов сердець своїх маленьких даю тобі, кохана ненько!», 
13.05.2017 – традиційна зустріч випускників ювілейних років «Місце зустрічі змінити не можна», 
26.05.2017 –лінійка «Прощавай дитинство!», присвячена останньому дзвонику, 26.05.2017 – свято учнів 
4 класу «Прощавай, початкова школо!», 23.06.2017 – свято вручення атестатів випускникам 11 класу, 
09.06.2017 – свято вручення свідоцтв випускникам 9 класу, 16.06.2017 – святкова розважальна програма 
«Ми гарно разом відпочили!».  

В шкільному житті активну участь беруть батьки школярів, які є учасниками шкільних заходів, 
спонсорами, але хотілося б, щоб ця участь була більш масовою, ширшою.  В новому навчальному році 
планується якомога більше залучати  батьків до виховного процесу в школі, надавати більш широкого 
спектру дій учнівському самоврядуванню, сприяти тісній співпраці учнів та класним керівникам, а 
також класним керівниками і батькам  щодо єдиних вимог до підходів у навчанні та вихованні.  

Виховна робота на наступний навчальний рік буде плануватися згідно Основних орієнтирів 
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України в тісній співпраці 
вчителів, батьків та учнів школи при підтримці органів місцевого самоврядування. Пріоритетні 
напрямки щодо організації виховної роботи на наступний навчальний рік визначатимуться 
відповідно виховної теми школи. 

Правове виховання 
Правове виховання здійснювалося в рамках виконання   Програми правової освіти населення 

Валківського району Харківської області на 2014-2018роки. Класними керівниками проводилися бесіди 
та години спілкування з правової тематики. Знання з основ права учні одержували також на уроках 
правознавства.  

Особливу увагу у вирішенні сучасних проблем при плануванні шкільної виховної роботи 
приділялося профілактиці правопорушень, попередженню бродяжництва, безпритульності та 
бездоглядності дітей. В школі продовжує свою роботу Рада з профілактики правопорушень. На даний 
час на внутрішкільному обліку немає жодної дитини.  

Щорічно з 1 вересня розробляється план спільних заходів з позашкільними установами, який 
включає в себе профілактику правопорушень та пропагує здоровий спосіб життя серед учнів.  

Були розроблені та затверджені на 05.09.2016 року  плани спільних заходів служби у 
справах дітей, відділу освіти РДА та ГКМСД Валківського РВ ГУМВС України в Харківській 
області з попередження пияцтва і наркоманії серед неповнолітніх, Комплексні заходи служби у 
справах дітей щодо запобігання бездоглядності, жебрацтва, безпритульності та правопорушень 
серед неповнолітніх. Затверджено графік проведення загальношкільних батьківських зборів за 
участю правоохоронних органів району, План спільних заходів з соціального захисту учнів та 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх Валківського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей та відділу у справах сім’ї та молоді 
Валківської районної державної адміністрації.   

Упродовж 2016/2017 навчального року у школі здійснювалися організаційні заходи з 
профілактики злочинності, правопорушень та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх. 

Проведено спільні заходи з позашкільними установами. 07.10.2016 працівниками служби 
ССД проведена бесіда «Як запобігти насильству в родині»: 25.11.2016 зустріч з представниками 
соціальної служби «25 років Незалежності – шляхами становлення»; 16.12.2016 – бесіда 
«Соціально незахищені діти»; 31.01.2017 – лекція «Вікові особливості школяра»; 12.05.2017 – 
круглий стіл «Я – особистість».  

Представниками правоохоронних органів, які регулярно відвідують нашу школу в 
профілактичних цілях, були проведені: 29.09.2016 –зустріч з оперуповноваженим ГКМСД 
Валківського РВ ГУ МВС України в Харківській області лейтенантом Левчуком Р.В.; 17.11.2016 – 
круглий стіл «Шкідливість тютюнопаління, алкоголю та наркотиків»; 13.12.2016 – бесіда «Я в 
суспільстві – суспільство в мені»; 30.01.2017 – лекція «Відповідальність неповнолітніх»; 
10.02.2017 – бесіда «Мікроклімат в сім’ї та його прояв у спілкуванні з однолітками»; 11.05.2017 – 
бесіда «Запобігання прояву негативних явищ серед учнів під час відпочинку».  

Лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Огульці Луценко В.О. 
проводив бесіди 17.11.2016, 01.12.2016, 13.12.2017, 17.02.2017, 17.03.2017, 20.04.2017,19.05.2017. 

Проведено спільні заходи з представниками служби у справах дітей Валківської районної 
державної адміністрації: 17..01.2017 – засідання круглого столу з пропаганди здорового способу 
життя, 23.02.2017 – лекція з попередження  тютюнопаління наркоманії, алкоголізму, токсикоманії. 

З метою пропаганди здорового способу життя було проведено 17.02.2017 зустріч з Луценком 
В.О., лікарем амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Огульці, на якій учням було 
запропоновано переглянути фільм «Ми обираємо здоровий спосіб життя»; 16.01.2017 ним же було 
проведено профілактичну бесіду щодо профілактики захворювань взимку. 
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Підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» 
 та військово-патріотичне виховання 

Викладання предмета «Захист Вітчизни» було організовано на виконання Указу Президента 
України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про положення про 
допризовну підготовку», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про Положення про допризовну підготовку», наказу  відділу 
освіти Валківської районної державної адміністрації  «Про вивчення предмета «Захист Вітизни», з  
метою підготовки учнів до служби в Збройних Силах України. 

Програма курсу виконана в повному обсязі. Учні пройшли навчально-польові збори. За 
підсумками річного оцінювання випускники мають середній бал з предмета «Захист Вітчизни» - 9,8 що 
відповідає достатньому рівню навчальних досягнень. 

Протягом навчального року з учнями школи проводилися тижні Слави, в рамках яких 
проводилися уроки мужності, присвячені визволенню Харківщини від німецько-фашистських 
загарбників, тематичні бесіди, лекції з питань знаменних дат і подій у житті України, операції 
«Ветеран», «Святий вогонь під обеліском збережемо ми на землі», свято «Як тобі служиться?», зустріч з 
воїнами-інтернаціоналістами, випуск газет до Дня Збройних Сил України, «Воїни-інтернаціоналісти – 
випускники школи», конкурс малюнків «Наша армія».  

Для учнів молодшої школи до Дня Покрови Пресвятої Богородиці були проведені козацькі ігри. 
Учні школи не брали участь у районній спартакіаді допризовної молоді «Під Покровом Божої Матері» у 
зв’язку з малою кількістю юнаків 10-11 класів. У напрямку розвитку патріотичного виховання слід 
зазначити ефективну роботу учнівського самоврядування. Проводилася низка заходів, присвячених 72-
річниці з  Дня Перемоги з активним залученням волонтерської групи і членів шкільного музею. 

Учнівське самоврядування 
У школі протягом 14 років діє учнівське самоврядування «ШОУМ» («Шкільна організація 

управлінської молоді») – це одна з форм залучення учнів до громадського життя. Мета самоврядування: 
«Виховання соціально-зрілої, творчої, ініціативної особистості, підготовка до майбутнього виконання 
обов’язків, пов’язаних з керівництвом державними, суспільними справами». Робота самоврядування 
здійснюється згідно затвердженого Статуту, Положення учнівського самоврядування. Учнівським 
самоврядуванням керує президент, діє Рада міністрів та працюють такі центри: навчально-пізнавальний, 
дисципліни і порядку, інформації, здорового способу життя, шефський, культури, громадсько-корисної 
діяльності. 

Учнівське самоврядування є ініціатором проведення акцій, конкурсів, ігрових турнірів. Добре 
працював у цьому році центр культури та інформації, завдяки чому силами учнів було підготовлено і 
проведено День учнівського самоврядування. 

Під контролем учнівського самоврядування протягом всього року проводився конкурс «Кращий 
клас року», в рамках якого враховувалися навчальні і виховні досягнення учнів класу. В цьому 
навчальному році переможцем конкурсу стали учні 7 класу, класний керівник Маршала А.Є.  

Проводилася дієва робота з батьками: один раз на семестр проводяться загальношкільні 
батьківські збори, чотири рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори. Батьки були 
запрошені на свята: до Дня Захисника Вітчизни «Як тобі служиться?», на новорічний ранок і новорічний 
карнавал, до 8 Березня. 

Таким чином: 
1. У новому навчальному році більше уваги необхідно приділити шкільним інтелектуальним 

конкурсам, змаганням з ерудиції з метою підвищення рівня розумових здібностей школярів, уміння 
самостійно і нестандартно мислити, знаходити оригінальні рішення проблем. 

2. Класним керівникам виховну роботу спрямувати на виконання Основних  орієнтирів виховання 
учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та Концепції національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді за такими пріоритетними напрямками:  

 Ціннісне ставлення до суспільства і держави. 
 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. 
 Ціннісне ставлення до праці. 
 Ціннісне ставлення до природи. 
 Ціннісне ставлення до мистецтва. 
 Ціннісне ставлення до себе. 
3.При плануванні виховної роботи враховувати  всі рекомендації та зміни, які надходять протягом 

навчального року. 
4.Продовжувати роботу з профілактики дитячого травматизму, злочинності, соціального сирітства, 
бездоглядності, безпритульності, бродяжництва. 
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2.3. Робота з обдарованими учнями 
Одним з пріоритетних напрямків діяльності педколективу є супровід роботи з обдарованою 

молоддю, турбота про її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Даний напрямок 
роботи був спрямований на реалізацію Заходів щодо організації роботи з обдарованою молоддю.  

З цією метою щорічно поповнюється банк даних «Обдарованість» за напрямками: «Інтелектуал», 
«Спорт», «Лідер», «Творча особистість». У 2016/2017 навчальному році він нараховував 10 учнів. 

Колектив школи спрямовує свою діяльність на виявлення, підтримку обдарованої учнівської 
молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в 
сучасному суспільстві. Але результативність участі в предметних олімпіадах, в творчих конкурсах 
низька- не було жодного призового місця. 

Серед завдань педагогічного колективу щодо виявлення та підтримки здібних дітей є 
покращення роботи щодо залучення до різноманітних інтерактивних творчих конкурсів, 
починаючи з учнів 1-4 класів. 
2.4. Профілактичне медичне обстеження 

У квітні місяці на базі школи було проведено поглиблений профілактичний медичний огляд учнів 
2-8 класів, а учні 9-11 класів були обстежені у Валківській лікарні. Медичний огляд виявив 
найпоширеніші захворювання учнів: вегето-судинна дистонія, сколіоз, хвороби зору. На диспансерний 
облік було поставлено 38 учнів.  

За підсумками медичного огляду було здійснено розподіл дітей по групах для занять фізичною 
культурою: основна група – 62 чол., підготовча група – 37 чол., звільнені – 1 учень. 

Протягом навчального року, особливо в зимовий період, на щоденному контролі стояло питання 
захворюваності учнів.  

Травмувань учнів, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. 
Питання проведення профілактичних щеплень здійснюється працівниками Огульцівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини.  
2.5. Охоплення учнів харчуванням 

В минулому навчальному році було організоване гаряче харчування дітей: учні 1 – 4 класів (54 
чол. – 100%) одержували безкоштовні обіди за рахунок бюджетних коштів. Учні 5 – 11 класів (50 чол. - 
100%) мали обіди за здешевленими цінами за рахунок заготовлених овочів (картопля, морква, столовий 
буряк, капуста, помідори, огірки). Таким чином, гарячим харчуванням було охоплено 104 учні, що 
складає 100%. Було організовано безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до 
закладу якісних продуктів харчування в необхідній кількості, дотримання умов термінів їх зберігання, 
технології приготування страв). На контролі трималося виконання норм харчування (в середньому 70-
80%) та середня вартість обідів (7,30 грн.), але не виконанняувалися норми з постачання молочнокислої 
продукції. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до 
журналу бракеражу. Регулярно складалося щоденне меню на підставі двотижневого меню-розкладки, 
що погоджувалося в управлінні Держпродспоживслужби у Валківському районі.  

Проводилася робота серед батьків щодо обов’язковості гарячого харчування дітей в школі та в 
сім’ї. Серед недоліків в організації харчування є відсутність С-вітамінізації та покращення забезпечення 
продуктами з метою виконання норм харчування. 
2.6. Оздоровлення та відпочинок дітей 

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2017 року на базі школи працював 
дитячий заклад відпочинку – табір з денним перебуванням «Сонечко». 

За період з 29.05. до 16.06.2017 в таборі відпочивало 50 учнів. Під час роботи табору учні 
отримували безкоштовне гаряче харчування, відвідували різноманітні заходи. На належному рівні було 
забезпечено медичне обслуговування табору відпочинку. Підтримувався санітарно-гігієнічний стан 
приміщень для відпочинку в закладі. 

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей 
у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за 
межі шкільної території. 

Скарг та травмування учасників дитячого закладу відпочинку не було. 
2.7. Соціальний захист учнів 

Протягом 2016/2017 навчального року у Огульцівській загальноосвітній школі І –ІІІ 
ступенів  знаходилося на обліку 20 учнів пільгового контингенту. 

З них: діти-сироти та діти,позбавлені батьківського піклування- 1 чол.; 
інваліди – 1; 
напівсироти – 3; 
з багатодітних сімей – 17; 
діти матерів одиначок – 4. 
На виконання Закону України «Про охорону дитинства» у школі було організовано заходи: 

тиждень доброчинності, акція «Дарую вам тепло свого дитинства», операція «Допоможи 
ближньому», старшокласники дарували молодшим школярам іграшки, книжки, шефський центр 
учнівського самоврядування допомагав учням 1-4 класів виготовляти святкові листівки до 
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новорічних свят, 8 Березня. Учні відвідали у м.Харкові новорічну ялинку, екопарк Фельдмана, 
цирк. На новорічні свята генеральний директор ТОВ «Огульчанське Плюс» подарував солодкі 
подарунки дітям. 

Протягом навчального року у школі було організовано гаряче харчування для дітей з 
багатодітних сімей по здешевленим цінам. 

Учні пільгового контингенту займаються у гуртках: «Юний інформатик» - 4 чол., історико-
краєзнавчому - 6 чол. 

Належна увага приділяється і відпочинку дітей. У школі працював пришкільний  табір 
відпочинку з денним перебуванням «Сонечко», в якому оздоровились 50 учнів, з них: 8 дітей з 
багатодітних сімей та 12 дітей,що стоять на диспансерному обліку.  
2.8. Охорона праці, безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму 

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку 
електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов'язки з питань охорони 
праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила безпеки життєдіяльності 
під час організації навчально- виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, 
спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці 
співробітників закладу, учнів. 

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з 
безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам'ятки, які вклеєні до щоденників учнів, 
робилися записи  в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого 
травматизму». З пам'ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів. 

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням  лабораторної 
або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізкультури, про 
що робилися відповідні записи в класних журналах. 

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, 
спортивні змагання, олімпіади - і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки при 
проведенні позакласних заходів. 

Класні керівники 1-11 класів щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання 
дитячого травматизму. 

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на нарадах при директорові 
05.12.2016, протокол №10 та 10.04.2017, протокол №4. 

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону 
тютюнопаління на території школи та вплив тютюну на організм людини. 

Протягом навчального року в школі трапився 1 випадок травмування дітей в побуті. 
3. Аналіз організаційно-методичної роботи 

 Організаційно-методична робота в школі була спланована і проводилась відповідно до 
наказу по школі від 31.08.2016 № 83 «Про організацію та проведення методичної роботи з 
педагогічними працівниками школи у 2016/2017 навчальному році» і була направлена на 
реалізацію методичних проблем:  

- районної «Системний підхід до формування та розвитку професійної компетентності 
педагогічних працівників Валківського району у сучасному освітньому просторі на основі 
педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму». 

- шкільної «Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його 
ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення». 

Організаційно- методична роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної 
майстерності вчителів, активізацію їх педагогічної діяльності,  на роботу над покращенням якості 
методичних розробок, створюваних педагогами-практиками. 

Структура методичної роботи поєднує такі форми: педагогічна рада, методична рада, 
методичні об'єднання: класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів суспільно-
гуманітарного циклу та вчителів природничо-математичного циклу; індивідуальні та групові 
форми роботи. 

Педагогічний процес здійснювали 19 учителів, з них 3 – сумісники (Луценко С.Г., Кожеуров 
М.В., Лісовин Л.П.): Вищу категорію мають  
6 (32%) чол., 8 (42%) колег - І категорію і 5 (26%) чол. – спеціалісти. Працювали: 1 учитель-
методист (Котляр Р.П.) і п’ять із званням «Старший учитель» (Омеляненко Т.М., Чечуйко В.Н., 
Пономарьова О.В., Лісовин Л.П., Янковська Н.Т.). 

Курсова перепідготовка педагогічних кадрів   Таблиця 7  
Роки 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Кількість учителів 4 5 – 4 5 

      Атестація педагогічних працівників                                     Таблиця 8 
Роки 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Кількість учителів 4 4 3 3 1 
Підтвердили категорію, 
звання 

4 3 3 3 - 
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Підвищили категорію, 
звання 

– 1 – – 1 

За три останні роки підвищив свою кваліфікаційну категорію 1 педагог. 
Протягом 2016/2017 навчального року, був зроблений аналіз роботи педагогічного 

колективу. Працюючи над єдиною педагогічною темою «Формування особистості учня на основі 
якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, 
самовдосконалення», педколектив використовував такі форми роботи як педагогічні ради, наради 
при директорові, засідання методичної ради, методоб’єднання класних керівників «Пошук», 
методоб’єднання учителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчителів 
природничо-математичного циклу, проведення майстер-класів на районних методичних 
об’єднаннях, участь у районних конкурсах.  

Педагоги закладу брали участь у засіданнях районних методичних об’єднань вчителів 
трудового навчання, образотворчого мистецтва, історії, української мови та літератури, географії, 
природознавства, інформатики, основ здоров’я, фізичної культури, початкових класів, де вони 
ділилися досвідом  та  показували майстер-класи своїм колегам: Котляр Р.П., Дораж О.О., 
Полежаєва Р.І., Будюкова В.Г.  

В рамках роботи районних методичних об’єднань в закладі були проведені засідання 
районних методичних об’єднань бібліотекарів та класних керівників (бібліотекар Пшенична С.В., 
керівник ШМО класних керівників «Пошук» Янковська Н.Т.). Роботу закладу було оцінено на 
високому рівні. 

На засіданнях методичної ради розглядалися актуальні питання навчально-виховного 
процесу. Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної 
документації. 

Було вивчено та узагальнено досвід роботи учителя Дораж О.О. з теми «Дидактичні ігри на 
уроках географії. 

В рамках декади педагогічної майстерності було проведено фестиваль методичних ідей, в 
ході якого учителі показали відкриті уроки та позакласні заходи з теми, над якою працюють.  

Велике значення педагоги надають використанню інноваційних технологій. В цьому році 
навчально-методична база школи з ліцензованим програмним забезпеченням використовувалась 
на уроках алгебри, геометрії, біології, хімії, географії, трудового навчання, історії, світової 
літератури, англійської мови. Комп’ютерне забезпечення під час проведення уроків та 
позакласних заходів використовували такі вчителі: Будюкова В.Г., Дораж О.О., Пономарьова О.В., 
Чечуйко В.Н., Янковська Н.Т., Холодна Д.В. Учитель Котляр Р. П. продовжує роботу над 
проблемою блочного викладання української мови.  

В цьому навчальному році школа продовжує працювати в мережі Інтернет, використовує 
листування через електронну пошту та публікує матеріали на сайті школи: повідомлення про шкільні 
новини, про історію школи, проведені заходи, поточні плани та розклад уроків тощо.  

Одним із показників діяльності педагогів є результативність участі їхніх учнів у предметних 
олімпіадах. 

Квадрант-аналіз участі в олімпіадах                                  Таблиця 9 
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Результати участі учнів школи в районних олімпіадах за останні 5 р.    Діаграма 17 

 
Як видно з діаграми 17, результати – 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад 

показали учні: 6 класу Чертов Єлісей та 10 класу Жван Ірина – з математики (учителі Омеляненко Т.М., 
Янковська Н.Т.), 10 класу Лебедєв Владислав - із трудового навчання (учитель Маршала А.Є.). Але 
загальний результат – низький, що вимагає змінити підходи і здійснювати більш якісну підготовку 
школярів до олімпіад. 

В рамках зв'язків з вищими навчальними закладами складено угоди про співпрацю з 
Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна, Харківською академією міського 
господарства, коледжем переробної та харчової промисловості Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківським 
індустріально-педагогічним технікумом. 

Недоліками в організації методичної роботи є недостатня участь педагогів у  науково-
дослідницькій роботі, у впровадженні інноваційних технологій, у підготовці обдарованих дітей до 
участі в Всеукраїнських предметних олімпіадах та творчих конкурсах, поширення власних розробок 
шляхом друкування у фахових журналах, газетах, інших педагогічних виданнях. 

Навчально-матеріальна база дуже застаріла, потребують поновлення меблі, засоби навчання, 
дидактичний матеріал. 

Отже, пріоритетними напрямками організаційно-методичної роботи вважати: 
- Робота над методичною темою: «Формування особистості учня на основі якісної освіти та 

розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення». 
- Здійснення заходів щодо оновлення навчально-матеріальної бази школи, поповнення 

роздатково-методичними матеріалами. 
- Впровадження в роботу особистісно-орієнтованого підходу, інтерактивних та тестових 

технологій з метою підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної 
підсумкової атестації. 

- Виконання заходів з обдарованим дітьми, залучення їх до роботи в Малій академії наук та 
участі у предметних олімпіадах, різноманітних творчих конкурсах. 

- Удосконалення системи методичної роботи з вивчення та впровадження ефективного 
педагогічного досвіду вчителів школи і району. 

- Забезпечення участі школи у фестивалях педагогічної творчості, конкурсах «Учитель 
року». 
4. Організація роботи зі зверненнями громадян 

Робота щодо розгляду звернень громадян проводилась у відповідності до вимог Закону 
України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування». Діяльність адміністрації була організована на 
виконання наказу по школі від 20.01.2017 №8 «Про стан роботи із звереннями громадян за 
підсумками 2016 року та завдання на 2017 рік». 
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Створено умови для участі заявників, за їх бажанням, у перевірці поданих ними заяв чи 
скарг, надано можливість знайомитись з матеріалами перевірок відповідних звернень. Не 
допускається надання неоднозначних, необгрунтованих відповідей, порушення установлених 
законодавством термінів, безпідставної передачі звернень для розгляду іншим органам. За звітний 
період порушень терміну розгляду звернень не допущено. 

Першочерговому розгляду підлягають питання, з якими звертаються ветерани війни та 
праці, інваліди, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; багатодітні 
сім’ї; одинокі матері; інші категорії, що потребують соціального захисту та підтримки. 

За І півріччя 2017 року звернень не надходило. 
 5. Аналіз контрольно-аналітичної діяльності 

Основними завданнями контрольно-аналітичної діяльності було: 
 виконання нормативно-правових документів, наказів та доручень відділу освіти Валківської районнї 

державної адміністрації; 
 виконання рекомендацій педагогічних рад, нарад при директорові, перевірок відділу освіти, інших 

органів; 
 отримання інформації для педагогічного аналізу; 
 надання методичної, практичної допомоги учителям; 
 створення умов для навчання і виховання особистості учня; 
 удосконалення навчально-виховного процесу;  
 впровадження інноваційних засобів навчання. 

Здійснювався контроль за виконанням нормативних документів, наказів Міністерства освіти і 
науки  України, Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації та відділу 
освіти Валківської районної державної адміністрації. 

У 2016/2017 навчальному році проведено 9 педагогічних рад, на засіданнях яких була 
продовжена робота щодо впровадження єдиної педагогічної теми, над якою працює педколектив- 
«Формування особистості  на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, 
творчих можливостей, самовдосконалення». Розглянуто питання: «Про шляхи виявлення 
обдарованих дітей і створення умов для їхнього розвитку», «Реалізація творчого потенціалу учнів 
шляхом особистісно орієнтованого підходу при викладанні предметів», «Особистісно орієнтоване 
виховання як умова формування в учнів життєтворчого потенціалу». В рамках виконання заходів, 
наданих під час комплексного вивчення стану роботи закладу Департаментом науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації, проведена відповідна робота.  

На виконання плану роботи школи було проведено 10 нарад при директорові, де 
розглядалися питання, що стояли на контролі. 

Здійснено перевірки стану викладання предметів: зарубіжної літератури та російської мови, 
основ здоров’я, природознавства,Захисту Вітчизни, курсу за вибором «Каліграфія», про що видані 
відповідні накази. 

Були вивчені питання щодо адаптації до навчального процесу учнів 1 класу та учнів 5 класу 
до навчання в основній школі. Здійснювався персональний контроль за роботою учителів, які 
атестувалися. 

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів  факультативів, гуртків, 
відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення 
щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання. 
6. Аналіз навчально-матеріальної бази та фінансово-господарської діяльності 

Дирекція школи працювала над питанням створення нормальних умов для роботи всіх 
працівників та навчання учнів школи.  

Тепловий режим взимку відповідав санітарно-гігієнічним нормам.  
За цей  рік залучено 266000 грн. позабюджетних коштів, з них 100000 грн.- в рамках перемоги у 

обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» Храківської 
обласної ради «Комфортні меблі – запорука успішного навчання та розвитку школярів! (Оновлення 
меблів у навчальних кабінетах Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської 
районної ради): 
 50000 грн.- кошти обласного бюджету, 45000грн.- кошти сільської ради, 5000грн.-кошти ініціативної 
групи батьківського комітету. Благодійним фондом «З добром до людей» на встановлення дитячого 
ігрового майданчика виділено 19600 грн. Кожного року здійснюється поточний ремонт всіх класних 
кімнат, проводиться повірка газового обладнання, вимірювання опору ізоляції електропроводки – 2700 
грн.. В цьому році з метою підготовки закладу до нового навчального року залучено: 7000 гривень 
виділено ТОВ «Огульчанське-Плюс», 127500грн – Огульцівською сільською радою, з них 107500грн-на 
харчування школярів, 20000грн – на ремонт шкільного автобуса та паливно- мастильні матеріали.  
Батьки учнів на ремонтні роботи  освоїли 9200грн. 
 7. Аналіз виконання річного плану  

Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану 
роботи школи. 
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Використавши Методику та критерії оцінки реалізації плану С.О.Сисоєвої (бальну систему 
оцінювання реалізації кожного пункту кожного розділу плану), маємо коефіцієнт ефективності 
виконання змісту Плану школи: k = 0,98, що відповідає високому рівню ефективності реалізації змісту 
плану роботи. 

Відповідно до розділів Плану коефіцієнти k1 = k2  = k5= k6=1.   
Розділ 3 (виховна робота) теж в основному виконано, але учні школи не брали участі в деяких 

районних заходах: 
 У змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч»,шашок, настільного тенісу; 
 У малих олімпійських іграх (але у змаганнях «Спорт протягом життя» школа зайняла  ІІІ місце у ІІ 

групі). 
Тому k3=0,97 
В рамках виконання розділу 4(методична робота) не виконаний пункт щодо участі педагогів у 

конкурсі «Учитель року», тому k4=0,99 
Згідно розділу 7 навчально-матеріальна база школи потребує оновлення. Зроблено кошторис на 

капітальний ремонт закладу на 15000000 грн.,але для його реалізації необхідно залучити 224000 грн . 
Тому k7 = 0,9. 

Одним із недоліків контрольно-аналітичної діяльності адміністрації є недостатня робота щодо 
проведення моніторингових досліджень напрямків навчально-виховної роботи школи. 
 8. Пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік 

1. Забезпечення доступної та якісної освіти для всіх дітей мікрорайону. 
2.  Впровадження  Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. 
3. Забезпечення повного охоплення учнівської молоді загальною середньою освітою, подолання 

проявів безпритульності та жебрацтва серед дітей шкільного віку. 
4. Спрямування методичної роботи на виконання єдиної педагогічної теми «Формування 

осбистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих 
можливостей,самовдосконалення». 

5. Спрямування діяльності педагогічного колективу школи на підвищення якості уроку як основної 
форми навчально-виховного процесу, формування в учнів ключових та предметних компетентностей. 

6. Реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та 
профільним навчанням у старшій школі.  

7. Участь школярів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 
та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. 

8. Підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, державної 
підсумкової атестації. 

9. Формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнення 
позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя. 

10. Удосконалення системи моніторингових досліджень усіх напрямків навчально-виховного 
процесу. 

11. Підвищення ефективності роботи з профілактики правопорушень та злочинності серед 
неповнолітніх шляхом налагодження тісної взаємодії з відповідними службами, правоохоронними 
органами, медиками та батьківською громадськістю. 

12. Забезпечення соціально-психологічного супроводу навчання та виховання дітей пільгових 
категорій. 

13. Здійснення активного запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, 
системи тестового оцінювання знань, автоматизацію управління. Забезпечення дієвого функціонування 
мережі Інтернет у школі. 

14. Посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської 
молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. 

15. Активізація туристсько-краєзнавчої роботи в закладі. 
16.  Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках 

програми «Спорт протягом життя».  
17. Здійснення виховної роботи згідно з Основними  орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України та в рамках реалізації виховної теми «Формування 
життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості». 

18. Формування в учнівському середовищі позитивного ставлення до людей з обмеженими 
можливостями.  
 

1. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі 
1.1. Режим роботи школи  

1. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня до 29 
грудня, ІІ семестр - з 15 січня до 25 травня. 

2. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:  
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орієнтовно осінні – 21.10-29.10.2017, зимові – 30.12.2017-14.01.2018, весняні – 24.03-
01.04.2018.  

3. Формується така мережа класів: 
Клас Всього учнів Хлопців Дівчат 

1 14               7 7 
2 15 8 7 
3 12 6 6 
4 14 6 8 
5 13 4 9 
6 5 2 3 
7 9 6 3 
8 10 3 7 
9 10 3 7 
10 5 2 3 
11 5 2 3 

Всього 112 49 63 
4. Навчальний режим для учнів 1  класу (понеділок – п’ятниця): 

Урок Час Перерва, хв. 
I 9.00 – 9.35 20 
II 9.55 – 10.30 20 
III 10.50 – 11.25 30 
IV 11.55 – 12.30 10 
V 12.40 – 13.15  

Навчальний режим для учнів 2 –11 класів: 
Понеділок Вівторок – П’ятниця 

Урок Час Перерва, хв. Урок Час Перерва, хв. 
I 9.00 – 9.45 15 I 9.00 – 9.45 10 
II 10.00 – 10.45 20 II 9.55 – 10.40 15 
III 11.05 – 11.50 20 III 10.55 – 11.40 20 
IV 12.10 – 12.55 10 IV 12.00 – 12.45 10 
V 13.05 – 13.50 5 V 12.55 – 13.40 5 
VI 13.55 – 14.40 5 VI 13.45 – 14.30 5 
VII 14.45 – 15.30 – VII 14.35 – 15.20 – 

 
№  
з/п 

Заходи Дата Відповідальні 

1. 
 

Встановити такий розпорядок роботи шкільної їдальні: 
початок роботи – 7.00 
обід для учнів 1 – 4 класів – 10.40 
обід для учнів 5 – 11 класів – 11.40 

кінець роботи – 14.30  

з 01.09 Омеляненко Т.М. 

2. Встановити такий режим роботи шкільної бібліотеки: 
 початок роботи –  10.00 
 кінець роботи  –  14.00 

з 01.09 Омеляненко Т.М. 

3. Скласти графік чергування учнів та вчителів по школі та довести його 
до відома виконавців 

до 01.09 Омеляненко Т.М. 

4. Створити комісію для перевірки санітарно-гігієнічного стану класних 
кімнат та забезпечити збереження шкільного майна 

з 01.09 Омеляненко Т.М. 

5. Скласти розклад на І та ІІ семестри, затвердити його в районній 
санітарно-епідеміологічній станції 

до 05.09 
до 10.01 

Пономарьова О.В. 

6. Скласти графік проведення тематичного оцінювання, контрольних, 
лабораторних та практичних робіт на І і ІІ семестр 

до 15.09 
до 15.01 

Пономарьова О.В. 

1.2. Заходи щодо організації роботи з питань охоплення дітей дошкільною та загальною 
середньою освітою 

№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої 
освіти та вести роз'яснювальну роботу серед населення щодо 
обов'язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої 
освіти 

Протягом 
навчального 

року 

Омеляненко Т.М. 
педколектив 

2. Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і 
підлітків від 6 до 18 років. Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що 
проживають на території обслуговування школи 

Серпень-
вересень 

Пономарьова О.В. 
педколектив  

3. Тримати під контролем, залучаючи до навчання, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей та 

Протягом 
навчального 

Омеляненко Т.М. 
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№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

багатодітних сімей; неповнолітніх, які виховуються в сім’ях, що 
потрапили у складні життєві ситуації 

року. 

4. Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до навчального закладу на 
підставі списків. 

До 05.09 Пономарьова О.В. 

5. Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до відділу освіти з 
відмітками про те, де навчаються діти мікрорайону, з довідками з 
навчальних закладів, де вони навчаються. 

До 10.09 Пономарьова О.В. 

6. Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків 
шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку 
навчанням, про облік за роками народження. 

До 10.09 Пономарьова О.В. 

7. Провести роботу по залученню до навчан-ня дітей 6-річного віку:  
• уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років; 
• провести бесіди з батьками про необхідність вступу до школи з 6 років; 
• зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови 

До 01.09 Пономарьова 
О.В., Власенко 
Н.П. 

8. Заслухати на засіданні Ради школи питання щодо відвідування учнями 
школи навчальних занять 

Жовтень  Омеляненко Т.М. 

9. Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи школи 
щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2017/2018 
навчальному році  на території обслуговування школи» 

до 05.09 Омеляненко Т.М. 

10. Організувати відповідну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо 
обов’язкової дошкільної освіти дітей 

Протягом 
навчаль- 
ного року 

Вчителі 
початкових класів 

11. Здійснювати заходи щодо наступності між дошкільною та початковою 
освітою дітей 

Протягом 
навчального 

року 

Вчителі 
початкових класів 

1.3. Виконання ст. 10 Конституції України 
№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів 
щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» 

Протягом 
року 

вчителі школи 

2. Оформити куточки символіки в класних кабінетах 
до 15.09 

завідувачі 
кабінетів 

3. Взяти участь у  конкурсах знавців української мови імені П.Яцика та  Т.Г 
.Шевченко 

грудень Котляр Р.П. 

4. Провести Тиждень української писемності та День української писемності 
листопад 

Пономарьова 
О.В., Котляр Р.П. 

5. Провести Шевченківські свята березень Котляр Р.П. 
6. При атестації вчителів ураховувати знання державної мови 

Постійно 
Атестаційна 

комісія 

7. 
Продовжувати вести шкільну документацію українською мовою 

Постійно  
працівники 

школи 
8. Здійснювати оформлення наочності в школі та в навчальних кабінетах 

відповідно до державних вимог 
Постійно 

педагогічні 
працівники 

9. 
Продовжити роботу з учителями-предметниками щодо вдосконалення 
володіння державною мовою: 

Постійно учителі школи 

10. 3 метою виховання в учнів патріотичних почуттів, усвідомлення своєї 
національної гідності провести виховні години: 
• «Символи моєї держави»; 
• «Конституція України — основний закон нашої держави»; 
• «Мій край — моя історія жива»; 
• «Жити за законами держави» 

Згідно 
графіка 
роботи 
класних 

керівників 

класні керівники 

1.4. Організація початку навчального року 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальні 

1. 
Організувати роботу щодо підготовки:  
- річного плану роботи школи;  
- робочого навчального плану 

Травень - 
серпень 

Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

2. 
Провести роботу щодо складання тарифікації вчителів на 2017/2018 
навчальний рік 

Серпень 
Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

3. Провести роботу щодо формування мережі школи Серпень Пономарьова О.В. 

4. 
Організувати роботу щодо складання державної статистичної звітності ЗНЗ 
на початок навчального року 

До 05.09 
Пономарьова О.В. 

5. 
Підготувати та надати до районного відділу освіти статистичну звітність з 
питань організації допрофільного і профільного навчання в 2017/2018 
навчальному році  

До 05.09 
Пономарьова О.В. 
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№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальні 

6. 
Підготувати та надати до районного відділу освіти оперативну інформацію 
щодо початку навчального року 

До 01.09 
Пономарьова О.В. 

7. 
Забезпечити контроль за організацією медичних оглядів учнів, педагогічних 
працівників школи 

Серпень 
Омеляненко Т.М., 
Цибульник І.М. 

8. 

Забезпечити контроль за роботою щодо охоплення дітей шкільного віку 
обов'язковим навчанням, виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» та 
ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», неухильного виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про 
затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»  

Серпень-
червень 

Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

9. 

Довести до відома педагогічних працівників інструктивно-методичні листи 
Міністерства освіти і науки України про особливості викладання базових 
навчальних дисциплін у 2017/2018 навчальному році, іншу науково-
методичну літературу щодо організації та методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу  упродовж  2017/2018 навчального року 

До 01.09. 

Пономарьова О.В. 

10. 
Забезпечити участь педагогічних працівників в обласних та районних 
заходах щодо початку навчального року 

До 01.09 
Педпрацівники 

11. 
Організувати контроль за погодженням, затвердженням розкладу уроків, 
факультативів, індивідуальних занять, узгодженням розкладу уроків з 
Управлінням Держпродспоживспілки у Валківському районі 

Серпень-
вересень 

Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

12. 
Забезпечити підготовку до щорічного огляду-конкурсу на кращу підготовку 
навчальних закладів до 2017/2018 навчального року 

Серпень 
Омеляненко Т.М., 
Цибульник І.М. 

13. 
Надати до районного відділу освіти інформацію щодо підсумків проведення 
щорічного звітування керівників закладів освіти  

До 01.08 
Омеляненко Т.М. 

14. Здійснити контроль за організацією навчання учнів за індивідуальною 
формою 

До 01.09 
Пономарьова О.В. 

15. 
Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки до школи підруч-
ників, посібників та іншої навчальної літератури на новий навчальний рік 

Серпень-
вересень 

Пшенична С.В. 

16. Проаналізувати організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів 
школи 

До 30.09 
Полежаєва Р.І. 

17. Забезпечити якісну підготовку та проведення Дня знань та Свята першого 
дзвоника 

до 01.09 
Полежаєва Р.І. 

18. 
Підготувати та надати до районного відділу освіти статистичний звіт 
«Список дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2017/2018 н. 
р.»  та інформацію про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання 

05.09 
Пономарьова О.В. 

19. 
Проконтролювати роботу з працевлаштування та подальшого навчання 
випускників 9-х та  
11-х класів 2017 року 

До15.09 
Будюкова В.Г.,  
Дораж О,О. 

20. Проаналізувати рух учнів упродовж літа 2017 року та кількісний склад на 
початок нового навчального року  

До 05.09 
Пономарьова О.В. 

21. 

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; дітей-
сиріт, напівсиріт, дітей, що позбавлені батьківського піклування, дітей-
інвалідів, дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, учнів девіантної 
поведінки, дітей сімей, які опинились у складних життєвих умовах 

Вересень 

Полежаєва Р.І. 

22. 
Організувати роботу щодо забезпечення випускників 9, 11 класів 
документами про освіту 

Вересень 
Пономарьова О.В. 

23. Взяти на облік учнів, які схильні до пропусків занять. Забезпечити систе-
матичний контроль за їх відвідуванням та навчанням 

Вересень 
Полежаєва Р.І. 

24. Здійснити заходи щодо своєчасного й у повному обсязі забезпечення педа-
гогічними працівниками та ліквідації вакантних посад 

До  
31.08. 

Омеляненко Т.М. 

25. 
Проаналізувати комплектування педагогічними працівниками з відповідною 
фаховою освітою та підготувати інформацію щодо потреби в педагогічних 
працівниках на новий навчальний рік 

До 31.08. 
Омеляненко Т.М. 

26. 
Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази 
школи до нового навчального року та створення належних санітарно-
гігієнічних умов 

До 
 14.08 

Омеляненко Т.М., 
Цибульник І.М. 

27. 
Завершити підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 
навчального року, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з 
енергозбереження 

До 
 01.10 

Цибульник І.М. 

28. 
Забезпечити заповнення бази даних за державною статистичною формою 
ЗНЗ-1 

До 
05.09 

Пономарьова О.В. 

29. 
Забезпечити погодження у Валківському райметодкабінеті навчальних 
програм, за якими передбачається викладання в новому навчальному році  

До 
01.07 

Пономарьова О.В. 
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1.5. Організація закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації 
випускників школи  

№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальні 

1. 

Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України, Департаменту  науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Валківської 
районної державної адміністрації 

Квітень-
червень 

Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

2. 
Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного 
оцінювання навчальних досягнень учнів 

Грудень-
травень 

Пономарьова О.В. 

3. 
Провести самоекспертизу організованого закінчення 2017/2018 навчаль-
ного року та проведення державної підсумкової атестації випускників 4, 9, 
11-х класів 

До 01.07  
Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

4. 

Підготувати та надати до районного відділу освіти списки учнів, які 
звільняються від державної підсумкової атестації за станом здоров'я та 
необхідні документи, які підтверджують звільнення учнів 9, 11 класів за 
станом здоров'я від державної підсумкової атестації 

До 15.04 

Пономарьова О.В. 

5. Підготувати матеріали для проведення державної підсумкової атестації До 01.05. Пономарьова О.В. 

6. 
Забезпечити збереження у сейфі матеріалів для проведення державної 
підсумкової атестації учнів  4,9-х класів  

До 01.07 
Омеляненко Т.М. 

7. Організувати видачу відповідним особам Похвальних листів, грамот.  
травень –
червень 

Омеляненко Т.М. 

8. 
Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11 
класів з предметів інва-ріантної складової робочих навчальних планів  

травень –
червень 

Омеляненко Т.М. 

9. 

Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах внести 
зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання 
свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою,  атестатів про 
повну загальну середню освіту особливого зразка 

травень –
червень 

Омеляненко Т.М. 

10. 

Здійснити перевірку діяльності педагогічних працівників з питань 
об'єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про 
базову та повну загальну середню освіту балів до тих, що виставлені у 
протоколах за результатами проходження учнями державної підсумкової 
атестації, класних журналах, книгах обліку та видачі документів про освіту  

травень –
червень 

Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

11. 

Вжити заходів з питань створення безпечних умов під час проведення 
святкових урочистостей з нагоди Свята останнього дзвоника, закінчення 
школи та вручення атестатів про повну загальну середню освіту 
випускникам 11 класу  

травень –
червень 

Полежаєва Р.І. 

12. 
Надати до районного відділу освіти інформацію про проведення Свята 
останнього дзвоника та випускних вечорів за встановленою формою 

травень –
червень 

Полежаєва Р.І. 

13. Здійснити контроль за роботою педпрацівників з питань повного та 
якісного виконання Державного стандарту початкової загальної середньої 
освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Червень 
Пономарьова О.В. 

14. 

Провести роз'яснювальну роботу з педагогічними працівниками щодо 
особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, 
які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, 
виставок, тренувальних зборів міжнародного рівня, та проведення їх 
державної підсумкової атестації 

Травень 

Пономарьова О.В. 

15. 
Надати до районного відділу освіти пропозиції щодо створення для 
проведення державної підсумкової атестації державних атестаційних 
комісій  

До 15.04 
Пономарьова О.В. 

16. 
Підготувати до погодження розклади проведення державної підсумкової 
атестації учнів 4, 9 класів 

До 15.04 
Пономарьова О.В. 

17. 
Здійснити оперативне управління під час проведення державної 
підсумкової атестації учнів 4 класу з української мови,літературного 
читання, математики  

Травень 

Пономарьова О.В. 

18. 
Узагальнити результати проведення державної підсумкової атестації учнів 
4, 9, 11-х класів та  надати її  до районного відділу освіти 

до 01.07 
Пономарьова О.В. 
 

19. 
Забезпечити контроль за дотриманням порядку визначення навчальних 
предметів для проходження випускниками 9, 11 класів державної під-
сумкової атестації 

Квітень 
Пономарьова О.В. 

20. 
Створити робочу групу для складання річного плану на 2017/2018 
навчальний рік Квітень 

Омеляненко Т.М. 

21. 
Провести наради з питань нормативності закінчення навчального року 

Квітень 
Омеляненко Т.М. 
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№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальні 

22. Проаналізувати виконання навчальних планів та програм за рік Травень 
Пономарьова О.В. 

23. 
Організувати роботу щодо обліку працевлаштування випускників  2017 
року. 

Травень 
Пономарьова О.В. 

24. 
Організувати роботу з підготовки проекту робочого навчального плану на 
2017/2018 навчальний рік 

Березень-
травень 

Омеляненко Т.М. 

25. 
Організувати роботу щодо підготовки до зовнішнього незалежного оціню-
вання 

Січень-
червень 

Омеляненко Т.М. 

26. Організувати роботу щодо літнього оздоровлення учнів 
Квітень-
червень 

Полежаєва Р.І. 

27. 
Підготувати статистичний звіт про організацію навчання учнів за 
індивідуальною формою 

Квітень Пономарьова О.В. 

1.6. Організаційно-методичне супроводження зовнішнього незалежного оцінювання 
№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. Провести методичну оперативку педпрацівників школи з метою вивчення 
особливостей проведення ЗНО-2018. 

До 30.10 Омеляненко Т.М. 

2. Провести засідання методичної ради школи, де розглянути заходи щодо 
покращення підготовки учнів до ЗНО. 

14.10. 
 

Пономарьова О.В
. 

3. На батьківських зборах учнів 11 класу розглянути питання «Особливості 
та невідкладні завдання з організації  та  проведення ЗНО – 2018» 

До 15.12. Адміністрація 
школи,  

Дораж О.О. 
4. Проводити інформаційну кампанію для громадськості про особливості 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018. 
Вересень-
березень 

Педколектив 
школи 

5. Забезпечувати оперативне інформування учнів, батьків з питань 
організації підготовки та проведення ЗНО. 

До 01.06. Адміністрація 
школи 

6. Обладнати в шкільній бібліотеці тематичну виставку нормативно-
правових документів на допомогу вчителю по підготовці учнів до ЗНО 

До 01.01. Пшенична С.В. 

7. Під час навчального процесу звернути особливу увагу на розвиток 
професійної компетентності вчителів щодо використання тестових 
технологій та підвищення якості кожного уроку 

Протягом 
навчально

го року 

Вчителі-
предметники 

8. Видавати відповідні накази з питань організації зовнішнього незалежного 
оцінювання  

Протягом 
року 

Омеляненко Т.М. 

9. Контролювати стан реєстрації випускників 2018 року на основну сесію 
ЗНО  

До 01.04 Чечуйко В.Н. 

10. Спрямувати роботу факультативів та індивідуально-групових занять на 
більш якісну підготовку учнів випускних класів до проведення ЗНО 

Протягом 
року 

Вчителі-
предметники 

11. Надавати всебічну допомогу випускникам щодо процедури реєстрації на 
ЗНО 

З 01.09. Будюкова В.Г. 

12. Оформити куточок «До уваги учасників ЗНО-2018» До 30.10. Пономарьова 
О.В. 

1.7. Допрофільна підготовка і профільне навчання 
№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. Вивчити та обговорити на нараді вчителів наявне програмно-
методичне , матеріально-технічне і кадрове забезпечення навчально-
виховного процесу та приведення даних чинників у відповідність до 
потреб реалізації профільного навчання 

Жовтень  Пономарьова О.В. 

2. Підготувати Робочий навчальний плани на 2017/2018 навчальний рік Квітень  Пономарьова О.В. 
3. Створити умови для застосування сучасних інформаційних технологій 

у старших класах 
Постійно  Омеляненко Т.М., 

Будюкова В.Г. 
4. Провести діагностичні дослідження з метою виявлення відповідності 

профілю навчання освітнім потребам учнів 
Протягом 

року 
Пономарьова О.В. 

5. Проводити анкетування, психологічні дослідження серед учнів 6-7 
класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з 
метою розвитку їх здібностей, для впровадження допрофільного та 
профільного навчання 

Протягом 
року 

Пономарьова О.В. 

6. Узагальнити результати досліджень з метою виявлення профілів, що 
користуються найбільшим попитом серед учнів школи 

До 05.09 Пономарьова О.В. 

7. Проаналізувати працевлаштування випускників школи за 5 років для 
виявлення впливу обраного профілю навчання 

Червень Пономарьова О.В. 

8. Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з 
пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних 

Березень-
квітень 

Пономарьова О.В. 
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закладів, підприємств 
9. Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у 

професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах 
Лютий-
травень 

Пономарьова О.В.  

10. Організувати  екскурсії  для  учнів   11 класу на підприємства Харкова  Протягом 
року 

Пономарьова О.В. 
. 

11. Проводити роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази 
кабінетів  

Протягом 
року 

Омеляненко Т.М. 
завідувачі 
кабінетами 

12. Організувати ознайомлювально-роз’яснювальну роботу для учнів і 
батьків з питань професійної орієнтації молоді 

До 01.09 Класні керівники 

13. Залучати батьків до співпраці щодо питань упровадження 
допрофільного та профільного навчання в школі 

Протягом 
року 

Пономарьова О.В.  

1.8. Організація інклюзивного навчання 
№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. Виконувати нормативні документи щодо організації інклюзивного 
навчання 

Протягом 
навч. року 

Омеляненко Т.М. 

2. Своєчасно, згідно з потребами проводити відповідні управлінські 
рішення по школі, погоджувати їх з районним відділом освіти 

Протягом 
року 

Пономарьова О.В. 

3. Скласти та постійно коригувати списки дітей та підлітків шкільного віку 
з вадами розумового та фізичного розвитку, відповідно до «Інструкції з 
обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 №646 

1 раз на 
квартал 

Пономарьова О.В. 

4. Відповідно до нормативних вимог вести документацію: 
 індивідуальні календарні плани; 
 журнали ; 
 розклад занять (погоджений письмово з батьками учнів); 
 програми з предметів для загальноосвітніх навчальних закладів 

З 01.09 Пономарьова О.В. 

5. Оформити на кожного з учнів, для яких організовано інклюзивне 
навчання за станом здоров’я, пакет відповідних документів. 

До 01.09 Пономарьова О.В. 

6. Розглянути питання про підсумки організації інклюзивного навчання на 
нараді при директорові 

До 25.05 ОмеляненкоТ.М. 
Пономарьова О.В. 

7. Проаналізувати стан інклюзивного навчання в школі (документація, 
відвідування занять, анкетування учнів та їх батьків, співбесіди з 
учителями) 

До 25.05 Пономарьова О.В. 

1.9. Заходи щодо організації харчування  

№ Зміст 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Наказ «Про організацію харчування учнів у 2017/2018 
навчальному році» 

Серпень Омеляненко Т.М. 

2 Визначення дітей пільгового контингенту  для організації 
безкоштовного харчування 

Серпень  Полежаєва Р.І. 

3 Відпрацювання  графіка завезення продуктів та забезпечення 
їдальні овочами 

Вересень  Пошедіна Т.І. 

4 Призначення відповідальної особи за організацію та облік 
безкоштовного харчування учнів 

Серпень  Омеляненко Т.М. 

5 Розгляд питання про стан організації харчування  Грудень Омеляненко Т.М. 
6 Забезпечення контролю за організацією харчування в закладі Протягом 

року  
Комісія по контролю 
за харчуванням 

7 Контроль за виконанням натуральних норм харчування Щомісячно 
(звіти) 

Комісія по контролю 
за харчуванням 

8 Проведення ремонту приміщень, технологічного і 
холодильного обладнання харчоблоку 

До 15.08 Цибульник І.М. 

9 Проходження медичного огляду працівниками харчоблоків До 15.08 Пошедіна Т.І. 
10 Підготовка готовності їдальні до нового навчального року Серпень Пошедіна Т.І. 
11 Накази «Про підсумки організації харчування учнів ЗНЗ у І та 

ІІ семестрах 2017/2018 навчального року»  
Грудень, 
Червень  

Омеляненко Т.М. 

1.10. Заходи щодо організації медичного обслуговування  

№ Зміст 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Розгляд питання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, 
попередження дитячого травматизму. 

Вересень  Пономарьова О.В. 

2 Наказ «Про організацію профілактичного медичного огляду 
учнів 1-11 класів». 

Серпень  Омеляненко Т.М. 

3 Наказ «Про організацію поглибленого медичного огляду учнів 1-
11 класів». 

Вересень  Омеляненко Т.М. 

4 Контроль за проходженням профілактичних медичних оглядів, 
дообстеженням учнів за результатами поглиблених медичних 

Серпень   Пономарьова О.В. 
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оглядів 
5 Сприяння та контроль за проходженням поглиблених медичних 

оглядів учнів. 
Протягом 
навч. року 

Пономарьова О.В. 

6 Складання списків дітей, які віднесені за станом здоров’я до 
основної, підготовчої, спеціальної медичних груп. 

Вересень  Пономарьова О.В. 

7 Погодження графіка роботи медичного працівника, який 
територіально закріплений за навчальним закладом. 

До 10.09 Омеляненко Т.М. 

8 Розроблення плану спільних заходів з амбулаторією загальної 
практики сімейної медицини щодо забезпечення належного 
медичного обслуговування учасників навчально-виховного 
процесу. 

До 10.09 Полежаєва Р.І. 

1.11. Заходи щодо роботи з працевлаштування випускників 
№ Зміст  Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Оновити нормативно-правову базу з питання працевлаштування 
випускників 

До 10.09 Пономарьова О.В. 

2. Видати наказ «Про підсумки роботи з працевлаштування 
випускників  9 та 11 класу 2017 року». 

Жовтень  Омеляненко Т.М. 

3. Створити електронну базу данних працевлаштування випускників  Жовтень  Пономарьова О.В. 
4. Зібрати довідки та надати до відділу освіти їх копії про подальше 

навчання чи працевлаштування випускників 
До 15.09 Класні керівники 

5. Надати до районного відділу освіти статистичний звіт за формою 
№1 ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної 
загальної середньої освіти випускниками 9 класів ЗНЗ» 

До 01.12 Пономарьова О.В. 

6. Заслухати питання про стан роботи щодо організації з 
працевлаштування на нараді при директорові та раді закладу 

Жовтень, 
Травень 

Омеляненко Т.М. 

7. Видати наказ «Про організацію роботи з працевлаштування 
випускників 2017/2018 навчального року» 

Травень  Омеляненко Т.М. 

 
2. Внутрішкільне управління та контрольно-аналітична діяльність 

2.1. Функціональні обов’язки адміністрації, працівників школи 
З метою вдосконалення управління навчальним закладом, координуванням діяльності керівної 

ланки школи, реалізації пріоритетних завдань, виконання статуту, оптимальної організації навчально-
виховного процесу та здійснення внутрішкільного контролю розподілити обов’язки між членами 
адміністрації та іншими працівниками школи відповідно до визначених напрямків діяльності закладу. 

Директор школи Омеляненко Т.М.: 
 забезпечує реалізацію державної політики; 
 розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 
 затверджує після погодження з радою закладу освіти кошторис та організовує його виконання; 
 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для усіх учасників 

навчально-виховного процесу; 
 організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, 

відповідає за якість і ефективність роботи педколективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і 
праці; 

 за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішкільного трудового 
розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу освіти; 

 створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними 
ефективних форм і методів навчання та виховання; 

 керує навчально-виховним процесом з математики, фізики,біології,екології, хімії, інформатики, 
креслення, Захисту Вітчизни, трудового навчання,технологій, образотворчого мистецтва, основ 
здоров’я, художньої культури, православної культури Слобожанщини; фізкультури в 5-11 класах; 

 несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педпрацівниками, відділом 
освіти, місцевими органами державної влади. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пономарьова О.В.: 
 організовує свою роботу на підставі Статуту школи; 
 здійснює організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу; 
 організовує та здійснює організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками закладу; 
 забезпечує виконання навчальних програм педколективом; 
 здійснює внутрішкільне керівництво та контроль за роботою вчителів, якістю знань, рівнем 

навчальних досягнень учнів, їх поведінкою; 
 організовує роботу щодо оснащення навчальних кабінетів наочними посібниками, технічними 

засобами навчання, поповнення бібліотеки, методкабінету, навчально-методичною і художньою 
літературою; 
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 бере участь у підборі педагогічних кадрів, поширює передовий педагогічний досвід, організовує 
методичну роботу з предметів і підвищення кваліфікації вчителів; 

 регулює учбове навантаження учнів, здійснює контроль за правильністю оцінки знань; 
 організовує підготовку та проведення державної підсумкової атестації; 
 складає звіти про стан навчально-виховної роботи; 
 керує навчально-виховним процесом з української мови та літератури, російської мови, світової 

літератури, англійської мови, історії, правознавства,географії, Харківщинознавства, економіки, в 
початкових класах, фізкультури в                                 1 – 4 класах,музики; 

 складає табель для нарахування заробітної плати вчителям. 
Заступник директора з виховної роботи Полежаєва Р.І.: 
 сприяє розвиткові особистості, талантів і здібностей, формування загальної культури учнів. 
 створює умови для реалізації інтересів і потреб в різних видах творчої діяльності. Організовує 

роботу дитячих клубів, гуртків, секцій; 
 сприяє організації відпочинку та дозвілля школярів. Організовує вечори, свята, походи, екскурсії, 

підтримує соціально значимі ініціативи учнів. Сприяє реалізації прав дитини на створення дитячих 
організацій.  

 організовує роботу методоб’єднання класних керівників. Перевіряє і дає на затвердження плани 
класних керівників. 

 вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, 
здійснює індивідуальну роботу з дітьми, організовує чергування учнів по школі. 

Педагог-організатор: 
 планує і організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми; організовує чергування по 

школі; 
 вивчає індивідуальні особливості учнів, сприяє розвитку їхніх здібностей, талантів, навичок 

самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля, відпочинку; 
 спільно з педколективом, батьками, громадськістю розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, 

об'єднань за інтересами; 
 вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, 

здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками; 
 готує та проводить загальношкільні масові заходи; 
 спрямовує діяльність класних керівників; 
 куратор учнівського самоврядування. 
Завідуючий господарством школи Цибульник І.М.  
Організовує і несе відповідальність за:  
 забезпечення сприятливих умов (матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних), безпечних для 

організації навчально-виховного процесу; 
 своєчасний і якісний ремонт приміщення школи; забезпечення обладнанням школи; 
 економне використання електроенергії, тепла, води, газу; охорону матеріальних цінностей школи; 

протипожежну безпеку; 
 роботу за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці, туалетах; прибирання території 

школи; роботу орендарів; 
 своєчасну інвентаризацію та облік майна школи; звітність (матеріально-фінансову) перед 

бухгалтерією управління освіти; 
  дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку школи. 
Керує та контролює: 
 роботу обслуговуючого персоналу (прибиральниць службових приміщень, чергових, 

гардеробника, робітника з обслуговування службових приміщень, сторожа, двірника, лаборанта); 
 стан збереження майна школи; 
 дотримання техніки безпеки (протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог). 
Складає: 
 графіки роботи та відпусток обслуговуючого персоналу; 
 проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань адміністративно-господарчої роботи. 
Погоджує свою роботу з директором. Користується правом: 
 представляти вчителів, обслуговуючий персонал і учнів до відзнаки; 
 вимагати застосування стягнень до порушників внутрішнього трудового розпорядку школи. 
Бібліотекар Пшенична С.В.: 
Організовує: 
 роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду; 
 читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи. 
складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури. 
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Обслуговує учнів та працівників школи на абонементі й у читальній залі, організовує і здійснює 
пов'язану з цим інформаційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди 
книг), здійснює підбір літератури на вимогу читачів. 

Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність. 
Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде 

відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої та знищеної 
літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм. 

Здійснює: 
 у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковим та іншим 

фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг; 
 заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням. , 
Установлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін. 
Оформляє передплату школи на періодичні видання, контролює, їх доставку. 

Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, стежить за належним 
санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки. 

2.2. Педагогічні ради 
№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. 1) Про підсумки роботи школи за 2016/2017 навчальний рік та завдання 
педколективу на 2017/2018 навчальний рік по покращенню якості знань 
школярів 
2) Про організований початок навчального року:  

 Про погодження річного плану роботи школи на 2017/2018 
навчальний рік 

 Затвердження плану роботи бібліотеки 

30.08.  2017 Омеляненко Т.М. 
 
 

Омеляненко Т.М. 
 
 

Пшенична С.В. 

2. 1)Про особистісно орієнтований підхід до організації роботи з 
обдарованими дітьми. 
2)Про виконання Заходів щодо ліквідації недоліків,виявлених під 
час комплексного вивчення стану роботи в школі Департаментом 
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 
3)Про виконання рішення попередньої педагогічної ради. 

30.10.  2017 Пономарьова О.В. 
 

Омеляненко Т.М. 

3. 1).Про підготовку до участі у Програмі міжнародного оцінювання 
навчальних досягнень учнів PISA-2018.  
2)Про підсумки вивчення стану навчання історії, правознавства, 
Харківщинознавства, економіки.   
3)Про виконання рішення попередньої педагогічної ради. 

05.02.  2018 Омеляненко Т.М. 
 

Пономарьова О.В. 
 

Омеляненко Т.М. 
4. 1) Про реалізацію інновацій через систему діяльності на уроках. 

2)Про підсумки вивчення стану викладання  трудового навчання у 1-
11 класах 
3) Про виконання рішення попередньої педагогічної ради.  

16.04. 2018 Полежаєва Р.І. 
Омеляненко Т.М. 

 
ОмеляненкоТ.М. 

5. 1) Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних 
документів. 
2) Про переведення учнів 1-8, 10 класів до наступних класів. 
3) Про переведення учнів 9 класу та видачу свідоцтв про базову загальну 
середню освіту. 
4) Про випуск учнів 11 класу та видачу атестатів про повну загальну 
середню освіту. 
5) Про нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення 
у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення при 
вивченні окремих предметів». 

Травень, 
червень 

Омеляненко Т.М., 
 

Пономарьова О.В., 
класні керівники 

2.3.Наради при директорові 
№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. 1) Про виконання плану заходів з організо-ваного початку 
навчального року  
2) Про вивчення та шляхи реалізації Методич-них рекомендацій щодо 
вивчення навчальних дисциплін у 2017/2018 навчальному році  
3) Про виконання алгоритму дій щодо комплектування бібліотечного 
фонду школи підручниками та навчальними посібниками; стан 
забезпечення учнів підручниками 

31.08 Омеляненко Т.М. 
 

Пономарьова О.В. 
 

Пшенична С.В. 
 

2. 1)  Про стан виконання ст.35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 
Закону України «Про загальну середню освіту» щодо охоплення 
загальною середньою освітою дітей шкільного віку 
2)  Про підсумки оздоровлення та відпочинку школярів 
3) Про стан оформлення особових справ учнів 

02.10 Омеляненко Т.М. 
 
 

Полежаєва Р.І. 
Пономарьова О.В. 

3. 1) Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації 07.11 Цибульник І.М. 
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навчально-виховного процесу 
2) Про організаційні заходи щодо участі випускників у ЗНО-2018 
3) Про стан роботи щодо організації працевлаштування випускників 9 
і 11класів 

 
ОмеляненкоТ.М. 

Пономарьова О.В. 

4. 1) Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності 
та профілактики дитячого травматизму, стан ведення журналів 
інструктажу з техніки безпеки. 
2) Про стан роботи зі зверненнями громадян та з питань виконання 
Закону України «Про заходи запобігання та протидії корупції» 

04.12 Полежаєва Р.І. 
 
 

Омеляненко Т.М. 

5.  1) Про стан ведення класних журналів  
2) Про стан адаптації учнів 5 класу до навчання в основній школі. 
3) Про виконання плану роботи школи за  І семестр. 
4) Про рівень навчальних досягнень учнів за  І семестр. 

15.01 Пономарьова О.В. 
Пономарьова О.В. 
Омеляненко Т.М. 
Пономарьова О.В. 

6. 1) Про стан роботи педагогічного колективу з організації контролю за 
відвідуванням учнями навчальних занять 
2)Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з 
природознавства  у 1-4 класах 
3) Про стан роботи із соціального захисту дітей пільгових категорій 
4) Про стан профорієнтаційної роботи з учнями 

12.02 Пономарьова О.В. 
 

Пономарьова О.В. 
 

Полежаєва Р.І. 
Полежаєва Р.І. 

7. 1) Про організацію роботи з майбутніми першокласниками 
2) Про підсумки медичного огляду школярів, стан їх диспансерного 
обліку 
3) Про створення робочої групи для складання плану роботи школи на 
наступний навчальний рік.  

12.03 ПономарьоваО.В. 
ПономарьоваО.В. 

 
Омеляненко Т.М. 

 
8. 1) Про  стан  ведення   класних   журналів 

2) Про порядок закінчення навчального року та підготовку до ДПА 
3)Про  стан  роботи  педколективу  з попередження дитячого 
травматизму, охорони здоров’я дітей та техніки безпеки під час 
навчально-виховного процесу 

10.04 Пономарьова О.В. 
Омеляненко Т.М. 

Полежаєва Р.І. 
 

9. 1) Про виконання плану школи за 2017/2018 навчальний рік 
2) Про виконання навчальних планів і програм за рік 
3)  Про звіти вчителів кадрового резерву. 
4)Про стан викладання Захисту Вітчизни. 

21.05 Омеляненко Т.М. 
Пономарьова О.В. 
Пономарьова О.В. 
Омеляненко Т.М. 

10. 1) Про стан роботи зі зверненнями громадян та з питань виконання Закону 
України «Про заходи запобігання та протидії корупції». 
2) Про виконання Концепції   національно-патріотичноговиховання 
дітей та молоді. 

04.06 Омеляненко Т.М. 
 

Полежаєва Р.І. 
 

 
2.4. Циклограма щомісячної діяльності школи 
№ 
з/п 

Назва заходу Відповідальний 
Терміни виконання 

1 Педагогічна рада Омеляненко Т.М. 1 раз на 2 місяці 
2 Нарада при директорові Омеляненко Т.М. Щомісячно 
3 Адміністративні наради Омеляненко Т.М. Щотижня 
4  Методична рада Пономарьова О.В. 1 раз на 2 місяці 
5 Методичне об’єднання класних керівників Полежаєва Р.І. 1 раз на 2 місяці 
6 Засідання методичних об’єднань учителів  Пономарьова О.В. 1 раз на 2 місяці 
7 Засідання ради школи Омеляненко Т.М. 1 раз на 2 місяці 
8  Батьківські збори Омеляненко Т.М. 1 раз на семестр 
9 Засідання центрів учнівського самоврядування Педагог-організатор Щомісячно 
10 

Загальні збори колективу 
Омеляненко Т.М. 

Котляр Р.П. 
1 раз на семестр 

2.5. Циклограма видання наказів та довідок за результатами контрольно-аналітичної 
діяльності 

№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

 Серпень   
1. Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи до 31.08 Омеляненко Т.М. 
3. Про організацію та проведення занять з предмету «Захист Вітчизни»  до 31.08 Омеляненко Т.М. 
2. Про проведення навчально-польових занять з предмету «Захист Вітчизни» до 31.08 Омеляненко Т.М. 
3. Про організацію харчування учнів  до 31.08 Омеляненко Т.М. 
4. Про організацію роботи з охорони праці в 2017/2018 навчальному  році і 

призначення відповідального за збереження  життя і здоров’я учнів 
до 31.08 Полежаєва Р.І. 

5. Про до 31.08 Пономарьова О.В. 
6. Про зарахування учнів 1 і 10 класу до школи до 31.08 Пономарьова О.В. 
7. Про шкільну мережу школи на початок 2017/2018 навчального року. до 31.08 Пономарьова О.В. 
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№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

8. Про затвердження списочного складу учнів на початок 2017/2018 навчального 
року. 

до 31.08 Пономарьова О.В. 

9. Про організацію медичного обстеження  
учнів на початок нового навчального року 

до 31.08 Омеляненко Т.М. 

10. Про закріплення території школи за класами до 31.08 Омеляненко Т.М. 
11. Про затвердження  режиму роботи школи та організацію чергування у закладі до 31.08 Омеляненко Т.М. 
12. Про розподіл педагогічного навантаження серед учителів на новий 

навчальний рік 
до 01.09 Омеляненко Т.М. 

 Вересень   
1. Про проведення тарифікації в школі та створення тарифікаційної комісії до 01.09 Омеляненко Т.М. 
2. Про організацію роботи в школі з профілактики правопорушень та 

злочинності в 2017/2018 навчальному  році. 
до 05.09 Омеляненко Т.М. 

4. Про поділ учнів на групи для занять з фізичної культури до 05.09 Омеляненко Т.М. 
5. Про організацію роботи загону юних інспекторів руху та дружини пожежних 

рятівників 
до 05.09 Будюкова В.Г 

6. Про призначення відповідального за облік дітей у мікрорайоні школи до 05.09 Омеляненко Т.М. 

7. Про створення атестаційної комісії в школі до 15.09 Омеляненко Т.М. 
8. Про структуру та проведення організаційно- методичної роботи з 

педагогічними кадрами в 2017/2018 навчальному  році. 
до 15.09 Пономарьова О.В. 

9. Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових  дисциплін 

до 30.09 Пономарьова О.В. 

10. Про організацію роботи в школі з безпеки життєдіяльності, попередження 
дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я учнів у 2017/2018 
навчальному році. 

до 15.09 Пономарьова О.В. 

11. Про проведення спортивно-оздоровчої роботи в рамках акції «Спорт протягом 
життя» 

до 15.09 Пономарьова О.В. 

12. Про організацію роботи з молодими спеціалістами до 15.09 Пономарьова О.В. 
 Жовтень   

1. Про організацію роботи щодо підготовки даних для виготовлення документів 
про освіту 

до 15.10 Омеляненко Т.М. 

2. Про атестацію педагогічних працівників школи до 20.10 Омеляненко Т.М. 
3. Про підсумки  підготовки учнів і працівників школи з цивільного захисту в 

поточному році та завдання на наступний рік 
до 30.10  Омеляненко Т.М. 

4. Про призначення комісії для проведення інвентаризації в школі до 30.10 Омеляненко Т.М. 
 Листопад   

1. Про підсумки роботи з виконання Інструкції з обліку дітей у мікрорайоні 
школи 

до 01.11 Омеляненко Т.М. 

2. Про роботу вчителів з учнями випускних класів, підготовку їх до державної 
підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 

до 30.11 Омеляненко Т.М. 

3. Про підсумки шкільних та участь у районних предметних олімпіадах з 
базових дисциплін 

до 30.11 Пономарьова О.В. 

 Грудень   
1. Про виконання навчальних програм  за  І семестр 2017/2018  навчального 

року. 
до 25.12 Пономарьова О.В. 

2. Про стан  відвідування учнями занять у  І семестрі 2017/2018 навчального 
року. 

до 25.12 Омеляненко Т.М. 

3. Про запобігання травматизму учнів під час зимових канікул до 30.12 Полежаєва Р.І. 

 Січень   
1. Про затвердження номенклатури справ до 05.01 Омеляненко Т.М. 
2. Про складання графіка основних тарифних відпусток працівникам школи за  

2017/2018 навчальний рік. 
до 05.01 Омеляненко Т.М. 

3. Про стан ведення класних журналів до 15.01 Пономарьова О.В. 

4. Про підсумки внутрішкільного контролю  
за І семестр 

до 15.01 Пономарьова О.В. 

 Лютий   
1. Про організацію роботи з майбутніми першокласниками до 15.02 Омеляненко Т.М. 
2. Про підсумки вивчення стану навчання історії, правознавства, 

Харківщинознавства, економіки  
 у 5-11 класах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

до 15.02 Пономарьова О.В. 

3. Про стан навчання природознавства  у1-4 класах до 28.02 Пономарьова О.В. 

 Березень   
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№ 
з/п 

Зміст Термін Відповідальні 

1. Про організацію та проведення Дня цивільного захисту, об’єктового 
тренування та протипожежного тренування 

до 30.03 Омеляненко Т.М. 

2. Про створення робочої групи для складання річного плану на наступний 
навчальний рік 

до 30.03 Омеляненко Т.М. 

3. Про підсумки атестації педагогічних працівників до 30.03. Омеляненко Т.М. 
 Квітень   

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

до 15.04 Пономарьова О.В. 

2. Про проведення акції «За чисте довкілля» до 15.04 Полежаєва Р.І. 
3. Про стан  викладання трудового навчання у 

 1-11класах 
до15.04 Омеляненко Т.М. 

4. Про підсумки проведення Дня цивільного захисту, об’єктового тренування та 
протипожежного тренування 

До30.04. Омеляненко Т.М. 

5. Про затвердження рішення атестаційної комісії до 10.04. Омеляненко Т.М. 
 Травень   

1. Про підсумки проведення навчально-польових зборів з предмету «Захист 
Вітчизни» 

до 15.05 Омеляненко Т.М. 

2. Про виконання навчальних програм за 2017/2018 н. р. до 25.05 Пономарьова О.В. 
3. Про організацію літнього відпочинку учнів до 15.05 Полежаєва Р.І.. 
4. Про призначення начальника табору з денним перебуванням при школі до 15.05 Омеляненко Т.М. 
5. Про організацію та проведення урочистих заходів з нагоди випуску 11 класу 

школи 
до15.05 Омеляненко Т.М. 

6. Про підсумки викладання Захисту Вітчизни до 25.05 Омеляненко Т.М. 
7. Про переведення учнів 1-8,10 класів до наступних  . 

 Про нагородження Похвальними листами учнів 
2-4, 5-8, 10 класів 

до 25.05 Омеляненко Т.М. 

8. Про організацію роботи з працевлаштування випускників 9 та 11 класів  до 25.05 Омеляненко Т.М. 
9. Про стан ведення класних журналів до 25.05 Пономарьова О.В. 
 Червень   

1. Про  переведення учнів 9 класу та випуск учнів 11 класу. до 10.06 Омеляненко Т.М. 
2. Про заходи щодо підготовки школи до нового навчального року до 15.06 Омеляненко Т.М. 
3. Про призначення відповідальних за проведення обліку дітей у мікрорайоні 

школи 
до 15.06 Омеляненко Т.М. 

4. Про стан роботи, спрямованої на запобігання правопорушень серед 
неповнолітніх  

до 15.06 Полежаєва Р.І. 

5. Про стан роботи, спрямованої на запобігання дитячого травматизму до 15.06  Пономарьова О.В. 
6. Про підсумки  організаційно-методичної роботи за навчальний рік до 15.06 Пономарьова О.В. 

7. Про підсумки виховної роботи з учнями за навчальний рік до 15.06 Полежаєва Р.І. 

2.6. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи 
Програма здійснення внутрішкільного контролю  

№ 
з/п 

Зміст внутрішнього 
контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 
вивченню, аналізу 
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І. 
Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у 

галузі освіти 

1.  
Планування роботи 
ЗНЗ на навчальний 
рік 

      д     п 

План роботи школи. Робочий 
навчальний план. Плани роботи 

адміністрації, методичного 
об’єднання класних керівників. 

2.  
Виконання статті 10 
Конституції України 

           п 
План роботи ЗНЗ, книга наказів з 

основної діяльності 

3.  

Облік учнів. Контроль 
стану охоплення 
навчанням дітей 
шкільного віку 
мікрорайону.  

 д          н 

Книги наказів по руху учнів, 
наказів з основної діяльності. 

Класні журнали, особові справи 
учнів. Розпорядження про 

закріплення території 
обслуговування. Списки дітей і 

підлітків шкільного віку, які 
проживають на закріпленій за ЗНЗ 

території обслуговування 
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№ 
з/п 

Зміст внутрішнього 
контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 
вивченню, аналізу 

С
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п
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ь
 

В
ер
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ь
 

Ж
о
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ь
 

Л
и
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о

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

4.  

Комплектація класів 
та закріплення 
вчителів за 
навчальними 
кабінетами 

н            

Книга наказів з основної діяльності, 
особові справи учнів, статистична 

звітність за формою № ЗНЗ-1, 
мережа класів 

5.  

Дотримання вимог 
державних стандартів 
у календарному 
плануванні вчителів 

м            
Календарне планування вчителів. 

Книга протоколів засідань 
методичної ради 

6.  

Комплектування 
медичних груп для 
занять фізичною 
культурою 

н            
Класні журнали, книга наказів з 

основної діяльності, медичні 
довідки 

7.  
Оновлення складу  
ради ЗНЗ 

б            
Книги протоколів засідань ради 

школи, загальношкільних 
батьківських зборів 

8.  

Організація 
харчування учнів 

н 
б 

           
Книга наказів з основної діяльності, 

статистична звітність за формою 
№ ЗНЗ-1, двотижневе меню. 
Накладні обліку продукції. 

Журнали: бракеражу сирої та 
готової продукції, виконання норм 
харчування. Приписи СЕС. Заходи 

щодо усунення порушень і 
недоліків 

Стан харчування 
дітей 

   д      н   

9.  
Організація 
чергування у ЗНЗ 

н            
Графік чергування вчителів, 

розклад уроків. Посадові обов’язки 
чергового адміністратора, вчителя 

10.  

Профілактика 
дитячого травма-
тизму. Проведення 
бесід щодо  
попередження 
дитячого травматизму 
під час навчально-
виховного процесу 

н         н   
Книга наказів з основної діяльності, 
контрольно-візитаційна книга, акти 

Н-Н, журнали інструктажу 

11.  
Робота ЗНЗ у 
канікулярний період 

 з  з    з     

Книга наказів з основної діяльності, 
графіки роботи секцій, спортзалу, 

плани роботи у канікулярний 
період класних керівників 

12.  
Профорієнтаційна 
робота з учнями 

     д       

Плани роботи ЗНЗ, класних 
керівників. Книги протоколів 
засідань б/атьківських зборів. 

Угоди про співпрацю з ВНЗ, ПТНЗ 

13.  
Підготовка до 
державної 
підсумкової атестації 

      п п н н   
Книги наказів з основної 

діяльності, протоколів засідань: 
пед.- та методрад. Розклад ДПА 

14.  
Оформлення та 
видача документів 
про освіту 

 н       
п, 
н 

п, 
н 

  

Книги наказів з основної 
діяльності, книга протоколів 

засідань педагогічної ради, книги 
обліку та видачі документів про 

освіту 

15.  
Робота з органами 
місцевого 
самоврядування 

з            
План роботи ЗНЗ. План спільних 

заходів 

16.  
Стан виконання 
Закону України «Про 
пожежну безпеку» 

н            

План роботи ЗНЗ, евакуації. Книга 
наказів з основної діяльності, 

контрольно-візитаційна книга, 
класні журнали. Журнали 

інструктажу 
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№ 
з/п 

Зміст внутрішнього 
контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 
вивченню, аналізу 
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17.  

Ознайомлення 
педагогів із 
попереднім 
навантаженням на 
наступний 
навчальний рік 

       н     

Робочий навчальний план. Мережа 
класів на наступний навчальний 

рік, книга наказів з основної 
діяльності. Заяви вчителів, які 
мають неповне навантаження. 

Список вчителів, ознайомлених зі 
своїм попереднім педагогічним 

навантаженням 

18.  Набір учнів до 1 класу       н     н 
Книга наказів з основної діяльності. 

Заяви батьків або осіб, які їх 
замінюють.  Медичні довідки учнів 

19.  
Медогляд працівників 
ЗНЗ 

         н   

Штатний розпис. Книги наказів. 
Медичні книжки педпрацівників. 

Приписи СЕС. Заходи щодо 
усунення встановлених порушень і 

недоліків 

20.  

Організація 
медичного обслу-
говування учнів, 
ведення їх диспан-
серного обліку 

н      д      

Медичні картки учнів, довідки про 
стан здоров’я, план роботи ЗНЗ. 
Журнали диспансерного обліку 

учнів 

21.  

Дотримання 
санітарно-гігієніч-них 
норм в орга-нізації 
навчально-виховного 
процесу 

  д         н 

Приписи органів державного 
нагляду. Заходи щодо усунення 

встановлених порушень і недоліків. 
Розклад уроків. Режим роботи ЗНЗ. 
Книга наказів з основної діяльності 

22.  
Стан безпеки 
життєдіяльності 

н            
Календарне планування вчителів 
фізичного виховання. Журнали 
інструктажів. Класні журнали 

23.  
Ведення журналів 
інструктажу з ТБ 

   д    д     
Класні журнали, журнали обліку 

інструктажів 

24.  

Забезпечення 
підручниками, 
збереження та 
зміцнення 
бібліотечного фонду.  

д            
Книги обліку матеріальної бази 
бібліотеки. Плани роботи ЗНЗ, 

бібліотеки 

25.  
Перевірка стану 
виконання та корекція 
планів роботи 

    д        
Книги наказів з основної 

діяльності, протоколів засідань 
педагогічної ради, нарад 

26.  
Проведення 
ремонтних робіт 

        н   і 
План заходів щодо проведення 

ремонтних робіт 

27.  

Стан здобуття повної 
загальної середньої 
освіти випускниками 
9 класу 

   д        п 
Довідки про місце навчання 

випускників 9-х класів. Книга руху 
учнів. Алфавітна книга 

28.  

Дотримання вимог 
Положення про 
золоту медаль «За 
високі досягнення у 
навчанні» та срібну 
медаль «За досяг-
нення у навчанні» 

п            

Класні журнали, контрольні 
роботи. Книги наказів з основної 
діяльності, протоколів засідань 
педагогічної та методичних рад. 

Матеріали ДПА 

29.  

Дотримання вимог 
Положення про 
похвальний лист «За 
високі досяг-нення у 
навчанні» та 
похвальну грамоту 
«За особ-ливі 
досягнення у вивченні 
окремих предметів» 

        
п, 
н 

п, 
н 

  

Класні журнали, контрольні 
роботи. Книги наказів з основної 
діяльності, протоколів засідань 
педагогічної та методичних рад. 

Матеріали ДПА 

30.  
Перевірка особових 
справ учнів 

 д           
Особові справи учнів. Алфавітна 

книга 
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№ 
з/п 

Зміст внутрішнього 
контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 
вивченню, аналізу 
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31.  

Готовність ЗНЗ до 
осінньо-зимового 
періоду. Стан 
протипожежної, ка-
налізаційної, опалю-
вальної систем, 
котельного госпо-
дарства, покрівлі, 
утеплення приміщень 

           
з, 
ак
ти 

 Посвідчення про проходження 
навчання кочегарами, інструкції з 
охорони праці, журнали з охорони 
праці, плани та схеми еваковиходів 
(за наявності котельні ЗНЗ).  

32.  
Готовність ЗНЗ до 
нового навчального 
року 

       р    
ак
ти 

Акт готовності ЗНЗ, акти-дозволи: 
на роботу в кабінетах, 

випробування спортивних споруд. 

33.  
Дотримання вимог з 
ведення класних 
журналів 

д    д    н    
Класні журнали  1 – 11-х класів. 

Книга наказів з основної діяльності 

ІІ. Контроль за організацією навчально-виховного процесу 

34.  

Рівень навчальних 
досягнень учнів за 
результатами 
виконання 
навчальних програм 

    д, н    
п, 
н 

   

Класні журнали. Книга наказів з 
основної діяльності. Звіти класних 

керівників про стан навчальних 
досягнень учнів 

35.  
Відвідування учнями 
навчальних занять 

     д       
Журнал обліку відвідування 

учнями  уроків. Класні журнали 

36.  

Виконання 
перспективного плану 
вивчення стану 
викладання предметів 

     
д, 
н 

 
д, 
н 

    

Плани роботи ЗНЗ, методичних 
об’єднань. Перспективний план 

вивчення стану викладання 
предметів. Книга наказів з основної 
діяльності. Довідки за результатами 

вивчення. Класні журнали 

37.  

Контроль за 
організацією 
навчально-виховного 
процесу в 1-х класах 

 д           
Особові справи учнів 1-х класів. 

Книга наказів з основної діяльності 

38.  

Контроль за 
організацією 
навчально-виховного 
процесу в 5-х класах 

    д        
Особові справи учнів 5-х класів. 

Класні журнали 

39.  
Проведення шкільних 
предметних олімпіад 

 н           

Плани роботи ЗНЗ, методичних 
об’єднань. Книга наказів з основної 
діяльності. Протоколи проведення 

олімпіад 

40.  

Підготовка та участь 
учнів у районних, об-
ласних олімпіадах, 
турнірах, конкурсах 

 м           
Плани роботи ЗНЗ, методичних 

об’єднань. Книга наказів з основної 
діяльності 

41.  
 Робота факультативів 
та предметних гуртків 

г            
Журнали роботи гуртків, 

факультативів, книга наказів з 
основної діяльності. Заяви батьків 

42.  

Виконання 
лабораторних і 
практичних робіт 
учнями 

   н     н    
Календарне планування вчителів, 

класні журнали. Журнали 
інструктажів 

43.  
Організація роботи з 
учнями, схильними до 
правопорушень 

н  
м/
о 

         
Плани роботи ЗНЗ.. Індивідуальні 

плани роботи з учнями 

44.  

Оцінювання 
педагогічними 
працівниками 
навчальних досягнень 
учнів 

    д        
Класні журнали. Учнівські зошити. 

Книга наказів 
 з основної діяльності. 

ІІІ. Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів 
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№ 
з/п 

Зміст внутрішнього 
контролю (форма 

узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 
вивченню, аналізу 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь
 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

45.  

Урахування запитів 
учнів під час 
розподілу годин 
варіативної складової 
робочого навчального 
плану 

н         
п 
р 

  

Заяви батьків, учнів, анкетування 
учнів. Робочий навчальний план 

ЗНЗ. Книга наказів з основної 
діяльності 

46.  
Організація 
позакласного читання 
учнів 

       н     
Бібліотечні формуляри учнів, плани 

роботи бібліотеки, класних 
керівників 

47.  
Залучення учнів до 
спортивно-оздоровчої 
роботи 

н            
Медичні довідки учнів, плани: 

роботи спортивного залу, виховної 
роботи ЗНЗ 

48.  
Дотримання графіку 
проведення 
контрольних робіт 

   н     н    
Календарне планування вчителів. 

План роботи ЗНЗ. Графік 
проведення контрольних робіт 

49.  
Аналіз результатів 
ДПА 

        н    
Протоколи ДПА. Класні журнали. 

Письмові роботи учнів 

50.  Стан виховної роботи        п  н   
План виховної роботи. Плани 

роботи ЗНЗ, класних керівників. 
Книга наказів з основної діяльності 

IV. Контроль за організаційно-методичною роботою 

51.  
Поурочні плани 
вчителів 

м            
Поурочні плани вчителів. 

Календарно-тематичне планування 

52.  
Комплектування ЗНЗ 
педкадрами 

       н    н 

Статистична звітність за формою 
№ 76-РВК, накази про призначення 

(звільнення) педпрацівників, 
особові справи, трудові книжки 

вчителів 

53.  
Атестація 
медпрацівників 

а, н а, н      н     

Графік атестації. Книги наказів з 
основної діяльності, протоколів 

засідань атестаційної комісії, 
педагогічної ради. Атестаційні 

листи. Характеристики 
медпрацівників 

54.  
Проходження 
курсової 
перепідготовки 

 м           

Графік курсової перепідготовки на 
рік. Перспективний план курсової 
перепідготовки. Книги наказів з 

основної діяльності, обліку 
вихідної документації 

55.  

Відвідування 
навчальних занять 
педагогічних 
працівників, які 
атестуються 

 а           

План роботи атестаційної комісії, 
книги відвідування навчальних 

занять керівниками ЗНЗ, журнал 
взаємовідвідування уроків 

вчителями, план роботи ЗНЗ 

56.  

Вивчення системи 
роботи педагогічних 
працівників, які 
атестуються 

      а      

Особові справи вчителів. 
Атестаційні листи. Зошити 

письмових робіт учнів. 
Календарно-тематичне плану-
вання. Класні журнали. Книги 
наказів з основної діяльності, 

відвідування навчальних занять 
керівниками ЗНЗ 

57.  
Робота молодих 
педагогічних 
працівників 

н            

Книга наказів з основної діяльності. 
Плани робіт наставників. Книга 
протоколів засідань методичних 

об’єднань 

58.  
Результативність 
організаційно-
методичної роботи 

         н   
Плани роботи методичних 

об’єднань, методичної ради. Книга 
наказів з основної діяльності 

Умовні скорочення: д – нарада при директорові; н – наказ; п – педагогічна рада; з – план заходів, б – 
батьківські збори, м – методична рада, і – інформація, р – рада школи, м/о – методичне об’єднання класних 
керівників, а – засідання атестаційної комісії, г-графік роботи 
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Графік проведення тематичних перевірок відділом освіти 
1 Огляд-конкурс на кращу підготовку навчальних закладів до нового 

навчального року 
Серпень Омеляненко Т.М. 

2. Інспектування, тематичний комплексний контроль 2018 Омеляненко Т.М. 

2.7. Проведення моніторингових досліджень 
1 Результати медичного огляду, стан здоров’я дітей До 05.09 Пономарьова О.В. 
2 Результати державної підсумкової атестації школярів, зовнішнього 

незалежного оцінювання 
До 15.09 Пономарьова О.В. 

3 Результати навчальних досягнень учнів за І семестр, за рік. До 10.01, 
До 15.06 

Пономарьова О.В. 

4 Результативність участі школярів у ІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіадах 

До 01.03 ПономарьоваО.В. 

5 Стан відвідування учнями навчальних занять До 01.03 Педагог-
організатор 

2.8. Перспективний план контролю за станом вивчення навчальних предметів 
Предмети Р О К И 
Українська мова і література   2019/20   
Світова література і російська мова     2021/22 
Іноземна мова (англійська)  2018/19    
Історія, правознавство, 
Харківщинознавство 

2017/18     

Економіка 2017/18     
Математика, алгебра, геометрія  2018/19    
Музичне мистецтво   2019/20   
Образотворче мистецтво 2017/18     
Художня культура     2020/21  
Географія  2018/19    
Біологія, екологія, хімія  2018/19    
Фізика   2019/20   
Трудове навчання, технології   2019/20   
Обслуговуюча праця 2017/18     
Інформатика  2018/19    
Основи здоров’я     2021/22 
Фізична культура    2020/21  

Захист Вітчизни     2021/22 

Початкові класи природо-
знавство, 
трудове 

навчання 

матем. 
інформ. 

Англ.мова 

укр.мова, 
фізкульт., 
музичне 

мистецтво 

Літера- 
турне 

читання, 
Я у світі 

основи 
здоров’я, 
курси за 
вибором 

Виховний процес 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
 

3. Забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої освіти 
в рамках організації виховного процесу 

Робота з учнями здійснюється в рамках реалізації: 
 Конвенції про права дитини; 
 Конституції (Основного Закону) України; 
 законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

позашкільну освіту»; 
 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 № 778; 
 Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України; 
 Концепція національно-патріотичного виховання дітей тамолоді; 
 Регіональна програма військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах 

оборонної роботи на 2015-2017 роки. 
Основні завдання 

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку 
особистості, спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання. 
2. Підтримка та зміцнення шкільних традицій, що сприяють згуртуванню загальношкільного колективу . 
3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною 
віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання розвитку 
життєвих компетентностей у школярів. 
4.Підвищення військово-патріотичного виховання школярів. 
5. Розвиток учнівського самоврядування, його вплив на навчально-виховний процес. 

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2017/2018 навчальному році 
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 формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів; 
 виховання духовної культури особистості; 
 виховання поваги до Конституції та законодавства України і державної символіки; 
 формування високої мовної культури, володіння української мовою; 
 утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті; 
 збагачення народних традицій, звичаїв; 
 виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури 

розумової праці; 
 формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; 
 забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я; 
 формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою; 

 створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до 
різноманітної діяльності, самореалізації; 
 посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної 
профілактики відхилень у поведінці учнів; 
 підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої 
соціальної цінності; створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що 
залишилися без батьківського піклування; 
 зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям; 
 організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування 
 доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації 
позакласної та позашкільної роботи. 

Виховна тема: «Формування життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення 
особистості»». 

Систему цінностей і якостей особистості розвивати відповідно до Основних орієнтирів виховання 
учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: 

1. Ціннісне ставлення до себе. 
2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. 
3. Ціннісне ставлення до праці. 
4. Ціннісне ставлення до природи. 
5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 
6. Ціннісне ставлення до суспільства і держави. 

3.1. Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками. Традиційні загальношкільні 
заходи 

Навчальні тижні, дати Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

ВЕРЕСЕНЬ 
Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

ТИЖДЕНЬ ЗНАНЬ «МОЇ ЗНАННЯ – ЦЕ СКАРБ» 
- Свято першого дзвоника «Здрастуй, здрастуй, 

рідна школо» 
Перший урок «Україна-єдина країна» 

01.09 –08.09 класні керівники 

Вибори учнівського самоврядування 04.09.-08.09 Класні керівники 
ТИЖДЕНЬ СЛАВИ 

Участь у заходах, присвячених визволенню 
Валківщини від німецько-фашистських загарбників 
Участь у мітингу-реквіємі, присвя-ченому річниці 

визволення села 

04-11.09 
 

09.09 

ПолежаєваР.І. 
 

Янковська Н.Т. 

Ціннісне ставлення до 
себе 

МІСЯЧНИК БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Огляд-конкурс «Увага, діти на дорозі» 

Вікторина «Кращий знавець правил безпеки» 

01.09-30.09 
 

25.09 

Пономарьова ОВ. 
педагог-організатор 
Волонтерська група 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 
Всеукраїнський олімпійський урок 

11-15.09 
14.09 

Дораж О.О. 
Дораж О.О. 

Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

Акція до Міжнародного дня людей похилого віку 
«Будь милосердним» 

25.09 Волонтерська група 

Ціннісне ставлення до 
праці 

Робота книжкової майстерні «Айболить» вересень Центр громадсько-
корисної діяльності 

Ціннісне ставлення до 
природи 

ТИЖДЕНЬ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ 
Виставка-конкурс «Осінь в гості завітала» 

Районна виставка кращих робіт юннатів «Щедрість 
рідної землі» 

Виставка-конкурс робіт юних фото-аматорів «Моя 
Україно» екологічної тематики 

25-29.09 
25.09-29.09 
вересень 

 
вересень-
жовтень 

Полежаєва Р.І. 
 

Полежаєва Р.І. 
 

Полежаєва Р.І. 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Акція “Подаруй бібліотеці книгу” до Всеукраїнського 
дня бібліотек 30 вересня 

25.09-02.10 Пшенична С.В. 
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Навчальні тижні, дати Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

ЖОВТЕНЬ 
Ціннісне ставлення до 

себе 
Участь в районних змаганнях з техніки пішохідного 

туризму «Великі надії» 
жовтень Дораж О.О. 

Участь в районних змаганнях зі спортивного 
орієнтування 

жовтень Дораж О.О. 

Інтелектуальна гра для 1-4 класів «Розумники і 
розумниці» 

09.10. Волонтерська група 

Відбірковий тур районних інтелектуальних ігор жовтень Полежаєва Р.І. 
Районний етап змагань з футболу на приз клубу 

«Шкіряний м’яч»  
29.09 Дораж О.О. 

Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

День самоврядування. 29.09 Учнівське 
самоврядування 

Районна спартакіада «Під покровом Божої Матері», 
присвячена Дню українського козацтва 

14.10 Кожеуров М.В. 

ТИЖДЕНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 02.10-06.10 Полежаєва Р.І. 
Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

День учителя. Святкова програма «Стежки учителя 
росою вранішньою вкриті!» 

29.09 Педагог-огранізатор, 
учнівське 

самоврядування 

Акція «Дарую вам тепло свого дитинства» жовтень Волонтерська група 

Ціннісне ставлення до 
праці 

ТИЖДЕНЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 16.10.-20.10 Маршала А.Є., 
Пономарьова О.В. 

Ціннісне ставлення до 
природи 

ТИЖДЕНЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
«Свято осені», 1-4 класи 

30.10-03.11 
03.11 

Коноваленко Н.О. 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Районний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - 

Україна» (заоч.етап) 

До 01.10 Будюкова В.Г. 

Районна виставка дитячого малюнку «Наша мрія – 
вода чиста, земля красива» 

жовтень Пономарьова О.В. 

ЛИСТОПАД 
Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

ТИЖДЕНЬ ПОСИЛЕНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 

• зустрічі з представниками правоохоронних органів 
району; 

• День спільних дій в інтересах дітей 

13.11 - 17.11 Полежаєва Р.І. 

Години спілкування з метою висвітленні історії 
творення незалежності України 

листопад класні керівники 

Ціннісне ставлення до 
себе 

ТИЖДЕНЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 20.11-24.11 Пономарьова О.В, 
педагог-організатор 

Участь в  акції «Молодь за здоровий спосіб життя» листопад педагог-організатор 
Участь у районному етапі змагань з легкої атлетики . 08.11 Дораж О.О. 

Участь у шкільному етапі змагань «Біла тура». 13.11 Дораж О.О. 
Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

Операція «В шкільній родині» листопад Шефський центр 

Ціннісне ставлення до 
праці 

Акція «Бережи шкільне майно» листопад Центр громадсько-
корисної діяльності 

Ціннісне ставлення до 
природи 

Фотовиставка «Осіннім сном навкруг все сповила 
природа – наша рідна ненька» 

листопад Полежаєва Р.І. 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
Заходи до Дня української писемності та мови 

06.11-10.11 
10.11. 

Котляр Р.П. 

ГРУДЕНЬ 
Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

ТИЖДЕНЬ ПРАВОЗНАВСТВА 
- Проведення тематичних уроків «Що ми знаємо про 

права дитини» 
- Конкурс малюнків на тему «Права людини 

починаються з прав дитини» 
- Круглий стіл «Обов’язок, відповідальність, совість» 

- Лекція «Проблеми ксенофобії в суспільстві» 
- Бесіда «Расизм як злочин за міжнародним правом» 

04.12-08.12. Чечуйко В. Н. 

Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

День Збройних сил України. Вечір «Як тобі 
служиться?» 

08.12 Полежаєва Р.І., 
педагог-організатор 

Ціннісне ставлення до 
себе 

Акція «За здоровий спосіб життя» 01.12 Волонтерська група 
Участь у шкільній грі «Ерудит» 14.12 Педагог-організатор 

Участь у районних предметних олімпіадах Листопад Омеляненко Т.М. 
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Навчальні тижні, дати Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

Грудень 
Участь у районному конкурсі-етапі науково-

дослідницьких робіт МАН 
Листопад 
Грудень 

 

Пономарьова О.В. 
Омеляненко Т.М. 

Випуск газети «Моє здоров’я в моїх руках» грудень Центр інформації 
Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

Акція «Принесемо тепло в дім, який того потребує» 
до Всесвітнього дня інвалідів 

04.12 Волонтерська група 

ТИЖДЕНЬ ДОБРОЧИННОСТІ 
Заходи до Дня святого Миколая 

11.12-15.12 педагог-організатор 

Випуск газети «Культура міжетнічних відносин» грудень центр інформації 
Ціннісне ставлення до 

праці 
Операція «Прикрашаємо ялинку» грудень Шефський центр 

Ціннісне ставлення до 
природи 

Різдвяна  виставка новорічних композицій «Замість 
ялинки – новорічний букет» 

До 15 грудня Полежаєва Р.І. 

Участь у конкурсі екологічних проектів грудень Полежаєва Р.І. 
Ціннісне ставлення до 

мистецтва 
Свято «До нас завітав Святий Миколай» для 1-4 

класів 
19.12 Карпюк С.А. 

Новорічний ранок для 1-7 класів «Новорічна казка» 
Бал-карнавал «Новорічні зустрічі» (8-11 класи) 

22.12 Педагог-організатор 

СІЧЕНЬ 
Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

ТИЖДЕНЬ ІСТОРІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ 17.01 - 21.01  Чечуйко В.Н., Дораж 
О.О. 

Ціннісне ставлення до 
себе 

 Участь у районних змаганнях з шахів «Біла Тура» 18.01. Дораж О.О. 
Районний тренувальний збір з техніки пішохідного 
туризму 

січень Дораж О.О. 

Участь у турнірі з міні-футболу пам’яті  тренера 
А.Г.Свистунова 

04.01-10.01 Дораж О.О. 

Участь у районних змаганнях з армспорту. 09.01. Дораж О.О. 
Участь у районних змаганнях з настільного тенісу 10.01. Дораж О.О. 
Захист учнівських робіт в рамках МАН січень Омеляненко Т.М. 

Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

Святкові вечорниці «Щедрий вечір в кожну хату»  13.01 Котляр Р.П. 

Ціннісне ставлення до 
праці 

Операція «Допоможи братам меншим» (виготовлення 
годівничок) 

січень Маршала А.Є. 

Ціннісне ставлення до 
природи 

Операція «Допоможи братам меншим» (розвішування 
годівничок) 

січень Центр шефської 
допомоги 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Районний дитячо-юнацький фестиваль «Щедрик» 13.01 Педагог-організатор 

 День Соборності України  20.01 Класні керівники 
Районний етап Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в 
якомиу я живу» 

До 31.01 Будюкова В.Г. 

ЛЮТИЙ 
Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

Зустріч з воїнами-інтернаціоналістами  15.02 Полежаєва Р.І. 

Ціннісне ставлення до 
праці 

ТИЖДЕНЬ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ  30.01-04.02. Маршала А.Є, 
Янковська Н.Т. 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

ТИЖДЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ 

07-11.02 Безбородова Р.С., 
Холодна Д.В. 

Ціннісне ставлення до 
сімї, родини, людей 

МІСЯЧНИК ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА лютий Пшенична С.В. 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Шкільний конкурс робіт юних фотолюбителів «Моя 
Україна» 

лютий Педагог-організатор 

Ціннісне ставлення до 
праці 

Виготовлення книжкових закладок з учнями 
молодших класів. 

лютий Центр громадсько-
корисної роботи 

Ціннісне ставлення до 
природи 

Виставка малюнків «Природа очима дітей» 21-25.02 Пономарьова ОВ 

 Районний краєзнавчий практикум 22. 02 Будюкова В.Г. 
Відбірковий шкільний етап конкурсу 
«Слобожаночка» 

14-18.02 Класні керівники 

День Святого Валентина 14.02 Холодна Д.В. 
Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

ТИЖДЕНЬ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ 

07-11.03 Педагог-організатор 

Ціннісне ставлення до 
праці 

ТИЖДЕНЬ КНИГИ 
Акція «Бережи книгу!» 

14-18.03 
березень 

Пшенична С.В. 
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Навчальні тижні, дати Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

Анкетування «Моя майбутня професія» березень Волонтерська група 
Ціннісне ставлення до 
природи 

Операція «Пролісок» березень Волонтерська група 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Участь у районному конкурсі робіт юних 
фотолюбителів «Дружать діти  на планеті» 

01.-31. 03 Педагог-організатор 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Фінал районного конкурсу «Слобожаночка» 06.03 Педагог-організатор 
Свято для мам, 1-7 клас 

Святкова програма «Вітаємо зі святом весни», 8-11  
07.03 Педагог-організатор 

 
КВІТЕНЬ 

Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

День ЦО  21.04 Пономарьова ОВ 
Проведення лінійки пам’яті «Чорнобильських дзвонів 

відлуння тривожне» 
26.04 міністр центру 

культури 
Участь у конкурсі «Квітуча Україна» (озеленення 

території школи) 
 квітень Педагог-організатор 

Участь у районному етапі фізкультурно-оздоровчого 
патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» 

28.04. Дораж  О.О. 

Ціннісне ставлення до 
себе 

Виставка-акція «Друге життя сміття» до дня Землі квітень Педагог-організатор 
 Виставка малюнків і плакатів «Чорнобиль – довгий 

слід трагедії» 
21.04-29.04 Педагог-організатор 

7 квітня - Всесвітній день здоров’я.  
Участь у районному етапі змагань «Старти надій»  

07.04 
18.04. 

Дораж О.О., 
центр здорового 
способу життя 

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Вікторина «Безпека дитини», 7-8 кл. 

04.04-08.04 
 

Пономарьова О.В. 
Волонтерська група 

Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

Операція «Допоможи ближньому» квітень Центр шефської 
допомоги 

Ціннісне ставлення до 
праці 

Акція «Посади сад» квітень Центр громадсько-
корисної діяльн. 

Конкурс на кращий учнівський зошит квітень Навчально-
пізнавальний центр 

Ціннісне ставлення до 
природи 

Екологічний двомісячник «Зелена весна» квітень-
травень 

Полежаєва Р.І. 

Конкурс екологічних агітбригад квітень Полежаєва Р.І. 
Ціннісне ставлення до 

мистецтва 
Випуск альманаху «Школа посміхається» квітень Центр інформації 

ТРАВЕНЬ 
Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

ТИЖДЕНЬ СЛАВИ 
Участь у мітингу «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» 
до Дня Перемоги 

09-13.05 
09.05 

Полежаєва Р.І., 
педагог-організатор 

Свято останнього дзвоника До 27.05 Полежаєва Р.І. 
Випускний вечір  Травень-

червень 
Полєжаєва Р.І., 

педагог-організатор 
Участь у районній-військово патріотичній грі 

«Сокіл»(Джура) 
травень Дораж О.О. 

Ціннісне ставлення до 
себе 

Участь у районних туристських змаганнях школярів травень Дораж О.О. 

Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

Свято «Зустрічі випускників» 21.05. Полежаєва Р.І., 
педагог-організатор 

Конкурс плакатів «Насильству – ні!» травень центр інформації 
Ціннісне ставлення до 

праці 
Операція «Святий вогонь під обеліском збережемо ми 
назавжди» 

До 09.05 Центр громадсько-
корисної діяльності 

Акція «Чиста Україна – чиста земля» травень Центр громадсько-
корисної діяльності 

Операція «Чистодвір» травень Маршала А.Є. 
Ціннісне ставлення до 

природи 
Операція «Шкільна клумба» травень Полежаєва Р.І. 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Участь у святковому концерті до Дня Перемоги 09.05 Центр культури 
Відбірковий тур сучасної естрадної пісні «Перший 
крок» 

17.05 Педагог-організатор 

Випуск стінгазети «Пам’яті обпалені рядки» До 09.05 Центр інформації 
ЧЕРВЕНЬ 

Ціннісне ставлення до 
суспільства і держави 

Конкурс малюнків «Як гарно в Україні жити» (табір 
«Сонечко») 

червень Карпюк С.А. 

Ціннісне ставлення до 
себе 

Робота пришкільного оздоровчого табору «Сонечко» червень Коноваленко Н.О. 
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Навчальні тижні, дати Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

Ціннісне ставлення до 
сім’ї, родини, людей 

Участь у заходах до Міжнародного дня захисту дітей 01.06 Полежаєва Р.І. 

Ціннісне ставлення до 
праці 

Робота в шкільній бібліотеці червень Пшенична С.В., класні 
керівники 

Ціннісне ставлення до 
природи 

Походи по рідному краї в рамках навчально-
пізнавальної практики 

червень Класні керівники 

Ціннісне ставлення до 
мистецтва 

Екскурсії по куточках України в рамках навчально-
пізнавальної практики 

червень Класні керівники 

 

3.2. Захист Вітчизни. Військово-патріотичне виховання учнів  
 Завдання військово-патріотичного виховання учнів: 
- формування духовної і психологічної готовності майбутніх воїнів захищати державу Україну, її 
територіальну цілісність, інтереси народу України, стояти на сторожі його свободи і незалежності; 
- виховання в учнів усвідомлення громадського обов’язку, вірності військовій присязі, формування 
внутрішньої необхідності суворого виконання військових статусів, наказів командирів; 
- вироблення морально-бойових якостей, активної реакції на бойові ситуації, готовності до суворих 
іспитів та самопожертви в ім’я України та її народу; 
- формування в учнів позитивних мотивів до оволодіння військовими знаннями, підвищення рівня 
фізичної підготовки та витривалості. 

Військово-патріотичне виховання у навчальному процесі 
Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання. В учнів 

закладається фундамент знань, формується світогляд, національна свідомість. 
1. На уроках історії України озброювати учнів знаннями законів суспільного розвитку, домагатися 

засвоєння основних відомостей про війну та армію, вивчати бойові та трудові традиції українського 
народу і Збройних сил України. 

2. На уроках літератури формувати моральні ідеали молоді на прикладах позитивних героїв 
художніх творів, установлювати живий зв’язок далекого минулого із сучасністю, виховувати пошану до 
Батьківщини. 

3. На уроках математики, фізики, хімії, біології озброїти учнів основами знань, без яких неможливо 
оволодіти сучасною військовою технікою і зброєю, засобами захисту від зброї масового ураження. У 
процесі вивчення цих предметів ознайомити учнів з впливом науково-технічної революції на розвиток 
військової техніки, розв’язувати завдання, в змісті яких відображено військову тематику. 

4. На заняттях із фізичної культури формування якості, які необхідні солдату, висока 
працездатність, чітка координація і точність рухів. 

5. Під час занять із допризовної підготовки ознайомити учнів із специфікою військової праці, 
готувати до виконання обов’язків солдата. Під час вивчення кожної теми застосовувати матеріали із 
життя воїнів –учасників антитерористичної операцій і приклади героїчного минулого українського 
народу. При вивченні військової присяги розкрити важливі вимоги до морально-бойових якостей воїнів, 
формувати почуття національної гордості за Збройні сили України, Батьківщину. 

План військово-патріотичної роботи з учнями в позаурочний час. 
Діяльність педагогічного колективу буде спрямована на виконання Регіональної програми 

військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 
роки. 

№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 
Урочисте шикування учнів, присвячене початку навчального 

року. Доведення наказу директора школи про початок навчання 
з Захисту Вітчизни 

01.09 
Омеляненко Т.М. 

Полежаєва Р.І. 

2. 

Бесіди:  
- День партизанської слави; 

вересень Класні керівники 

- Конституція України та Закон «Про загальний військовий 
обов’язок і військову службу»; 

вересень Класні керівники 

- Історія визвольної боротьби українського народу; жовтень Класні керівники 
- Державна і військова символіка України. Герб і прапор 

України 
січень Класні керівники 

- Вищі військові навчальні заклади України. Куди піти 
вчитися? 

березень Класні керівники 

- Заходи, присвячені Дню Перемоги удругій світовій війні 
1939-1945р.р. 

до 09.05 Класні керівники 

3. Диспут на тему: «Як бути гідним слави героя?» грудень Класні керівники 

4. 
- Уроки мужності у класах,присвячені 73 річниці визволення 

Харківщини від німецько-фашистських загарбників; 
вересень Класні керівники 

 - Свято збройних сил України; 06.12 Кл. керівники 
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 - «У житті завжди є місце подвигу»; грудень Кл. керівники 
 - День захисника Батьківщини; 14.10 Кл. керівники 
 - Уроки мужності присвячені Дню Перемоги. травень Кл. керівники 

5. 
Участь у районній спартакіаді «Під покровом Божої Матері». 

14.10 
Вчитель захисту 

Вітчизни 

6. 
Місячники оборонно-масової роботи, присвячені річниці 
Збройних сил України та Дню Перемоги (за окремим планом). 

листопад-
грудень, квітень-

травень 

Полежаєва Р.І., 
вчитель захисту 

Вітчизни 

7. 

Змагання з військово-прикладних видів спорту: 
- Стрільба з пневматичної зброї, присвячені Міжнародному 

Жіночому Дню 8-го Березня, Дню Перемоги, річниці Збройних 
сил; 

- Кидання ручних гранат; 
- Виконання нормативів Цивільногозахисту. 

лютий-березень, 
квітень-травень, 

листопад-
грудень, лютий 

Вчитель захисту 
Вітчизни,  

Дораж О.О. 

8. 
Підготовка учнів до свята з нагоди закінчення курсу «Захист 

Вітчизни» травень 
Полежаєва Р.І. , 
вчитель захисту 

Вітчизни  
9. Участь в ІІ етапі Всеукраїнської акції «Пам’ять» травень Полежаєва Р.І. 

3.3. Спортивно-масова робота 
 Мета: забезпечення та розвиток фізичного і морального здоров’я, комплексний підхід до 
формування розумової та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на 
принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості. 

1. Організаційна робота 
№ 
п/п 

Заходи 
Час 

провед. 
Відповідаль

ний 

1. 
Провести підсумковий звіт за минулий навчальний рік і затвердити план на 
наступний навчальний рік. 

вересень Дораж О.О. 

2. 
Підвищити рівень викладання фізичної культури, формування  здоров’я, 
навичок та вмінь. 

постійно Дораж О.О. 

3. 
Забезпечити обов’язкове  виконання правил техніки безпеки на уроках 
фізкультури та змаганнях. 

протягом 
року 

Дораж О.О. 

4. 
Провести змагання серед класів школи для виявлення кращих спортсменів 
для подальшої участі в районних та міських змаганнях. 

вересень Дораж О.О. 

5. 
Серед учнів старших класів підготувати інструкторів – суддів для проведення 
занять в спортивному залі з учнями молодших та середніх класів. 

вересень Дораж О.О. 

6. 

Активізувати роботу Ради фізкультури: 
а) обрати новий склад; 
б) скласти програму діяльності; 
в) залучити батьків до фізично-виховної роботи з дітьми в масштабах школи. 

вересень 
протягом 

року 
Дораж О.О. 

2. Фізкультурно-масова та спортивна робота в школі. 
№ 
з/п 

Вид спорту Термін 
проведення 

Місце 
проведення 

Учасники / склад 
команди 

Відповідальні 

1 I етап Малих олімпійських 
ігор(шкільний) 

Жовтень Спортивний 
майданчик 

3-4 кл (6+6) 
5-6 кл (6+6) 
7-8 кл (6+6) 
Учні з одного класу 

Дораж О.О. 

2 «Шкіряний м’яч» хлопці  жовтень, 
листопад 

 8 польових + 1 воротар  Дораж О.О. 

3 Легка атлетика, «Біла тура» 
шахи 

Жовтень  3 хл + 1 дів ( не старші 
1998 р.н.) 

Дораж О.О. 

4 Малі Олімпійські Ігри Січень  3-4 кл учні одного класу  
6 дів + 6 хл 

Дораж О.О. 

5 Малі Олімпійські Ігри Січень  5-8 кл учні одного класу  
6 дів + 6 хл 

Дораж О.О. 

6 Ігри чемпіонів Січень  7 осіб, 5 – 10 кл Дораж О.О. 
7 Легкоатлетичне 

чотириборство 
Квітень  4 хл + 4 дів Дораж О.О. 

8 Військово-патріотична 
спортивна гра «Сокіл» 
(Джура) 

Квітень  9 хл + 3 дів Дораж О.О. 

9 «Старти надій» Квітень  14 чол. - учні 7 кл. Дораж О.О. 
10 «Козацький гарт» Квітень  7 хл + 7 дів. 

5 кл. 1 + 1 
6 кл. – 2 + 2 
7 кл. – 1 + 1 
8 кл. – 1 + 1 
9 кл. – 1 = 1 

Дораж О.О. 
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10 кл. – 1 = 1 

3.4. Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. Провести рейди «Урок» 
Вересень, 
жовтень, 
грудень, 
квітень 

Центр 
дисципліни і 

порядку,  
Педагог-

організатор 

2. 
Виявляти проблемні сім’ї Протягом 

року 
Полежаєва Р.І. 

3. 
Поновляти банк даних на учнів, які перебувають на обліку, та учнів, які 
потрапили у складні життєві обставини 

До 10.09,  
до 10.01 

Полежаєва Р.І. 

4. 
Проводити обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у 
родинах, де батьки негативно впливають на дітей 

1 раз на 
семестр 

Полежаєва Р.І., 
класні 

керівники 

5. 
Провести зустрічі учнів школи зі спеціалістами:  
• наркологом 
• психологом 

Листопад Полежаєва Р.І. 

6. 
Провести Тиждень посиленої профілактики правопорушень: 
• зустрічі з представниками правоохоронних органів району; 
• День спільних дій в інтересах дітей 

20 -24.11 Полежаєва Р.І. 

7. 

Індивідуальна робота з учнями, які перебувають на спільному обліку та 
які виховуються в  сім'ях, що потрапили у складні життєві обставини 

Згідно з 
планом 
класних 

керівників 

Полежаєва Р.І. 

8. 

Проводити серед учнів роз'яснювальну роботу, лекції, бесіди з метою 
профілактики злочинності, запобігання бездоглядності та 
безпритульності 

Згідно 
планів 

виховної 
роботи 

Полежаєва Р.І., 
класні 

керівники 

9. 
Проводити тематичні виховні години з метою профілактики негативних 
явищ в учнівському середовищі 

Згідно з 
планом 

Полежаєва Р.І., 
класні 

керівники 

10. 
Проводити профілактичну роботу з батьками учнів, які не займаються 
вихованням своїх дітей 

Згідно з 
планом 

Полежаєва Р.І., 
класні 

керівники 

11. 
Проводити з учнями бесіди на морально-правову тематику Згідно 

плану 
Класні 

керівники 

12. 

Залучати учнів із групи ризику та учнів, які перебувають на шкільному 
обліку, до гуртків, секцій, а також до різних шкільних та позашкільних 
виховних заходів 

Постійно 

Класні 
керівники, 
учнівське 

самоврядування 

13. 
Питання профілактики правопорушень, злочинності, запобігання  
бездоглядності розглянути на засіданні методичного об’єднання класних 
керівників 

27.11 Полежаєва Р.І. 

3.5. Заходи щодо формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, 
наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворюванню на СНІД 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 
Єдиний день безпеки життєдіяльності у зв'язку з початком нового 
навчального року 

01.09 
Пономарьова ОВ, 
класні керівники 

2. 
Провести тиждень безпеки життєдіяльності учнів 

09-13.04 
Пономарьова ОВ, 

волонтерська 
група 

3. Провести бесіди щодо запобігання дитячого травматизму: 
 правила дорожнього руху;  
 правила протипожежної безпеки; 
 запобігання отруєнь;  
 правила безпеки при користуванні газом; 
 правила безпеки з вибухонебезпечними предметами; 
 правила безпеки на воді; 
 правила користування електроприладами, при поводженні з 

джерелами електроструму . 

Згідно 
виховних 

планів  

Пономарьова 
О.В, класні 
керівники 

4. 
Проводити бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики 
СНІДу) 

1 раз на 
місяць 

Класні керівники 

5. 
Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на  канікули Жовтень, 

грудень, 
Класні керівники 
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березень 
6. Година спілкування «Здоров'я бережи змолоду», 1-5 класи Грудень Класні керівники 
7. Година спілкування «Життя людини – найвища цінність», 8-10 класи Грудень Класні керівники 

8. 
Дні безпеки життєдіяльності учнів перед виходом на канікули Жовтень, 

грудень, 
березень 

Класні керівники 

9. Профілактичний медогляд учнів 
Згідно 
графіка 

Класні керівники 

10. 

Бесіди лікаря амбулаторії  загальної практики сімейної медицини 
«Інфекційні захворювання – це небезпечно», 5 – 11 класи 

Згідно 
плану 
спільних 
заходів  

Пшенична С.В. 
Луценко В.О 

11. 

Бесіда лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
«Чистота – запорука здоров'я», 1-4 класи 

Згідно 
плану 

спільних 
заходів 

Пшенична С.В. 
Луценко В.О. 

 

12. 

Залучати до співпраці з учнями спеціалістів: 
 • лікаря-гінеколога;  
 • лікаря-венеролога; 
 • лікаря нарколога 

Згідно 
затвер-

дженого 
графіка 

Пономарьова 
О.В.. 

13. 
Дні безпеки життєдіяльності при виході на канікули Жовтень, 

грудень, 
березень 

Класні керівники 

14. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів розглядати: 
• на нараді при директорові, 
• на методоб'єднаннях класних керівників; 
• на батьківських зборах 

Згідно 
плану 

Пономарьова ОВ 

15. 
Дні безпеки життєдіяльності у зв'язку з оздоровленням учнів та ви-
ходом на літні канікули. 

Травень Класні керівники 

16. 
Брати участь у районних заходах: виступ агітбригад ЮІР, ДЮП Згідно 

плану  
Полежаєва Р.І. 

3.6. Заходи з екологічного виховання  

№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 
Відмітка 

про 
виконання 

1. Тиждень біології та хімії 18-22.09 Полежаєва Р.І.  
2. Виставка-конкурс робіт з екологічної тематики. 18-22.09 Полежаєва Р.І.  
3. Година спілкування «Збережемо чистим довкілля», 1 кл. 29.09 Якименко Л.О.  
4. Година спілкування «Стань природі другом, будь природі 

сином», 4 кл. 
28.09 Коноваленко Н.О.  

5. Година спілкування «Вода – безцінне багатство. Бережіть 
її!», 6 кл. 

17.09 Холодна Д.В.  

6. Година спілкування «Збережемо чистоту водних 
просторів наших», 10 кл. 

20.09 Будюкова В.Г.  

7. Екскурсія до лісу « Природа навколо нас»,  
1-4 кл. 

22.09 
Коноваленко Н.О., 

Карпюк С.А. 
 

8. Година спілкування «Екологічна етика», 1 кл. 12.10 Карпюк С.А.  
9. Година спілкування «Збережемо природу рідного краю», 

4 кл. 
21.10 Власенко Н.П.  

10. Година спілкування «Бережіть рідну природу»,      9 кл. 21.10 Полежаєва Р.І..  
11. Година спілкування «За життя без сміття»,   11 кл. 16.10 Янковська Н.Т.  
12. Виставка малюнків «Осінь в гості завітала»,  

1-4 кл. 
20.10 Карпюк С.А.  

13. Операція «Чистодвір», 5-11 кл. жовтень Класні керівники  
14. Екскурсія «Ми – друзі природи»  жовтень-

листопад 
Коноваленко Н.О.  

15. Фотовиставка «Осіннім сном навкруг все сповила золота 
осінь», 5 – 11 кл. 

листопад Полежаєва Р.І.  

16. Участь у районній виставці-конкурсі «Замість ялинки – 
новорічний букет» 

грудень Полежаєва Р.І.  

17. Участь у конкурсі екологічних проектів грудень Полежаєва Р.І.  
18. Екологічна гра «Знайте, любіть і бережіть природу» січень Полежаєва Р.І.  
19. Конкурс читців віршів на тему: «Давайте почуємо голос 

Землі», 1 – 4 кл. 
лютий Карпюк С.А.  

20. Операція «Пролісок» березень Полежаєва Р.І.  
21. Операція «Збережемо чистую криницю»,  

7-8 кл., 5-6 кл 
15.04 

Котляр Р.П. 
Полежаєва Р.І. 
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22. Екологічний двомісячник «За чисте довкілля» квітень-
травень 

Полежаєва Р.І.  

23. Операція «Посади сад» квітень Класні керівники  
24. Операція «Для друзів пернатих  збудуємо хату» 

квітень 
центр громад-сько-
корисної діяльності 

 

25. Акція «Сміття? Сміттю – ні!» 
квітень 

центр громад-сько-
корисної діяльності 

 

26. Участь у районному конкурсі екологічних агітбригад квітень Полежаєва Р.І.  
27. Акція «Чиста Україна – чиста земля» травень Полежаєва Р.І.  
28. Операція «Шкільна клумба» травень Класні керівники  
29. Рольова гра «Ми всі – господарі природи, тож 

бережемо її вроду» 
травень Полежаєва Р.І.  

3.7. Заходи з краєзнавчої роботи  
№ 
з/п 

Заходи Термін 
Відповідальни

й 

1. 
Екскурсія до Кукулевського городища – столиці меланхленів «Пізнаймо 
історію свого села», 5-10 кл. 

15.10 Янковська Н.Т. 

2. Участь в районному етапі Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

до 01.10 Будюкова В.Г. 

3. Екскурсія в м. Харків до історичного музею 25.10 Чечуйко В.Н. 
4. Екскурсія до старого центра села 25.10. Дораж О.О. 
5. Екскурсія до Валківського краєзнавчого музею 26.10 Чечуйко В.Н. 
6. Участь у районному краєзнавчому фестивалі «Родинні обереги» 

до 28.11 
Пономарьова 

О.В. 
7. Участь в районному конкурсі робіт Всеукраїнської філософської історико-

краєзнав-чої експедиції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» 
до 01.12 Будюкова В.Г. 

8. Похід до могили Костянтина Певного, Героя Першої  Світової війни, 
Георгіївського кавалера 

12 грудня Янковська Н.Т. 

9. Святкові вечорниці «Щедрий вечір в кожну хату» 13.01 Котляр Р.П. 
10. Участь у районному етапі історико-краєзнавчої експедиції «Слобожанські 

дзвони Перемоги» 
квітень Будюкова В.Г. 

11. Екскурсія до Огульцівського храму Покрови Пресвятої Богородиці та зустріч 
з настоятелем храму 

30.03 
Пономарьова 

О.В. 
12. Екскурсія до Харкова «Православні храми Слобожанщини» 

29.03 
Пономарьова 

О.В. 
13. Участь у районному краєзнавчому практикумі вересень Будюкова В.Г. 
14. Ландшафтно-краєзнавча екскурсія «Краєвиди Огульців», 1 – 4 кл. 28.03. Карпюк С.А. 
15. Геологічна екскурсія «Ґрунти нашої місцевості» 29.03 Дораж О.О. 
16. Похід за маршрутом Огульці – Черемушна – Паньківка – Огульці червень Дораж О.О. 
17. Робота історико-краєзнавчого гуртка. Робота музею історії школи, 

підготовка та проведення екскурсій  
протягом 
навч.року 

Янковська Н.Т. 

18. Підготовка наукових робіт для МАН членами історико-краєзнавчого гуртка  жовтень-
листопад 

Будюкова В.Г. 

3.8. Соціальний захист учнів 
№ з/п Заходи Термін Відповідальний 

1. 
Оновлювати каталог урядових і галузевих документів, що забезпечують 
дотримання законодавства в галузі охорони дитинства та соціального захисту 
дітей 

постійно Полежаєва Р.І. 

2. 
Проводити ознайомлення педпрацівників навчального закладу з 
нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони 
дитинства та соціального захисту дітей 

постійно Полежаєва Р.І. 

3. Призначити наказом по школі громадського інспектора з охорони дитинства 
До 01.09 Омеляненко 

Т.М. 

4. 
Розглянути питання соціального захисту дітей пільгових категорій на нараді 
при директорі 

12.02 
 

Полежаєва Р.І. 

5. Поновити базу даних дітей пільгових категорій  До 05.09 Полежаєва Р.І. 

6. 
Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання всіх дітей 
пільгових категорій 

вересень 
січень 

Полежаєва Р.І., 
класні 

керівники 

7. 
Забезпечити проведення медичних оглядів дітей пільгових категорій 
медичними працівниками  

під час 
оглядів 

Пономарьова 
О.В 

8. Залучати дітей пільгового контингенту до гуртків, факультативів, секцій З  05.09 

Педагог-
організатор, 

класні 
керівники 

9. 
Залучати дітей пільгових категорій до участі в шкільних та районних 
конкурсах дитячої творчості, спортивних змаганнях, олімпіадах 

протягом 
року 

Полежаєва Р.І. 
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10. 
Організувати безкоштовне харчування дітям пільгового контингенту 
відповідних категорій 

З 01.09 Пошедіна Т.І. 

11. 
Організувати оздоровлення учнів пільгових категорій у пришкільному таборі 
«Сонечко» 

червень 
Директор 

табору 

12. Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей пільгового контингенту 
протягом 

року 
Педагог-

організатор 

13. 
Контролювати працевлаштування дітей пільгових категорій після закінчення 
школи  

вересень  
Класні 

керівники 

14. Здійснювати психо-діагностичну та корекційно-розвивальну роботу  
протягом 
року 

Класні 
керівники 

15. Забезпечувати участь дітей пільгових категорій у районних заходах  
протягом 

року 
Полежаєва Р.І. 

 
 3.9. Розвиток учнівського самоврядування  

Назви центрів шкільного 
самоврядування 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

ВЕРЕСЕНЬ 
Вибори учнівського самоврядування. Планування роботи. 01.09–05.09 Педагог-організатор 

Засідання ради учнівського самоврядування щочетверга 
президент учнівського 

самоврядування 

Робоча лінійка щоп’ятниці 
Педагог-організатор, 

президент 
Випуск блискавок за результатами чергування по школі щотижня черговий клас 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 08.09 президент 

Рейд-огляд щоденників 18.09 
Відповідальний за 

ведення щоденників 

Підготовка та проведення інтелектуальної 
гри «Пізнай природу» 1 – 4 кл. 

25.09 
Радник з питань 

проведення предметних 
тижнів 

Центр дисципліни і порядку 

Засідання центру 15.09 президент 

Рейд «Чи всі за шкільною партою» 15.09 
Відповідальний за облік 

відвідування 
Підготовка до дня самоврядування вересень міністр центру 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 14.09. президент 

Акція «Подаруй бібліотеці книгу!» вересень 
Керівник групи «Живи, 

книго!» 

Робота книжкової майстерні «Айболить» вересень 
Керівник групи «Живи, 

книго!» 

Центр культури 
Засідання центру 18.09. президент 

Підготовка до святкування Дня учителя вересень міністр центру 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 11.09 президент 
Шкільна спартакіада в рамках Малих 

Олімпійських ігор 
07-15.09 міністр центру 

Центр інформації 
Засідання центру 12.09 президент 

Рейд-огляд робочих куточків 22.09 міністр центру 
Випуск газети «Цікава біологія» 21-25.09 міністр центру 

Центр шефської допомоги 

Засідання центру 18.09 президент 
Акція до Міжнародного дня людей 
похилого віку «Будь милосердним». 

28.09 Волонтерська група 

Створення ігротеки для молодших 
школярів. 

вересень 
відповідальний за 

роботу з молод-шими 
школярами 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 01.10 президент 
День самоврядування 05.10 президент 

Рейд-перевірка успішності 09.10 
відповідальний за стан 

успішності 

Центр дисципліни і порядку 

Засідання центру 02.10 президент 
День самоврядування 02.10 президент 

Акція «Шкільне подвір’я» жовтень 
Відповідальний за 

чергування по школі 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 20.09 президент 
Операція «Чистодвір» жовтень міністр центру 

Акція «Зроби іграшку своїми руками» 05-09.10 група «Юні майстри» 

Центр культури 

Засідання центру 06.10 президент 
Святкування Дня учителя, святкова 

програма «Тобі, учителю, вклоняюсь 
низько!» 

02.10 міністр центру 
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Назви центрів шкільного 
самоврядування 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 09.10 президент 
Вивчення комплексу вправ «Наш спосіб 

життя – це наше здоров’я» 
13.10 міністр центру 

Центр інформації 
Засідання центру 12.10 президент 

Випуск газети до Дня учителя до 02.10 міністр центру 

Центр шефської допомоги 

Засідання центру 08.10 президент 
Привітання учителів-пенсіонерів з Днем 

учителя 
02.10 

відповідальний по 
святкових привітаннях 

Підготовка та проведення інтелектуальної 
гри для молодших класів «Розумники і 

розумниці» 
21.10 

відповідальний за 
роботу з молодшими 

школярами 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 12.11 президент 

Рейд-перевірка домашніх завдань та 
наявності зошитів 

16.11 
відповідальний за стан 

успішності 

Центр дисципліни і порядку 
Засідання центру 06.11 президент 

Операція «Вчимося бути громадянами своєї 
шкільної держави» 

листопад 
консультант з прав і 

обов’язків учнів 
Центр громадсько-корисної 

діяльності 
Засідання центру 05.11 президент 

Акція «Бережи шкільне майно» листопад група «Юні майстри» 

Центр культури 
Засідання центру 13.11 президент 

Підготовка до вечора «Як тобі служиться?» листопад міністр центру 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 18.11 президент 
Навчально-ігрова бесіда з профілактики 

простудних захворювань «Ліки бувають не 
лише корисними, а й смачними» 

26.11 міністр центру 

Центр інформації 

Засідання центру 17.11 президент 
Конкурс малюнків на тему «Права людини 

починаються з прав дитини» 
27.11 міністр центру 

Випуск газети «Моє здоров’я – в моїх 
руках» 

20.11-24.11 міністр центру 

Центр шефської допомоги 
Засідання центру 20.11 президент 

Бесіда з учнями початкових класів 
«Дисципліна і правопорядок» 

24.11 міністр центру 

ГРУДЕНЬ 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 05.12 президент 

Конкурс «Лице учня – його щоденник» 08.12 
відповідальний з 

контролю за веденням 
щоденників 

Рейд-перевірка успішності 11.12 
відповідальний за стан 

успішності 

Центр дисципліни і порядку 
Засідання центру 04.12 президент 

Рейд-перевірка відвідування 08.12 
відповідальний за 

відвідуванням 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 11.12 президент 
Рейд-перевірка підручників 22.12 міністр центру 

Операція «Прикрашаємо ялинку». 
Підготовка та проведення конкурсу 
зимових букетів «Замість ялинки – 

новорічний букет» 

грудень група «Юні майстри» 

Центр культури 

Засідання центру 05.12 президент 
Підготовка та проведення вечора «Як тобі 

служиться?» 
до 06.12 міністр центру 

Підготовка та проведення новорічного 
балу-карнавалу 

до 27.12 міністр центру 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 11.12 президент 
Акція «За здоровий спосіб життя» 01.12 міністр центру 

Центр інформації 

Засідання центру 15.12 президент 
Випуск вітальної листівки до Дня Збройних 

сил України 
до 04.12 міністр центру 

Випуск газети «Культура міжетнічних 
відносин» 

грудень міністр центру 

Центр шефської допомоги 

Засідання центру 15.12 президент 

Участь у святі для учнів початкових класів 
«До нас завітав Святий Миколай» 

19.12 
відповідальний за 

роботу з молодшими 
школярами 
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Назви центрів шкільного 
самоврядування 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

Акція «Дарую вам тепло свого дитинства» 19-18.12 міністр центру 
Операція «Допоможи ближньому» в рамках 

тижня доброчинності 
21-25.12 міністр центру 

Привітання ветеранів війни та вчителів-
пенсіонерів з новорічними святами 

до 29.12 
відповідальний по 

святкових привітаннях 
СІЧЕНЬ 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 16.01 президент 
Організація ігрових занять для 5-7 класів у 

кабінеті інформатики «Мандрівники і 
невідомі землі» 

січень 
відповідальний за стан 

успішності 

Центр дисципліни і порядку 
Засідання центру 15.01 президент 

Операція «Поведінка на зимовому подвір’ї» 18.01 
відповідальний за 

чергування по школі 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 18.01 президент 
Операція «Допоможи братам меншим» 

(виготовлення годівничок) 
січень група «Юні майстри» 

Центр культури 
Засідання центру 22.01 президент 

Підготовка і участь у районному фестивалі 
«Щедрик» 

до 13.01 міністр центру 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 22.01 президент 
Спортивна естафета 22.01 міністр центру 

Центр інформації 
Засідання центру 26.01 президент 

Випуск газети «Проба пера» січень 
кореспондент газети 

«Проба пера» 

Центр шефської допомоги 
Засідання центру 26.01 президент 

Акція «Принеси тепло в дім, який того 
потребує» 

січень міністр центру 

ЛЮТИЙ 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 01.02 президент 

Рейд-перевірка успішності 23.02 
відповідальний за стан 

успішності 

Центр дисципліни і порядку 
Засідання центру 02.02 президент 

Конкурс «Кращий знавець правил 
поведінки учнів» 

09.02 
консультант з прав і 

обов’язків учнів 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 05.02 президент 
Акція «Зроби свій клас зеленим і 

затишним» 
лютий 

консультант з питань 
екології 

Центр культури 

Засідання центру 05.02 президент 
Робота пошти Святого Валентина 14.02 міністр центру 

Зустріч з воїнами-інтернаціоналістами 16.02 міністр центру 
Екскурсія «Випускники Огульцівської 

школи – захисники Вітчизни» 
23.02 міністр центру 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 09.02 президент 
Випуск санбюлетеню в рамках місячника 

Червоного хреста 
лютий міністр центру 

Центр інформації 
Засідання центру 12.02 президент 

Випуск газети «Воїни-інтренаціоналісти – 
випускники школи» 

лютий міністр центру 

Центр шефської допомоги 
Засідання центру 12.02 президент 

Привітання ветеранів з Днем захисника 
Вітчизни 

23.02 
відповідальний за 

привітання 
БЕРЕЗЕНЬ 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 05.03 Президент 

Рейд-перевірка успішності 19.03 
відповідальний за стан 

успішності 

Центр дисципліни і порядку 
Засідання центру 05.03 президент 

Гра-подорож у місто культури для 1-8 
класів 

16.03 міністр центру 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 12.03 президент 
Операція «Бережи книгу» 21.03 група «Юні майстри» 

Рейд-перевірка підручників 16.03 міністр центру 

Операція «Пролісок» березень 
консультант з питань 

екології 

Центр культури 
Засідання центру 12.03 президент 

Підготовка та проведення святкової 07.03 міністр центру 
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Назви центрів шкільного 
самоврядування 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

програми до 8 березня 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 12.03 президент 
Перегляд документального кінофільму 

«Шкідливі звички та їх наслідки» 
березень міністр центру 

Круглий стіл для старшо-класників 
«Культура – духовна запорука високої 

моралі» 
16.03 міністр центру 

Центр інформації 
Засідання центру 16.03 президент 

Анкетування «Моя майбутня професія» для 
9-11 класів 

березень міністр центру 

Центр шефської допомоги 

Засідання центру 16.03 президент 
Привітання вчителів-пенсіонерів з 

Міжнародним жіночим днем 
07.03 міністр центру 

Виготовлення з молодшими школярами 
закладок для книжок 

березень 
відповідальний за 

трудові справи 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 10.04 президент 

Конкурс на кращий учнівський зошит 12.04 
відповідальний за стан 

ведення зошитів 

Центр дисципліни і порядку 
Засідання центру 04.04 президент 

Навчальна гра «Велосипедист – учасник 
дорожнього руху» 

16.04 міністр центру 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 10.04 президент 
Акція «Посади сад» квітень група «Юні майстри» 

Операція «Для друзів пернатих збудуємо 
хату» 

квітень група «Юні майстри» 

Центр культури 

Засідання центру 10.04 президент 
Підготовка і участь у районному конкурсі 

екологічних агітбригад 
квітень міністр центру 

Проведення лінійки пам’яті 
«Чорнобильських дзвонів відлуння 

тривожне» 
26.04 міністр центру 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 10.04 президент 
Організація шкільної гри «Веселі старти»,  

1 – 5 класи 
14.04 міністр центру 

Вікторина «Безпека дитини», 7-8 клас 05.04 консультанти центру 

Центр інформації 
Засідання центру 17.04 президент 

Випуск альманаху «Школа посміхається» квітень міністр центру 

Центр шефської допомоги 
Засідання центру 18.04 президент 

Операція «Допоможи ближньому» квітень міністр центру 
ТРАВЕНЬ 

Навчально-пізнавальний 
центр 

Засідання центру 04.05 президент 

Рейд-перевірка успішності 11.05 
відповідальний за стан 

успішності 
Підведення підсумків конкурсу «Ерудит» 

по предметних тижнях 
23.05 міністр центру 

Центр дисципліни і порядку 
Засідання центру 04.05 президент 

Операція «Чистодвір» травень міністр центру 

Центр громадсько-корисної 
діяльності 

Засідання центру 04.05 президент 
Операція «Чиста Україна – чиста земля» травень група «Юні майстри» 
Операція «Святий вогонь під обеліском 

збережемо ми на землі» 
до 09.05 міністр центру 

Операція «Шкільна клумба» травень група «Юні майстри» 

Центр культури 

Засідання центру 15.05 президент 
Участь у мітингу до Дня Перемоги 09.05 міністр центру 
Підготовка і проведення зустрічі 

випускників 
       19.05 міністр центру 

Підготовка і участь у Святі останнього 
дзвоника 

травень міністр центру 

Центр здорового способу 
життя 

Засідання центру 15.05 президент 
Підготовка і проведення спортивної гри для 

молодших класів «Тато, мама, я – 
спортивна сім’я» 

16.05 
організатор спортивних 

ігор 

Центр інформації 
Засідання центру 15.05 президент 

Конкурс плакатів «Насильству – ні!» травень міністр центру 
Випуск стінгазети «Пам’яті обпалені до 09.05 головний редактор 
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Назви центрів шкільного 
самоврядування 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

рядки» 
Випуск вітальних газет до свята зустрічі 

випускників 
травень художній редактор 

Випуск стінгазети для 11 класу «Моє 
дитинство золоте» 

до 25.05. 
заступник головного 

редактора 

Центр шефської допомоги 

Засідання центру 15.05 президент 
Операція «Ветеран». травень міністр центру 

Привітання ветеранів війни з Днем 
Перемоги 

до 09.05 
відповідальний по 

привітаннях 

3.10. Робота з батьками 
Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків до навчально- виховного 

процесу, використовуючи їх творчі можливості в позакласній роботі з класними колективами та 
індивідуальній роботі з сім’ями, що потрапили у складні життєві ситуації; зробити батьків 
союзниками школи.  
Основні напрямки роботи з батьками: 

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

 виявлення труднощів, які відчувають батьки; 
 здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків 

на основі ретельного аналізу; 
 залучення батьків до організації позакласної виховної роботи; 
 проведення загальних батьківських зборів (1 раз на семестр),  класних батьківських зборів (4 рази 

на рік); 
 особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками, консультації для батьків психолога 

школи. 
 Реалізація спільних заходів в рамках ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей. 

Основними завданнями спільних заходів є: 
 забезпечення духовної єдності поколінь; 
 забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини; 
 включення дитини в спільну роботу з дорослими; 
 виховання поваги до школи, батьків, учителів, товаришів. 

Прогнозуючим результатом реалізації цих спільних заходів є ефективність системи спільної 
діяльності сім’ї та школи у виховному процесі, зменшення конфліктних ситуацій у навчальному 
процесі. 

Конкретність спільних заходів розкривається в класних планах виховної роботи з урахуванням 
психолого-педагогічних особливостей кожного класного колективу. 

№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 

Познайомитися з матеріально-побутовими умовами родин: 
 першокласників; 
 дітей, що прибули до школи; 
 сімей, що потрапили у складні життєві ситуації; 
 сиріт, напівсиріт; 
 дітей, що мають батьків-інвалідів; 
 дітей-інвалідів; 
 багатодітних; 
 дітей, що потерпіли від ЧАЕС 

вересень Класні керівники 

2. 
Взяти під контроль сім’ї, у яких батьки не забезпечують належного 
виконання учнів 

вересень Класні керівники 

3. 
Проводити рейди-перевірки житлово-побутових умов життя дітей, які 
знаходяться під опікою, із багатодітних, малозабезпечених дітей 

Протягом 
навчального року 

Полежаєва Р.І., 
класні керівники 

4. 
Залучати батьків до участі в загальношкільних, класних виховних 
заходах,екскурсіях,походах 

Протягом 
навчального року 

Класні керівники 

5. 
Залучати підприємців-спонсорів до виконання Програми розвитку 
школи 

Протягом 
навчального  року 

Омеляненко Т.М. 

6. Брати участь у освітньо-культурному житті села. Протягом 
навчального року 

Педколектив 

Засідання ради школи 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. Про підсумки роботи школи за 2016/2017 навчальний рік та завдання на новий 
навчальний рік 

    
08.09 

Омеляненко Т.М. 
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2. Про формування ключових компетентностей в рамках виконання Державних 
стандартів початкової,  базової і повної загальної середньої освіти 

08.12 Пономарьова О.В. 

3. Про виконання Регіональної програми військово-патріотичного виховання 
молоді на 2015-2017 роки 

16.03  Полежаєва Р.І. 

4. Про підготовку школи до нового навчального року 13.04 Омеляненко Т.М. 

Батьківські збори 
1. 1. Про підсумки роботи школи за 2016/2017 навчальний рік та завдання на 

новий навчальний рік. 
2. Про організацію гарячого харчування учнів. 

08.09 Омеляненко Т.М. 
 

Полежаєва Р.І. 
2. 1.  Про порядок закінчення 2017/2018 навчального року, проведення державної 

підсумкової атестації та участь учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні 
2.Про виконання Регіональної програми військово-патріотичного виховання 
молоді на 2015-2017 роки 

16.03 Омеляненко Т.М. 
 

Полежаєва Р.І. 

 
4. Робота з підвищення педагогічного, методичного, професійного та фахового  

рівня педагогічних працівників 
4.1. Структура організаційно-методичної роботи школи 

Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності 
вчителів, активізацію їх педагогічної діяльності, робота над покращенням якості методичних розробок, 
створюваних педагогами-практиками. 

Структура організаційно-методичної роботи: 
• педагогічна рада; 
• методична рада; 
• методичний кабінет; 
• методичні об'єднання; 
• індивідуальні та групові форми роботи. 
Завдання, які постають перед організаційно-методичною роботою: 
• кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 
• створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації 

педагогічних працівників; 
• проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей 

педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та 
впроваджені; 

• вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем. 
4.2. Організація роботи шкільних методичних об'єднань 
МО школи Тема, над якою працює МО 

МО класних керівників Формування життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення 
особистості 

МО учителів початкових 
класів 

Формування ключових компетентностей учнів в рамках виконання 
Державного стандарту початкової загальної освіти 

Засідання методичного об’єднання класних керівників  
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1 Про планування виховної роботи класних керівників згідно Основних орієнтирів 
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України 

05.09 Полежаєва Р.І., 
класні 

керівники 
2 1) Про організацію роботи з військово-патріотичного виховання   21.11 Полежаєва Р.І. 
3 1) Про стан роботи Ради профілактики правопорушень, та  роботу з дітьми, що 

перебувають на обліку  
20.02 Полежаєва Р.І. 

4 1)Про підсумки організації виховного процесу в класі за рік та визначення 
ефективності роботи класних  керівників. 

24.04 Полежаєва Р.І. 

Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів  
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 1. Про вивчення та шляхи реалізації навчальних дисциплін у 
початковій школі в 2017/2018 навчальному році 
2. Розвиток пізнавальної активності учнів під час навчання 

07.09 Пономарьова О.В. 
 

Карпюк С.А. 
2. 
 

1. Проведення різних видів диктантів у початкових класах. 
2. Словниково-логічні завдання на уроках читання. 

15.11 Коноваленко Н.О. 
Власенко Н.П. 

3. 1. Розвиток пізнавальної активності учнів під час навчання 
2. Тренінг як форма групової роботи з учнями. 

22.02 Якименко Л.О. 
Карпюк С.А. 

4. 1. Особливості проведення ДПА навчальних предметів для учнів 4-х 
класів у 2017/2018 навчальному році. 
2. Розвиток інтелектуальних здібностей та емоційного інтелекту 
засобами навчальних проектів. 

11.04 Власенко Н.П. 
 

Коноваленко Н.О. 
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Засідання методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу  
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 1. Про затвердження плану роботи ШМО вчителів суспільно-
гуманітарного циклу на 2017/2018 навчальний рік та затвердження 
індивідуальних планів. 
2. Про затвердження завдань шкільного методичного об’єднання 
вчителів суспільно-гуманітарного циклу. 
3. Про опрацювання інструкційно-методичних матеріалів МОН України 
щодо початку навчального року, рекомендації щодо викладання предметів 
суспільно-гуманітарного циклу у 2017/2018 навчальному році. 
4. Про реалізацію освітніх проектів КВНЗ «ХАНО» «Підвищення якості 
підготовки учнів Харківської області до Всеукраїнських учнівських олімпіад 
із навчальних дисциплін» та «Підвищення компетентності вчителів щодо 
підготовки учнів до розв’язання завдань ЗНО». 
5. Про організацію підготовки до участі у проведенні І та ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

04.09 Чечуйко В.Н. 
 
 

Чечуйко В.Н. 
 

Пономарьова О.В. 
 
 

Омеляненко Т.М. 
 
 
 

Котляр Р.П. 

2. 
 

1. Про інтерактивні технології як засіб розвитку творчого потенціалу 
учнів. 
2. Про дидактичні ігри на уроках географії 

13.11 Члени ШМО 
 

Дораж О.О. 
3. 1. Про особливості та підготовку проведення міжнародного оцінювання 

якосвті знань PISA-2018 в Україні 
2. Про ефективні форми роботи з учнями на уроках української 
літератури 

01.12 Члени ШМО 
 

Котляр Р.П. 

4. 1. Про підсумки роботи методичного об’єднання, проблеми і 
досягнення 
2. Про аналіз написання ДПА та ЗНО 

30.08 Чечуйко В.Н. 
 

Дораж О.О. 

Засідання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 1. Про затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання  
вчителів природничо-математичного циклу на 2017/2018 навчальний 
рік та затвердження індивідуальних планів роботи. 
2. Про затвердження завдань шкільного методичного об’єднання 
вчителів природничо-математичного циклу. 
3. Про опрацювання інструкційно-методичних матеріалів МОН України 
що до початку навчального року, рекомендації що до викладання 
предметів природничо-математичного циклу у 2017/2018 навчальному 
році. 
4. Про реалізацію освітніх проектів КВНЗ «Харківської академії 
неперервної освіти» «Підвищення якості підготовки учнів Харківської 
області до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 
дисциплін» та «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки 
учнів до розв’язування завдань зовнішнього незалежного оцінювання». 
5. Про організацію підготовки до участі у проведенні І та ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

04.09 Будюкова В.Г. 
 
 

Будюкова В.Г. 
 

Пономарьова О.В. 
 
 
 

Омеляненко Т.М. 
 
 
 
 

Янковська Н.Т. 

2. 
 

1. Про організацію підготовки до участі у міжнародному дослідженні 
якості освіти PISA-2018. 
2. Про  використання міні-проектів у вивченні біології. 
3. Про використання опорних схем на уроках образотворчого 
мистецтва. 
4. Орігамі я к розвиток логіки, уваги 

04.12 Омеляненко Т.М. 
 
Полежаєва Р.І. 
Пономарьова О.В. 
 
Пономарьова О.В. 

3. 1. Про формування компетентностей учнів на уроках математики.  
2. Про використання комп’ютерних технологій на уроках математики 
3. Про впровадження в роботу тестових технологій для ефективної 
підготовки учнів до ЗНО 

03.02. Янковська Н.Т. 
Будюкова В.Г. 
Маршала А.Є. 

4. 1. Про підсумки роботи методичного об’єднання, проблеми і 
досягнення 
2. Про аналіз написання ДПА/ЗНО 

30.08 Голова ШМО 
Заступник 

директора з НВР  

4.3. Атестація педагогічних працівників 
Атестація педагогічних працівників школи проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» 

(ст.54), «Про загальну середню освіту» (ст. 27), Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, із змінами 
затвердженими наказом МОНМС України від 20.12.2011 №1473 

№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 
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1. Ознайомлення вчителів, що атестуються, з нормативними документами з 
атестації 

до 20.09 Омеляненко Т.М. 

2. Узгодження плану курсової перепідготовки з відділом освітою до 20.09 Пономарьова О.В. 
3. Ознайомлення вчителів, що атестуються, з наказом про атестацію (під 

підпис) 
до 20.09 Омеляненко Т.М. 

4. Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які претендують на 
підвищення кваліфікаційної категорії або на присвоєння педагогічного 
звання  

до 23.03 Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

5. Декада вчителя, який атестується. Вивчення та аналіз системи роботи цих 
вчителів. 

13.11-17.11 Пономарьова О.В. 

6. Ознайомлення вчителів, що атестуються, з характеристиками До 01.03 Омеляненко Т.М. 

7. Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на 
засіданнях атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними листами,  

до 23.03 Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

8. Підготовка пакету документів на засідання атестаційної  комісії  ІІ рівня до 01.04 Пономарьова О.В. 
9. Підбиття підсумків атестації педпрацівників школи: наказ, звіт, нарада до 01.04 Омеляненко Т.М. 

  
Засідання шкільної атестаційної комісії 

№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 1. Про затвердження плану роботи робочої атестаційної комісії. 
2. Про розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної 
комісії. 

15.09. Омеляненко Т.М. 

2. 1. Розгляд поданих заяв вчителів, які атестуються. 
2. Затвердження графіка проведення атестації в 2017/2018 навчальному  
році 
3. Затвердження індивідуальних планів роботи вчителів, які атестуються. 

20.10 
 
 
 

Пономарьова О.В. 

3. 1. Розгляд експертних оцінок діяльності педпрацівників, які атестуються. 
2. Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників. 

28.03 Омеляненко Т.М. 

4.4. План засідань методичної ради  
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. Проводити роботу методичної ради школи  
 

Протягом 
року 

Пономарьова О.В. 

2. Провести засідання методичної ради з таких питань: 
1. а) Про вивчення нормативно-правової бази та методичних 
рекомендацій на 2017/2018 навчальний рік 
б) Про погодження календарно-тематичного планування вчителів  

04.09 
 

Омеляненко Т.М. 
 
 

Пономарьова О.В. 
 2. а) Про формування комунікативних компетенції учнів шлхом 

використання інтерактивних технологій 
б) Про підвищення ефективності уроку через особистісно 
зорієнтовану систему навчання 
в) Про курсову перепідготовку вчителів протягом року та 
організаційно-методичне забезпечення досвіду вчителів, які 
атестуються, схвалення досвіду їх роботи 

10.11 
 

Омеляненко Т.М. 
 

Пономарьова О.В. 
 

Пономарьова О.В. 
 

 3. а) Про сучасний урок типологію, підготовку та проведення як 
запоруку розвитку особистості, самореалізації, якості освітньої 
діяльності учасників навчально-виховного процесу 
б) Про заходи для успішного здійснення ДПА у 4, 9, 11 класах та 
ЗНО випускників. 
в) Про підсумки науково-дослідницької роботи учнів 

07.02 Пономарьова О.В. 
 
 

Омеляненко Т.М. 
 

Пономарьова О.В. 
 4. а)Звіт керівників методичних об’єднань 

б) Про підсумки атестації вчителів  
20.04 Пономарьова О.В. 

Омеляненко Т.М. 

4.5. План заходів щодо підвищення ефективності діяльності школи  
№ з/п Заходи Термін Відповідальний 

 Навчальна робота   
1. Перевірити забезпеченість вчителів необхідними програмами, 

посібниками та підручниками і домогтися повного забезпечення. 
до 12.09 Пономарьова О.В. 

2. Домогтися повного забезпечення учнів необхідними підручниками. до 12.09 Пономарьова О.В., 
Пшенична С.В., 
класні керівники 

3. Організувати постійно діючі консультації з предметів державного 
компоненту з метою надання індивідуальної допомоги учням в навчанні 
та поліпшення результатів залікової системи. 

протягом 
року 

Пономарьова О.В. 
Вчителі-

предметники 
4. Організувати додаткові заняття з сильними учнями по предметах за протягом Пономарьова О.В. 
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№ з/п Заходи Термін Відповідальний 
вибором з метою підготовки до предметних олімпіад та підвищення 
рівня знань з предмета. 

року 
 

Вчителі-
предметники 

5. Взяти участь у районних предметних олімпіадах. Згідно 
графіка 

Пономарьова О.В. 
вчителі 

6. Працювати над розвитком життєвих компетентностей школярів протягом 
року 

Вчителі 

7. Чітко дотримуватися Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 
при оцінюванні знань школярів. 

протягом 
року 

Пономарьова О.В. 

8. Урізноманітнювати форми проведення тематичного оцінювання та 
впроваджувати їх у практичну роботу. 

протягом 
року 

Вчителі-
предметники 

9. Продовжити впровадження в практику роботи проведення уроків з 
використанням комп’ютерних технологій. 

протягом 
року 

Вчителі, 
Пономарьова О.В. 

10. Перевіряти техніку читання учнів 2-4 класів та проводити корекцію щодо 
її поліпшення. 

1 раз в 
семестр 

Вчителі, 
Пономарьова О.В. 

11. Залучити старшокласників до науково-дослідницької роботи в секціях 
МАН. 

протягом 
року 

Пономарьова О.В., 
вчителі 

12. В рамках предметних тижнів проводити ігри «Ерудит» і «Брейн-ринг» 
для учнів середніх та старших класів. 

протягом 
року 

Вчителі, 
Пономарьова О.В. 

13. Виявити ерудитів школи серед учнів початкових, середніх та старших 
класів в ході проведення шкільних ігор “Ерудит” та нагородити їх 
цінними подарунками 

до 25.09 Вчителі, 
Пономарьова О.В. 

14. Взяти участь у районних конкурсах “Ерудит” та інтелектуальних іграх. Згідно 
графіка 

Пономарьова О.В., 
Полежаєва Р. І. 

15. Провести анкетування серед учнів 9 та 11 класів з метою виявлення їх 
подальшого місця навчання після закінчення школи та надання їм 
рекомендацій щодо вибору професії. 

до 01.12 Класні керівники 

16. Провести педагогічний консиліум вчителів, що працюють з учнями 5-
класниками та вчителя початкових класів, яка їх випустила 

20.10 Пономарьова О.В., 
вчителі-

предметники 
17. Провести класно-узагальнюючий контроль учнів 10 класу Листопад 

 
Адміністрація 

школи 
18. Досконало вивчити наказ МОН України про порядок закінчення 

навчального року, Положення про проведення державної підсумкової 
атестації,  довести їх до відома вчителів, учнів та батьків.  

до 02.04 Адміністрація 
школи 

19. Провести роботу по виявленню учнів, які можуть бути звільнені від 
ДПА. У разі наявності таких учнів підготувати матеріали про їх 
звільнення 

до 20.04 Пономарьова О.В., 
Пшенична С.В. 

20. Оформити куточок до державної підсумкової атестації. до 20.04 Пономарьова О.В. 
21. Скласти розклад державної підсумкової атестації та затвердити склад 

комісій. 
до 28.04 Пономарьова О.В. 

22. Ввести вивчення факультативів та спецкурсів з метою підготовки учнів 
до ЗНО та ДПА у 11 класі. 

з 01.09 Пономарьова О.В., 
Омеляненко Т.М. 

23. Організувати на базі школи роботу предметних гуртків та спортивних 
секцій позашкільних закладів освіти. 

з 15.09 Адміністрація 
школи 

24. Перевірити готовність матеріалів для проведення ДПА в 4, 9, 11 кл. до 28.04 Пономарьова О.В. 
25. Перевірити виконання навчальних програм до 25.05. Пономарьова О.В 

 Методична робота   

1. Досконало вивчити пояснювальні записки до програм, положення про 
тематичний облік знань і залікову систему та врахувати їх при складанні 
календарно-тематичного планування. 

до 05.09 Вчителі-
предметники 

2. Скласти календарно-тематичні плани згідно діючих програм та 
затвердити їх. 

до 08.09 Вчителі, 
Пономарьова О.В. 

3. Оформити нові робочі стенди в методичному кабінеті згідно плану 
роботи школи у новому навчальному році. 

до 08.09 Пономарьова О.В., 
Цибульник І.М. 

4. Скласти статистичні звіти школи по учнівському та педагогічному 
контингенту і здати їх до відділу освіти 

до 05.09 Пономарьова О.В. 

5. Скласти плани роботи та чергування вчителів на канікулах. за 7 днів 
до канікул 

Пономарьова О.В. 

6. Проводити рейди-огляди навчальних кабінетів з метою перевірки 
ефективного використання обладнання, методичних розробок та 
дидактичних матеріалів. 

остання 
п’ятниця 
місяця 

Методична рада 

7. Поповнювати методичний кабінет необхідними посібниками, 
методичною літературою та іншими матеріалами, систематизуючи 
новинки в картотеці методичної літератури. 

протягом 
року 

Пономарьова О.В., 
Пшенична С.В. 

8. Вивчити та узагальнити стан навчання історії, правознавства, До  Пономарьова О.В. 
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№ з/п Заходи Термін Відповідальний 
Харківщинознавства, економіки, трудового навчання, захисту Вітчизни, 
природознавства у 1-4 класах.  

25.05 Омеляненко Т.М. 
 

9. Організувати та провести фестиваль методичних ідей в рамках декади 
педагогічної майстерності. 

13.11-24.11 Методична рада 
 

10. Організувати та провести відкриті уроки, позакласні заходи з проблеми, 
над якою працюють вчителі в рамках декади педагогічної майстерності. 

13.11-24.11 Пономарьова О.В. 
 

11. Організувати та провести загальношкільну виставку творчих робіт учнів. 07.04 Педагог-
організатор 

12. Створити умови для проходження курсової перепідготовки вчителів: 
Маршали А.Є., Полежаєвої Р.І.,  Дораж О.О. 

Протягом 
року  

Пономарьова О.В. 
 

13. Провести атестацію вчителів   До 28.03 Методична рада 
14. Підготувати звіти вчителів, які атестуються. До 28.03 Методична рада, 

атестаційна комісія 
15. Провести шкільний конкурс «Учитель року» та взяти участь у 

районному етапі  
Грудень, 

січень 
Вчителі, що 
атестуються 

16. Проводити співбесіди з вчителями з питань поглиблених знань з 
предмету оволодіння досягненнями педагогіки та психології. 

1 раз в 
місяць 

Пономарьова О.В. 
 

17. Організувати щомісячний випуск шкільної газети з актуальних питань 
учнівського життя. 

1 раз в 
місяць 

Полежаєва Р.І. 
Пономарьова О.В. 

18. Організувати роботу методичного об'єднання класних керівників 
“Пошук” та методичних об’єднань вчителів. 

З 10.09 Полежаєва Р.І. 
 

Коноваленко Н.О. 
19. Взяти участь у районному ярмарку нових педагогічних ідей і технологій. січень Омеляненко Т.М. 

20. Випустити методичний бюлетень за результатами декади педагогічної 
майстерності. 

до 27.12 Пономарьова О.В. 

21. Проводити методичні оперативки з актуальних питань навчально-
виховного процесу та режиму роботи школи  

1 раз в 
місяць 

Пономарьова О.В. 

22. Перевірити наявність куточків з державною символікою в усіх кабінетах 
і класних кімнатах. 

до 16.09 Вчителі, завідуючі 
кабінетами 

23. Провести інструктивно-методичну нараду з учителями про організоване 
закінчення навчального року. 

квітень Пономарьова О.В. 

24. Організувати відвідування учителями-предметниками уроків у 4 класі з 
метою наступності та адаптації учнів до навчання у основній школі. 

з 10.01 Учителі-
предметники 

4.6 Робота з резервом керівних кадрів 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. Організувати роботу з кадровим резервом, керуючись «Положенням про 
формування кадрового резерву».  

Грудень 
2017 

Омеляненко Т.М. 

2. Оновити списки кадрового резерву До 10.09 Омеляненко Т.М. 

3. Скласти плани індивідуальної роботи, оформити біографічні довідки Грудень 
2017 

вчителі кадрового 
резерву 

4. Направити вчителів кадрового резерву на навчання до районної школи 
роботи з резервом 

Згідно плану 
роботи РМК 

Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

5. Залучити вчителів кадрового резерву до тематичних перевірок предметів; 
до перевірки ведення класних журналів; до підготовки педради; до 
організації та проведення свят та вечорів 

Згідно плану 
роботи РМК 

Омеляненко Т.М., 
Пономарьова О.В. 

6. Скласти звіти про роботу за навчальний рік Червень 2018 Омеляненко ТМ 

4.7. Робота з молодими спеціалістами 
№ з/п Заходи Термін Відповідальний 

1. Організувати роботу з молодими спеціалістами, розробити план 
стажування 

З 01.09 Пономарьова О.В. 

2. Видати наказ про стажування молодих спеціалістів, призначити 
наставників 

До 05.09. Омеляненко Т.М. 

3. Ознайомити зі школою, традиціями, Статутом школи, Колективним 
договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку 

До 05.09. Омеляненко Т.М. 

4. Розробити і затвердити індивідуальні плани стажування молодих 
спеціалістів 

До 05.09. Молоді спеціалісти 

5. Скласти плани роботи наставників До 05.09. наставники 
6. Забезпечити участь молодих вчителів у районних методичних 

об’єднаннях  
Протягом 

року 
Пономарьова О.В.  

7. Організувати взаємовідвідування уроків молодими спеціалістами та 
наставниками 

Протягом 
року 

молоді спеціа-лісти, 
наставники 

8. Провести звіт наставника щодо роботи з молодими спеціалістами травень Пономарьова О.В., 
наставники  
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4.8. Заходи щодо організації роботи з обдарованою молоддю 
№ з/п Заходи Термін Відповідальний 

1. 
Створити і постійно оновлювати базу нормативно-правових і науково-
методичних матеріалів щодо роботи з обдарованими дітьми 

До 15.09. 
Адміністрація 

школи 

2. 
Використовувати і поповнювати банк діагностичних методик для 
виявлення задатків і здібностей обдарованої учнівської молоді відповідно 
до вікових категорій 

Протягом 
року 

Педагогічний 
колектив 

3. 
Забезпечити впровадження у практичну діяльність методичних 
рекомендацій щодо профілактики стресів та емоційних перевантажень у 
талановитих та обдарованих дітей 

Протягом 
року 

Педагогічний 
колектив 

4. 
Забезпечити впровадження методик і програм, спрямованих на розвиток 
здібностей обдарованої молоді 

Протягом 
року 

Адміністрація 
школи 

5. 
Прийняти участь у роботі науково-практичної конференції з питань 
роботи з обдарованою молоддю 

Протягом 
року 

Методична рада 

6. 
Систематично поповнювати шкільний банк даних і подавати дані в 
районний банк даних «Обдарованість» 

Щомісяця 
Адміністрація 

школи 

7. 
Проводити індивідуальні та групові заняття зі здібними дітьми з метою 
поглибленого вивчення навчальних предметів 

До 25.05 
Учителі-

предметники 

8. 
Продовжити роботу з розповсюдження ефективного педагогічного 
досвіду щодо роботи з обдарованою учнівською молоддю 

Протягом 
року 

Адміністрація 
школи 

9. 
Забезпечити проведення шкільних і участь у районних та обласних 
олімпіадах з базових навчальних дисциплін.  

Відповідно 
до планів 

Учителі-
предметники 

10. 
Сприяти участі учнів в Інтернет-олімпіадах, очно-заочних олімпіадах, 
турнірах 

протягом 
року 

Адміністрація 
школи, 

педколектив 

11. 
Сприяти участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

Протягом 
року 

Адміністрація 
школи, 

педколектив 

12. 
Сприяти збільшенню кількості гуртків та інших творчих об’єднань для 
розвитку дітей в позаурочний час 

З 01.09 Колектив школи 

13. 
Сприяти модернізації обладнання навчальних кабінетів школи з метою 
створення умов для роботи з обдарованою молоддю 

З 01.09 
Адміністрація 

школи 

14. Сприяти зміцненню спортивної бази школи З 01.09 
Адміністрація 

школи 

15. 
Організувати роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, узагальнення та впровадження ефективного педагогічного 
досвіду з проблеми пошуку та розвитку обдарованої особистості 

Протягом 
року 

Адміністрація 
школи 

Методична рада 

16. 
Сприяти організації оздоровлення обдарованої учнівської молоді під час 
канікул 

Влітку 
 2018 р. 

Адміністрація 
школи 

 
5. Охорона здоров’я і життя учасників навчально-виховного процесу. Оздоровлення учнів 

5.1. Охорона здоров’я і життя учасників навчально-виховного процесу 

№ з/п Заходи Термін Відповідальний 

1. 

Одержати акт прийняття школи до нового навчального року. 
Оформити акти-дозволи на проведення занять у спортивному залі, 
майстерні, кабінетах, акти перевірки міцності укріплення установки 
спортивних споруджень 

до 15.08. 

Омеляненко ТМ, 
Цибульник І.М., 

завідуючі 
кабінетами 

2. Організувати медичний огляд працівників школи до 01.08 Омеляненко Т.М. 

3. 
Провести поглиблений медичний огляд учнів з метою виявлення їх 
стану здоров'я та розподілу на групи для занять фізичною культурою 

згідно плану 
ФАП 

Луценко В.О. 

4. Організувати викладання курсу «Основи здоров’я» з 01.09 Омеляненко Т.М. 

5. 
Сприяти оздоровленню працівників школи. Порушувати клопотання 
про виділення путівок санаторно-курортного типу. 

протягом року Котляр Р.П. 

6. 
Забезпечувати організацію медико-педагогічного контролю за 
фізичним вихованням учнів 

протягом  
року 

Учителі 
фізкультури 

7. 
Здійснювати індивідуальний підхід щодо навантаження на уроках 
фізкультури учнів, які не підлягають заняттям в основній групі за 
станом здоров'я 

протягом року Дораж О.О. 

8. 
Провести туристичні походи та екскурсії по рідному краю та країні з 
метою ознайомлення учнів з історико-культурними пам’ятками 

протягом  
року 

Класні керівники 
 

9. Проводити рухливі ігри на перервах з учнями початкових класів 
протягом 

 року 
Класоводи 

10. 

Взяти участь у районних змаганнях з туризму та спартакіаді по спорту 
серед: 
 а) вчителів 
 б) учнів 

згідно плану 
ВО 

Класні керівники 
Дораж О.О. 
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5.2. Оздоровлення учнів 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. 
Вивчити законодавчу та нормативну базу з питань організації 
відпочинку та оздоровлення дітей  

До 30.12 Начальник табору 

2. Організувати роботу табору з денним перебуванням «Сонечко» 
Травень-
червень 

Полежаєва Р.І. 

3. Організувати якісне забезпечення харчування дітей у таборі 
Травень-
червень 

Пошедіна Т.І. 

4. Здійснювати належне медичне обслуговування дітей у таборі 
Травень-
червень 

Працівники 
амбулаторії 

сімейного лікаря 

5. Організувати літнє оздоровлення дітей пільгового контингенту. 
Літо 

2018року 
Полежаєва Р.І., 

Омеляненко Т.М. 

6. Проводити туристичні походи з метою оздоровлення дітей 
Літо 

2018року 
Класні керівники 

7. 
Залучати позабюджетні кошти, батьків та спонсорів для організації 
більш якісного харчування дітей у таборі 

травень Директор табору 

8. 
Підвести підсумок літнього оздоровлення та заслухати питання на 
нараді при директорові 

Жовтень Директор табору 

 
6. Заходи з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці 

№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальний 

1. Одержати акт прийняття школи до нового навчального року До 01.09. Омеляненко Т.М. 

2. 
Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в 
школі 

вересень, 
квітень 

Комісія з охорони 
праці 

3. 
Затвердити Угоду з охорони праці між адміністрацією та 
профспілковим комітетом школи. Скласти акти на її виконання 

до 05.01, 
05.07 

Омеляненко Т.М., 
Котляр Р.П. 

4. 

З метою попередження дитячого травматизму проводити роботу з 
учнями: вивчати правила дорожнього руху; правила поведінки на 
воді, правила поводження з джерелами електроструму та правила 
безпеки при користуванні газом, щодо запобігання дитячого 
травматизму від вибухово-небезпечних предметів, протирадіаційної 
безпеки, пожежної безпеки 

Протягом 
року 

Пономарьова ОВ 

5. Організувати роботу загонів ЮІР та ДЮП 
Протягом 

року 
Полежаєва Р.І. 

6. 
Перед проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з 
попередження травматизму дітей 

Протягом 
року 

Пономарьова ОВ 

7. 

Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, 
захисту Вітчизни, трудового навчання, інформатики, фізичної 
культури щодо виконання правил з техніки безпеки, пожежної 
безпеки в кабінетах, майстерні, спортивній залі 

1 раз на 
семестр 

Омеляненко Т.М., 
комісія з охорони 

праці 

8. 

Оформити акти-дозволи на проведення занять у спортивному залі, 
на спортивному майданчику, у майстерні, кабінетах з особливими 
умовами роботи, акти перевірки міцності укріплення установки 
спортивних споруджень 

До 01.08 
Комісія з охорони 

праці, зав.кабінетами 

9. 
Перевірити наявність інструкцій з охорони праці та пожежної 
безпеки в приміщеннях, де це передбачено відповідними 
нормативами.  

До 01.09 
Цибульник І.М., 

Пономарьова О.В. 

10. 
Систематично запрошувати до школи співробітників ДАЇ, пожежної 
частини для проведення бесід з учнями та батьками 

Протягом 
року 

Пономарьова ОВ 

11. Організувати безкоштовне харчування дітей пільгового контингенту. з 01.09 
Омеляненко Т.М. 

Пошедіна Т.І. 

12. 
Строго дотримуватись проведення інструктажів по попередженню 
дитячого травматизму під час екскурсій, походів. 

Напередодні 
 та протягом 

заходів 

Пономарьова О.В., 
вчителі 

 

13. 
Контролювати санітарний стан класних кімнат, їдальні, загальних 
приміщень школи та подвір'я. Проводити генеральне прибирання. 

протягом  
року 

Цибульник І.М. 

14. 
Продовжити озеленення класних кімнат та коридорів школи різними 
видами живих квітів. 

протягом  
року 

Класні керівники 

15. 

Забезпечити систематичне проведення санітарно-освітньої роботи 
серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, 
передбачити в планах виховної роботи бесіди: 

 Гігієна та режим дня школяра 
 Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань 
 Профілактика СНІДу та венеричних захворювань 

Протягом  
року 

Пономарьова ОВ, 
класні керівники 
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11. 
Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних 
кімнатах, спортивному залі, майстерні, харчоблоку, інших 
приміщеннях школи 

Протягом 
року 1 раз  

на тиждень 

Пономарьова ОВ, 
черговий клас 

12. 
Забезпечити контроль за якістю їжі та продуктів харчування у 
шкільній їдальні 

Щодня Омеляненко Т.М. 

13. Провести планові заміри опору ізоляції Липень Цибульник І.М. 

14. 
Провести планові та позапланові інструктажі з охорони праці та 
техніки безпеки з персоналом школи 

Вересень, 
березень 

Полежаєва Р.І. 

15. 
Проводити інструктажі з техніки безпеки на робочому місці 
(вступний, повторний) 

протягом 
року 

Омеляненко ТМ 
 

16. 
Забезпечити необхідний температурний режим та освітлювальний 
режим класних кімнат. 

протягом 
року 

Цибульник І.М. 
 

17. 
Організувати перевірки-огляди санітарно-гігієнічного стану класних 
кімнат та загальних приміщень школи і збереження шкільного 
майна. 

1 раз в 
місяць 

(остання 
п’ятниця) 

Омеляненко Т.М. 
 

18. Підняти на якісно вищий рівень вологе прибирання всіх приміщень. 
протягом 

року 
Цибульник І.М. 

 

19. 
Розробити циклограму прибирання класних кімнат та загальних 
приміщень школи технічними працівниками. 

до 05.09 
Цибульник І.М. 

 

7. Фінансово-господарська діяльність. Матеріально-технічна база закладу 
№ Заходи Термін Відповідальний 

1. 
Підготувати школу до нового навчального року, зробити ремонт 
класних приміщень, коридорів. 

До 01.08 Омеляненко Т.М. 

2. 
Здійснити комплекс заходів щодо підготовки школи до роботи в 
осінньо-зимовий період 

до 15.10 Цибульник І.М. 

3. 
Провести ревізію опалювальної системи, систем водопостачання та 
каналізації, електромережі на предмет якісної їх підготовки до 
навчального року  

до 01.08 
Цибульник І.М. 

 

4. 
Провести огляд навчально-матеріальної бази кабінетів, зробити їх 
інвентаризацію. 

до 01.11 
Цибульник І.М. 

 

5. 
Закріпити наказом по школі за вчителями класні кімнати, за 
обслуговуючим персоналом – територію школи. 

до 01.09 
Омеляненко Т.М. 

 

6. 
Залучити батьків, випускників, спонсорів до поповнення навчально-
матеріальної бази. 

постійно Колектив школи 

7. 
Працювати над проблемою поповнення кабінетів технічними 
засобами навчання, наочними посібниками, дидактичним матеріалом. 

постійно 
Вчителі 

 

8. 
Зробити обмір силової та освітлювальної проводки, обмір опору 
заземлення. 

до 01.08 
Цибульник І.М. 

 

9. Працювати над проблемою озеленення класних кімнат, коридорів. 
протягом 

року 
Цибульник І.М., 
колектив школи 

10. Заготувати овочі для шкільної їдальні до 01.09 
Батьківський 

комітет 

11. Залучати  позабюджетні кошти на утримання школи. 
Протягом 

року 
Батьківський 

комітет 

12. 
Надати до централізованої бухгалтерії перелік документів щодо 
складання тарифікації та штатного розпису 

До 03.09 Омеляненко Т.М. 

13. Вчасно скласти табель на зарплату. 

до 10 
числа 

 кожного 
місяця 

Пономарьова О.В. 
Цибульник І.М. 

14. 
Тримати на постійному контролі використання коштів на харчування 
учнів, особливо пільгового контингенту учнів. 

Протягом 
року 

Комісія по 
харчуванню 

15. Чітко контролювати використання електроенергії, газу, води. постійно Цибульник І.М. 

 
8. Реалізація державних, обласних та районних програм у галузі освіти 

№ Назва програми 
Термін подання 

інформації 
Відповідальні 

1 
Стратегія розвитку Харківської області до 2020 
року  

Щоквартально, 
до 5 числа місяця 

наступного за звітним 
періодом 

Омеляненко Т.М. 

2 

Обласна програма розвитку освіти «Новий 
освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки 
(рішення Харківської обласної ради від 19 грудня 
2013 року                №  885-VI). 

Щороку в 1 кварталі Омеляненко Т.М. 

3.  Регіональна програма військово-патріотичного Щороку до 25.03,  Полежаєва Р.І. 



 63 

виховання молоді та участі населення у заходах 
оборонної роботи на 2015-2017 роки (рішення 
Харківської обласної ради від 15 січня 2015 року 
№ 1144- VI). 

25.06, 25.09, 25.12 
Щомісяця 

4 
Районна Програма щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2016 -2017 роки 

Щоквартально  
Пономарьова О.В. 

5 

Районна цільова Програма «Шкільний автобус» 
на 2015-2017 роки (затверджена рішенням  XL 
сесії Валківської районної ради VІ скликання від 
16.01.2015 № 831- VІ) 

Щоквартально, до 1 
числа місяця 
наступного за звітним 
періодом 

Полежаєва Р.І. 

6 

Районна Програма розвитку освіти «Новий 
освітній простір Валківщини» на 2016-2021 роки 
(затверджена рішенням ІІІ сесії Валківської 
районної ради VІІ скликання від 05.02.2016) 

Щоквартально, до 1 
числа місяця 
наступного за звітним 
періодом 

Омеляненко Т.М. 

7 
Програма правової освіти населення 
Валківського району Харківської області на 2014-
2018 роки (рішення від 27.06.2014), 

Щоквартально, до 1 
числа місяця 
наступного за звітним 
періодом 

Полежаєва Р.І. 

8 
Районна Програма економічного і соціального 
розвитку Валківського району  

Щоквартально, до 1 
числа місяця 
наступного за звітним 
періодом 

Омеляненко Т.М. 

9 
Цільова соціальна Програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Валківському районі на 2013-
2017 роки (рішення від 08.05.2013), 

Щоквартально, до 1 
числа місяця 
наступного за звітним 
періодом 

Полежаєва Р.І. 

 

9.  Реалізація Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень, доручень, наказів 

№ 
з/п 

Назва документа 
Термін подання 

інформації 
Відповідальні 

1.  Указ Президента України від 26 листопада 1998 року № 
1310/1998 «Про день пам’яті жертв голодоморів». 

Щороку 
27.11 

Полежаєва Р.І. 

2.  Указ Президента України від 30 жовтня 2001 року № 
1020/2001 «Про День партизанської слави». 

Щороку 
до 22.09 

Полежаєва Р.І. 

3.  Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 
927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення 
та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді». 

Щороку 
до 01.06 
до 15.10 

Пономарьова О.В. 

4.  Указ Президента України від 16 грудня 2011 року № 
1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації 
прав дітей в Україні». 

Щопівроку 
до 15.06. 
до 15.12 

Полежаєва Р.І. 

5.  Указ Президента України від 14 жовтня 2014 року № 
806/2014 «Про День захисника України» 

Щороку до 15.10 Полежаєва Р.І. 

6.  Указ Президента України від 13 листопада 2014 року                          
№ 872/2014 «Про День Гідності та Свободи» 

Щороку до 22.11 Полежаєва Р.І. 

 


