
 1 

«Узгоджено»                                                                  Затверджено» 

Голова шкільної ради                         Протокол педради  від _______№____ 

Т.М. Півненко            Директор НВК "Ліцей-школа № 14"  

               ______________ Т.О. Никитович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

НВК 

"Ліцей-школа № 14" 

на 2021-2022 

навчальний рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь 2021 



 2 

Організація освітнього 

 та адміністративно господарського процесу 

на 2021-2022 н.р. 
 

Місяць № з/р Зміст Відповідальний 

В
ер

ес
ен

ь
 

1 

Видати накази:                                                                     

 про організацію освітнього процесу; 

 про відкриття ГПД; 

 про тарифікацію на 1 семестр; 

 про впровадження Закону про мову; 

 про організацію контрольно-аналітичної ді-

яльності; 

 про планування контрольно-аналітичної дія-

льності на 1 семестр; 

 про організацію індивідуального навчання. 

 Про організацію інклюзивного навчання 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

С
іч

ен
ь 

2 

Видати накази:                                                                    

 про зміни навчального навантаження вчите-

лів; 

 про тарифікація на 2 семестр 

 про підсумки роботи школи у 1 семестрі 

 Про підсумки роботи за 1 семестр команди 

супроводу учнів, які знаходяться на інклюзив-

ному навчанні. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

Л
ю

ти
й

 3 

Підготовка доукомплектування кадрів на но-

вий  навчальний рік: 

 російські та українські класи                            

 ліцейські класи        

Директор НВК "Ліцей-

школа № 14"  Т.О. Ники-

тович 

4 

Складання попереднього навчального наванта-

ження 

Складання графіку відпусток на 2022 рік 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

К
в
іт

ен
ь 5 

Організація державної підсумкової атестації 

2022 р. 

 педрада по ознайомленню з інструкціями;  

 ознайомлення з інструкціями батьків та уч-

нів; 

 збір заяв на екзамен за вибором в 9, 11 кла-

сах; 

 складання атестаційних комісій в 9,11 кла-

сах; 

  складання апеляційної комісії; 

 складання розкладу екзаменів; 

 звільнення від екзаменів 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О.  

6 
Організація участі учнів НВК "Ліцей-школа № 

14" в  ЗНО-2022 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

Т
р
ав

ен
ь
 7 

Педрада з питань допуску учнів 4,9 класів до 

ДПА-2022 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

8 

Нарада з питань готовності учнів 4 класів до на-

вчання на рівні  другого ступеня школи за но-

вим Держстандартом 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 
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9 

Про підсумки роботи за 2 семестр команди су-

проводу учнів, які знаходяться на інклюзив-

ному навчанні. 

 

Червень  

10 

11 

Педрада з переводу учнів 1-8,10 класів  

Педрада з випуску учнів 9,11 класів 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

12 

Накази: 

 про переведення учнів 1-8,10 класів 

 про набір учнів до 1 класу 

 про набір учнів до 10 класу 

 Складання аналізу роботи за 2021-2022 нав-

чальний рік та річного плану на наступний 

2022-2023 навчальний рік. 

Директор                                   

Т.О. Никитович,  

Заступник директора                 

з НВР Костенко Т.О.  
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Педагогічні ради 
 

Тер-

мін 

Зміст Відповідальний Відмі-

тка  

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

 Вибір секретаря педради. 

  Аналіз роботи школи за 2020-2021 н.р. 

 Режим роботи НВК "Ліцей-школа № 14" на 2021-2022 н.р.  

 Обговорення і затвердження плану роботи школи на 2021-2022 

н.р. 

 Організація інклюзивного навчання, відкриття інклюзивних 

класів 

 Інструктаж щодо заповнення журналів 

 Співбесіда за навчальними програмами 

 Організація роботи з молодими вчителями 

 Організація контролю за працевлаштуванням випускників 

 Організація роботи щодо формування комп’ютерної бази даних 

 Організація проведення виступів на методичних понеділках 

 Про підготовку до проведення свята Дня Знань 

 Рекомендації  із планування виховної роботи на новий навчаль-

ний рік 

 Про оцінювання курсу за вибором «Російська мова в українсь-

ких класах» та спецкурсів у профільних класах. 

Заступники директора 

з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

 Про затвердження розкладу уроків, графіку контрольних робіт. 

 Ознайомлення з Положенням про атестацію педагогічних праці-

вників. 

 Про стан роботи в комплексі з охорони праці. 

 Корегування тем для методичної роботи вчителів 

 Аналіз календарного планування 

 Про проведення факультативних та додаткових занять 

 Про підготовку до предметних олімпіад, конференції МАН 

 Про організацію діяльності методичної ради 

 Інструктаж класних керівників щодо чергування класів по 

школі 

 Про ведення документації класного керівника 

 Про підготовку до Дня Вчителя  

 Про оновлення актів та характеристик учнів контрольованої 

групи 

 Про забезпеченням підручниками учнів 1-11 класів 

  Про дотримання «Єдиного орфографічного режиму» 

  Про дотримання ТБ 

 Організація гарячого харчування у 1 семестрі, а також пільго-

вого гарячого харчування для учнів 1-11 класів. 

 Організація безпечного харчування в школі. Впровадження сис-

теми НАССР. 

 Оцінювання у 1-4 класах згідно вимогам НУШ. 

Заступники директора 

з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

 Вивчення рівня підготовки дітей 6-ти річного віку до школи та 

адаптації учнів 1-х класів. 

 Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи 

як одна з основних умов реалізації Державних стандартів освіти 

(питання адаптації учнів 5 класів); 

 Обговорення Положення про Золоту медаль «За високі досяг-

нення у навчанні» та Срібну медаль «За досягнення у навчанні». 

Визначення претендентів на нагородження. 

Заступники директора 

з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 
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Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

 Про роботу з профорієнтації учнів 

 Про роботу з учнями, які схильні до девіантної поведінки 

 Про роботу під час осінніх канікул 

 Про проведення шкільних предметних олімпіад, заявки на уч-

асть у міських олімпіадах 

 Про участь у конкурсі «Учитель-року» 

 Про участь команд у  міських турнірах 

 Про адаптацію 1,5,10 класів  

 Форми роботи під час дистанційного навчання. Лайфхаки ро-

боти з хмарними технологіями. 

Заступники директора 

з НВР  

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 
Л

И
С

Т
О

П
А

Д
 

 Організація роботи школи з формування здорового способу 

життя: від здорового вчителя до здорового учневі 

 Про особливості семестрового оцінювання учнів. 

 Про організаційні заходи щодо закінчення 1 семестру. 

 Про підготовку  до Новорічних свят. 

 Про роботу з учнями, які мають початковий та учнями, які ма-

ють високий рівень знань. 

 Про стан роботи шкільних методичних об’єднань 

 Про результати перевірки дотримання «Єдиних вимог до ус-

ного та писемного мовлення учнів» 

 Про роботу шкільної бібліотеки 

 Про хід атестації педагогічних кадрів 

 Звіт класних керівників про роботу в жовтні та під час осінніх 

канікул 

 Про роботу класних керівників з дітьми СЖО 

 Учнівське самоврядування як спосіб формування шкільного 

колективу 

Заступники директора 

з НВР 

 Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В., 

Соціальний педагог 

Ломакіна Т.М. 

 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

 Про результати перевірки ведення зошитів 

 Про перевірку ведення шкільної документації 

 Аналіз підсумків контрольних робіт та зрізів за текстами адміні-

страції 

 Про підготовку новорічних свят 

 Про виховну роботу під час зимових канікул 

 Про підсумки виховної роботи за І півріччя 

 Про підсумки методичної роботи за І півріччя 

 Про проведення предметних тижнів 

 Аналіз якості знань за 1 семестр 

 Про роботу музею «Пам'ять» при НВК "Ліцей - школа №14"  

Заступники директора 

з НВР 

 Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

 Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти. Під-

сумки роботи НВК "Ліцей-школа № 14" у І семестрі 2021-2022 

н.р. 

 Про роботу з учнями, які мають початковий та учнями, що ма-

ють високий рівень знань. 

 Про організацію повторення 

 Про виконання навчальних програм за І семестр 

 Про проведення факультативних і додаткових занять у ІІ семес-

трі 

 Результати роботи вчителів над індивідуальними методичними 

темами 
 Про перевірку ведення шкільної документації 

 Про роботу спортивних секцій та гуртків 

Заступники директора 

з НВР 

 Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

http://osvita-mk.org.ua/load/jakist_osviti_jak_kljuchova_kategorija_novoji_paradigmi_osviti/jakist_osviti_jak_kljuchova_kategorija_novoji_paradigmi_osviti/3-1-0-33
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С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

 Про організацію чергувань у ІІ семестрі 

 Про планування виховної роботи у ІІ семестрі 

 Про участь у методичних заходах у ІІ семестрі 

 Про проведення тренінгу з ІКТ 

 Організація гарячого харчування у 2 семестрі, а також пільгового га-

рячого харчування для учнів 1-11 класів. 

Заступники директора 

з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 
Л

Ю
Т

И
Й

 

 Реалізація принципів розвиваючої функції навчання на уроках 

та позакласних заняттях  

 Про підготовку до ДПА (вивчення інструкції) 

 Про організацію проведення навчальних екскурсій 

 Про результати тематичного контролю 

 Про роботу з батьками учнів контрольованої групи 

 Про ведення протоколів батьківських зборів 

 Про роботу з профорієнтації учнів 

 Психологічне здоров’я учасників освітнього процесу як показник без-

печного освітнього середовища.  

Заступники директора 

з НВР 

 Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

 Ознайомлення з інструктивними документами щодо порядку за-

кінчення 2021-2022 н.р. 

 Про результати контролю за проведенням систематичного по-

вторення 

 Обговорення результатів виступів учнів школи, що взяли участь 

у конференціях, диспутах, заходах.  

 Про хід атестації педагогічних кадрів, творчий звіт вчителів, що 

атестуються. 

 Про роботу класних керівників з дітьми контрольованої групи 

 Про проведення виховних годин 

 Про проведення весняних канікул 

 Про проведення методичних заходів на весняних канікулах 

(психологічний тренінг, семінар) 

 Про проведення ліцейської конференції  

 Про проведення ліцейського Форуму 

 Про проведення ліцейського балу 

 Про умови ступу до 10 класу на 2022-2023 

Заступники директора 

з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

 Про підготовку до державної підсумкової атестації 9, 11 класах 

(вивчення інструкцій, підготовка матеріалів). 

 Про вибір предметів та оформлення результатів ДПА учнів 9, 11 

класів. 

 Про звільнення від екзаменів. 

 Обговорення та затвердження екзаменаційних матеріалів для 

4,9 класів 

 Про перевірку ведення шкільної документації претендентів на 

нагородження медалями в 2021-2022 н.р. 

 Обговорення проекту навчального плану на новий навчальний 

рік 

 Про екскурсії учнів 9-11 класів до ВНЗ 

 Про святкування  Дня  Перемоги 

 Про попередження негативних явищ серед учнів 

Заступники директора 

з НВР 

 Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 
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Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

 Педрада з питань допуску учнів  9 та 11 класів до державної 

атестації. 

 Про результати перевірки підготовки до ДПА 

 Про ведення атестаційної документації 

 Про перевірку ведення шкільної документації 

 Аналіз підсумків контрольних робіт та зрізів знань за текстами 

адміністрації 

 Про виконання навчальних програм за 2 семестр та 2020-2021 

рік 

 Про підсумки роботи класних керівників з виявлення та підтри-

мки обдарованих учнів. 

 Оновлення бази даних по обдарованим дітям 

 Про організацію закінчення навчального року, вивчення норма-

тивних документів про закінчення навчального року  

 Про підсумки виховної роботи у ІІ семестрі  2020-2021 н.р. 

 Про підсумки методичної роботи у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. 

 Про підсумки харчування за ІІ семестр  2020-2021 н.р. 

 Про профорієнтаційну роботу в 9-11 класах 

 Про проведення урочистих заходів «Останній дзвоник», випуск-

ний вечір. 

 Про попередження дитячого травматизму  

 Про підсумки роботи з учнями, які навчалися за індивідуальною 

та інклюзивною формою .  

 Про організацію навчальної практики 

Заступники директора 

з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 
Ч

Е
Р

В
Е

Н
Ь

 

 Про умови зарахування до 10 класу 

 Про погодження навчальних планів 

 Про видачу свідоцтва про базову середню освіту учням 9 класів. 

Випуск учнів 1 курсу 2021-2022 року 

 Про переведення 1-8,10 класів 

 Про видачу свідоцтва про повну загальну середню освіту учням 

11 класів. Випуск учнів 3 курсу 2021-2022 року. 

 Про нагородження учнів 11 класів медалями 

 Про нагородження учнів 11 класів Похвальними грамотами за 

досягнення у вивченні окремих предметів. 

 Про зарахування учнів до 10 класу 2022-2023 н.р. 

 Результати діяльності педагогічного колективу за ІІ семестр 

2021-2022 н.р. 

Заступники директора 

з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 
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Методичні й організаційні наради 

 при заступнику директора з НВР 
Термін Зміст Відповідальний Відмітка про 

виконання 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

- Інструктаж щодо заповнення журналів. 

- Співбесіда за навчальними програмами 

- Організація роботи з молодими вчителями 

- Організація контролю за працевлаштуванням випу-

скників 

- Організація роботи щодо формування комп’ютерної 

бази даних 

- Організація проведення виступів на методичних по-

неділках 

- Про підготовку до проведення свята Дня Знань 

- Рекомендації  із планування виховної роботи на но-

вий навчальний рік 

- Про створення команди психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

- Корегування тем для методичної роботи вчителів 

- Аналіз календарного планування 

- Про проведення факультативних та додаткових за-

нять 

- Про підготовку до предметних олімпіад, конферен-

ції МАН 

- Про організацію діяльності методичної ради 

- Інструктаж класних керівників щодо чергування 

класів по школі 

- Про ведення документації класного керівника 

- Про підготовку до Дня Вчителя  

- Про оновлення актів та характеристик учнів конт-

рольованої групи 

- Засідання команди психолого-педагогічного супро-

воду дитини з особливими освітніми потребами 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

 

- Про дотримання «Єдиного орфографічного ре-

жиму» 

- Про роботу з профорієнтації учнів 

- Про роботу шкільного музею 

- Про роботу з важкими підлітками 

- Про роботу під час осінніх канікул 

- Про проведення шкільних предметних олімпіад, за-

явки на участь у міських олімпіадах 

- Про участь у конкурсі «Учитель-року» 

- Про участь команд у  міських турнірах 

- Про організацію та проведення психологічного тре-

нінгу 

- Про організацію тижня відкритих уроків 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 - Про роботу з учнями, які мають початковий та уч-

нями, які мають високий рівень знань. 

- Про стан роботи шкільних методичних об’єднань 

- Про результати перевірки дотримання «Єдиних ви-

мог до усного та писемного мовлення учнів» 

- Про роботу шкільної бібліотеки 

- Про хід атестації педагогічних кадрів 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В., 
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- Звіт класних керівників про роботу в жовтні та під 

час осінніх канікул 

- Робота з дітьми пільгової категорії. 

- Про роботу класних керівників з дітьми СЖО 

соціальний пе-

дагог Ломакіна 

Т.М. 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

- Про результати перевірки ведення зошитів 

- Про перевірку ведення шкільної документації 

- Результати контролю за веденням поурочних планів 

вчителів 

- Аналіз підсумків контрольних робіт та зрізів за тек-

стами адміністрації 

- Про підготовку новорічних свят 

- Про виховну роботу під час зимових канікул 

- Про підсумки виховної роботи за І півріччя 

- Про проведення предметних тижнів 

- Про проведення ліцейської сесії  

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

- Про роботу з учнями, які мають початковий та уч-

нями, що мають високий рівень знань. 

- Про організацію повторення 

- Про виконання навчальних програм за І семестр 

- Про проведення факультативних і додаткових за-

нять у ІІ семестрі 

- Результати роботи вчителів над індивідуальними 

методичними темами 

- Про перевірку ведення шкільної документації 

- Про роботу спортивних секцій та гуртків 

- Про організацію чергувань у ІІ семестрі 

- Про планування виховної роботи у ІІ семестрі 

- Про участь у методичних заходах у ІІ семестрі 

- Про підсумки роботи у 1 семестрі команди психо-

лого-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

Л
Ю

Т
И

Й
 

- Про підготовку до ДПА (вивчення інструкції) 

- Про організацію проведення навчальних екскурсій 

- Про результати тематичного контролю 

- Про роботу з батьками учнів контрольованої групи 

- Про ведення протоколів батьківських зборів 

- Про роботу з профорієнтації учнів 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

- Ознайомлення з інструктивними документами щодо 

порядку закінчення 2021-2022 н.р. 

- Про результати контролю за проведенням система-

тичного повторення 

- Обговорення результатів виступів учнів школи, що 

взяли участь у конференціях, диспутах, заходах.  

- Про хід атестації педагогічних кадрів 

- Про роботу класних керівників з дітьми контрольо-

ваної групи 

- Про проведення виховних годин 

- Про проведення весняних канікул 

- Про проведення методичних заходів на весняних 

канікулах (психологічний тренінг, семінар) 

- Про проведення ліцейської конференції 

- Про проведення ліцейського балу 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 
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К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 
- Обговорення та затвердження екзаменаційних мате-

ріалів 

- Про перевірку ведення шкільної документації пре-

тендентів на нагородження медалями в 2021-2022 н.р. 

- Про ведення шкільної документації 

- Обговорення проекту навчального плану на новий 

навчальний рік 

- Про екскурсії учнів 9-11 класів до ВУЗів  

- Про святкування  Дня  Перемоги 

- Про попередження негативних явищ серед учнів 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 

 
Т

Р
А

В
Е

Н
Ь

 

- Про результати перевірки підготовки до ДПА 

- Про ведення екзаменаційної документації 

- Про перевірку ведення шкільної документації 

- Аналіз підсумків контрольних робіт та зрізів знань 

за текстами адміністрації 

- Про виконання навчальних програм 

- Про підсумки роботи класних керівників з вияв-

лення та підтримки обдарованих учнів. 

- Оновлення бази даних по обдарованим дітям 

- Про профорієнтаційну роботу в 9-11 класах 

- Про підготовку свята Останнього дзвоника 

- Про проведення випускного вечора 

- Про підсумки виховної роботи у ІІ семестрі 

- Про оздоровлення учнів у літній період 

- Про підсумки роботи у 2 семестрі команди психо-

лого-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами 

Заступники ди-

ректора з НВР  

Костенко Т.О. 

Литко О.Б.,  

Шевченко О.В. 
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Циклограма наказів по школі на 2021-2022 н.р. 
 

№ 

з/р 

Назва наказу Відповідальний Довідка № на-

казу 

Серпень 

1 Про розподіл функціональних обов'язків між ад-

міністрацією школи 

Директор 

Т.О. Никитович 

  

2 Про організацію харчування учнів 1-11 класів у 

2021- 2022 н. р., призначення відповідального за 

харчову. Організація безпечного харчування в 

школі (НАССР). 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

3 Про заборону  тютюнопаління в школі та пропа-

ганду здорового способу життя 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

4 Про заборону користування мобільними телефо-

нами під час освітнього процесу 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

5 Про організацію роботи з охорони праці в 2021-

2022 н.р. і призначення відповідального за життя 

і здоров'я учнів 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

6 Про організацію інклюзивного навчання у 2021-

2022 н.р. 

Про зарахування учнів з ООП до інклюзивних 

класів згідно висновкам ІРЦ.  

Про організацію індивідуального навчання. 

 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О., 

  

7 Про зарахування учнів 1-х класів до НВК "Ліцей 

- школа №14"  

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О., 

  

8 Про організацію обліку відвідування учнями нав-

чального закладу в 2021-2022 н.р. 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

9 Про шкільну мережу школи на початок 2021-

2022 н. р. 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О., 

  

10 Про затвердження  складу учнів за списком на 

початок 2021-2022 н. р. 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О., 

  

11 Про організацію медичного обстеження учнів на 

початку нового навчального року 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

Вересень 

12 Про результати літньої оздоровчої кампанії в 

школі 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

13 Про проведення тарифікації в школі та створення 

тарифікаційної комісії 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

14 Про розподіл педагогічного навантаження серед 

учителів на новий навчальний рік 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

15 Про встановлення ставок для адміністрації 

школи 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

16 Про організацію роботи в школі з профілактики 

правопорушень та злочинності в 2021-2022 н. р. 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

17 Про розподіл класів на групи при вивченні окре-

мих предметів у 2021-2022 н. р. 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

18 Про організацію роботи і затвердження списків 

учнів ГПД 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

19 Про організацію роботи підготовчої та спецмедг-

рупи з фізичного виховання 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

20 Про звільнення учнів від занять з фізичної куль-

тури за станом здоров'я 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

21 Про створення атестаційної комісії в школі Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  



 12 

22 Про структуру та організацію науково-методич-

ної роботи з педагогічними кадрами в 2021-2022 

н. р. 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

23 Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнсь-

ких учнівських олімпіад  з базових і спеціальних 

дисциплін 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

24 Про організацію роботи в школі з попередження 

дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я 

учнів  у 2021-2022 н. р. 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

25 Про затвердження правил внутрішньошкільного 

розпорядку для шкільного колективу 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

26 Про перевірку класних журналів заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

27 Про організацію профоглядів учнів школи заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

28 Про преміювання педпрацівників школи Директор 

Т.О. Никитович 

  

29 Про перевірку та підтвердження довідками пра-

цевлаштування випускників 9, 11 класів 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

30 Про оформлення документації з методичної ро-

боти 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

Жовтень 

31 Про атестацію педагогічних працівників школи Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

32 Про організацію конкурсу «Учитель року» Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

33 Про організацію роботи щодо підготовки даних 

для виготовлення документів про освіту 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

Листопад 

34 Про призначення комісії для проведення інвента-

ризації в школі 

Директор 

Т.О. Никитович 

  

35 Про роботу вчителів зі щоденниками учнів заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

Грудень 

36 Про підсумки шкільних та участь у міських  пре-

дметних олімпіадах з базових дисциплін 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

37 Тематична перевірка предметів за планом ВК заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

38 Про підсумки виховної роботи в школі за І се-

местр 2021-2022  н.р. 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

39 Про виконання навчальних програм за І семестр 

2021-2022  н.р. 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

40 Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

правопорушень серед неповнолітніх у І семестрі 

2021-2022  н.р. 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

41 Про підсумки методичної роботи за І семестр 

2021-2022  н.р. 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

42 Про стан роботи, спрямованої на запобігання ди-

тячого травматизму в І семестрі 2021-2022 н.р. 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

43 Про підсумки навчально-виховного процесу в 

початковій школі   

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

44 Про відвідування учнями занять у І семестрі 

2021-2022  н.р. 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 
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45 Підсумки  внутрішньошкільного контролю за І 

семестр 2021-2022  н.р  

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

46 Про перевірку техніки читання та обчислюваль-

них навичок учнів 2-4 класів 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

47 Робота з журналами (класні, індивідуальні, факу-

льтативних занять, гурткової роботи, ГПД) 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

Січень 

48 Про організацію роботи з майбутніми першокла-

сниками на 2021-2022  н.р 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

49 Про складання графіка основних тарифних від-

пусток працівникам школи в 2021-2022  н.р 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

50 Про створення комісії зі списання шкільного 

майна на 2022 рік 

Директор Т.О. Никитович   

Лютий 

51 Про відвідування школи учнями 1-11 класів Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

52 Тематична перевірка предметів ВК заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

53 Про роботу бібліотеки у 2021-2022 н.р. заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

54 Про роботу вчителів з учнями випускних класів, 

підготовку їх до державної підсумкової атестації  

та ЗНО  

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

Березень 

55 Про організацію та проведення Дня цивільного 

захисту (цивільної оборони) 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

56 Про організацію та проведення Тижня профоріє-

нтаційної роботи 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

57 Про створення робочої групи для складання річ-

ного плану на наступний навчальний рік 

Директор 

Т.О. Никитович 

  

58 Тематична перевірка предмету за ВК  заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

59 Про тижні науки в школі Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

60 Про організацію повторення вивченого матері-

алу та підготовку до ДПА  і ЗНО. Стан поуроч-

ного планування 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

61 Документація з ОП та ТБ Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

Квітень 

62 Про порядок організованого закінчення навчаль-

ного року та проведення підсумкових контроль-

них робіт 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

63 Про підсумки атестації педагогічних працівників Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

64 Про організацію літньої навчальної практики уч-

нів 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

65 Про підсумки проведення Дня цивільного захи-

сту (цивільної оборони) 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

66 Про затвердження рішення атестаційної комісії 

школи 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

67 Тематична перевірка предметів за ВК  заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

68 Про рівень навчально-методичного забезпечення 

профільного навчання в школі 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 
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69 Про військово-патріотичне виховання учнів заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

70 Про індивідуальну роботу з учнями, які перебу-

вають на спільному обліку та виховуються в не-

благополучних сім'ях 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

71 Про роботу вчителів зі щоденниками учнів заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

72 Про протоколи батьківських зборів заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

Травень 

73 Про надання чергових тарифних відпусток праці-

вникам школи за рік 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

74 Про створення апеляційної комісії на ДПА заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

75 Про звільнення учнів 9, 11 класів від державної 

підсумкової атестації  

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

76 Про підсумки проведення навчально-польових 

зборів з предмету «Захист Вітчизни» 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

77 Про виконання навчальних програм за 2021-2022 

н. р. 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

78 Про організацію літнього відпочинку учнів піль-

гової категорії 1-11 класів 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

79 Про призначення начальника дитячого літнього 

оздоровчого табору при школі 

Директор 

Т.О. Никитович 

  

80 Про організацію та проведення урочистих захо-

дів з нагоди випуску 11 класу школи 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

81 Про стан вивчення шкільної документації за II 

семестр 2021-2022 н. р. 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

82 Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

правопорушень серед неповнолітніх у II семестрі 

2021-2022 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

83 Про стан роботи, спрямованої на запобігання ди-

тячого травматизму в II семестрі 2021-2022 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

84 Про підсумки методичної роботи за навчальний 

рік 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

85 Про підсумки виховної роботи з учнями за  2021-

2022 навчальний рік 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

86 Про проведення Свята Останнього дзвоника в 

школі 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

87 Аналіз стану інклюзивного та індивідуального 

навчання в школі (документація, відвідування за-

нять, співбесіди з учителями) 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

88 Про підсумки моніторингу визначення ефектив-

ності роботи спецкурсів і профільних класів 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

89 Про підсумки проведення днів науки в школі за 

рік 

Заступник директора з НВР 

О.Б. Литко 

  

90 Про перевірку та аналіз техніки читання та обчи-

слювальних навичок учнів початкової школи 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

Червень 

91 Про переведення учнів 1-4, 5-8, 10 класів заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

92 Про корекційну роботу з учнями, які закінчили 

навчальний рік на початковому рівні 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

93 Про випуск учнів 9, 11 класу зі школи заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 
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94 Про створення комісій із заповнення свідоцтв 

про базову загальну середню освіту, свідоцтв про 

повну загальну середню освіту та іншої випуск-

ної документації 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

95 Про організацію та проведення випускного ве-

чора 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

96 Про  нагородження Похвальними листами учнів 

2-4, 5-8, 10 класів 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

97 Про нагородження золотими і срібними меда-

лями, похвальними грамотами учнів 11 класу 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

98 Про підсумки закінчення учнями навчального 

року і результати підсумкових контрольних ро-

біт і зовнішнього незалежного оцінювання 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

99 Про заходи щодо підготовки школи до нового 

навчального року 

Директор Т.О. Никитович   

100 Про стан ведення шкільної документації в 2021-

2022н. р 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

101 Про підсумки проведення навчальних екскурсій і 

навчальної практики 

Соціальний педагог  Лома-

кіна Т.М. 

  

102 Про особові справи учнів та вчителів школи заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

  

103 Про роботу бібліотеки у 2021-2022 н.р. заступник директора з НВР 

Костенко Т.О., завбібліоте-

кою Болтікова Р.О.,  

  

104 Про охорону здоров'я і життя дітей, учителів, об-

слуговуючого персоналу. Оздоровлення учнів. 

Заходи  з ТБ та ОП 

заступник директора з НВР 

О.В. Шевченко 

  

105 Про фінансово-господарську діяльність, матеріа-

льно-технічну базу загальноосвітнього навчаль-

ного закладу 

Директор Т.О. Никитович   
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Внутришньошкільний контроль на 2021-2022 н.р. 
 

Т
ер

м
ін

 Контрольно-аналітична, контрольно-діа-

гностична та регулятивно-корекційна ді-

яльність 

Мета Вид та методи контролю, під-

сумок, відповідальний 

С
ер

п
ен

ь 

1. Підготовка наказів: 

- про вимоги до колективу щодо дотри-

мання норм єдиного орфографічного 

режиму у комплексі; 

- про організацію внутрішньошкіль-

ного контролю. 

Організований початок нав-

чального 2021-2022 року 

Нарада при директорі, засту-

пник директора з НВР Косте-

нко Т.О. 

2. Складання: 

- графіку внутрішньошкільного конт-

ролю; 

- графіку контролю за веденням шкіль-

ної документації. 

  

3. Огляд навчальних кабінетів Оновлення методичного 

змісту кабінетів 

Оглядовий наказ по школі, 

комісія 

4. Складання розкладу навчальних за-

нять 

 Заступник директора з НВР 

Костенко Т.О. 

В
ер

ес
ен

ь
 

1. Перевірка та затвердження календа-

рно-тематичного планування 

Визначити якість календа-

рно-тематичного плану-

вання 

Узагальнюючий, вивчення до-

кументації. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О. 

2. Вивчення мотиваційної готовності 

учнів 1-х класів 

Відстеження адаптації уч-

нів 1-х класів до умов шкі-

льного життя 

Класно-узагальнюючий конт-

роль, відвідування уроків, пе-

ревірка документації, анкету-

вання. Наказ по школі, заступ-

ники директора з НВР Косте-

нко Т.О.,  Литко О.Б., психо-

лог Москвіна Н.О. 

В
ер

ес
ен

ь
 

3. Вивчення ступені адаптації учнів 5-

х класів при переході в середню ланку 

Відстеження адаптації уч-

нів 5-х класів 

Класно-узагальнюючий кон-

троль, відвідування уроків, 

перевірка документації, анке-

тування. Наказ по школі, за-

ступники директора з НВР 

Костенко Т.О., Литко О.Б.,  

психолог Н.О. Москвіна  

4. Організація повторення з усіх пред-

метів. Проведення діагностичних конт-

рольних робіт з предметів: 

5 кл. – укр. мова, математика,                   

6 кл. – укр..мова, математика, 

7 кл. – укр..мова, математика                      

8, 10 кл. – укр..мова, математика, фі-

зика, хімія 

Перевірка рівня підготовле-

ності учнів до засвоєння на-

вчальних програм 

Оглядовий, тематичний, кон-

трольні роботи. Нарада при 

директорі. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О. 

5. Корекція та затвердження розладу 

уроків, факультативів, гуртків 

 Заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

6. Перевірка оформлення та якості кла-

сних журналів, журналів факультативів 

та гуртків, журналів занять на дому 

Виконання єдиних вимог до 

оформлення документації 

Фронтальний, вивчення до-

кументації. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 
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Ж
о
в
те

н
ь 

1. Вивчення ступені адаптації учнів 1-

х класів, 5-х класів при переході в сере-

дню ланку та учнів 10-х класів при пе-

реході у старшу школу 

Відстеженняадаптації учнів 

1-х, 5-х та 10-х класів 

Класно-узагальнюючий кон-

троль, відвідування уроків, 

перевірка документації, анке-

тування. Наказ по школі, за-

ступник директора з НВР Ко-

стенко Т.О., Литко О.Б., пси-

холог Н.О. Москвіна  

2. Складання Паспорту класу  Заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

3. Стан викладання української 

мови та літератури 

Перевірка рівня викорис-

тання розвиваючих техно-

логій, використання дифе-

ренційних завдань, ви-

вчення методів роботи учи-

теля, перевірка якості ве-

дення зошитів, обсяг дома-

шніх та класних робіт. 

Персональний, відвідування 

уроків, контроль зошитів, 

моніторинг. Довідка.  Наказ 

по школі, заступник дирек-

тора з НВР Костенко Т.О 

4. Відвідування уроків молодих та 

щойно прибулих вчителів 

Перевірка якості організації 

уроку, відповідність мето-

дів навчання формам орга-

нізації уроку 

Персональний, відвідування 

уроків. Нарада при дирек-

торі, заступник директора з 

НВР Костенко Т.О 

5. Відвідування уроків фізики та хімії 

(7 кл.) 

Розвиток у учнів пізнаваль-

ного інтересу до нових пре-

дметів 

Оглядовий, відвідування 

уроків. Нарада при дирек-

торі, заступник директора з 

НВР Костенко Т.О 

6. Організація проведення уроків фізи-

чної культури у початковій школі 

Перевірка якості організації 

уроку 

Поточний, відвідування уро-

ків. Нарада при директорі, за-

ступник директора з НВР Кос-

тенко Т.О  

7. Перевірка зошитів з української 

мови 2-11 класів. 

Підвищення якості ведення 

та перевірки зошитів. Обсяг 

домашніх та класних робіт.  

Наказ, заступник директора з 

НВР Костенко Т.О 

Л
и

ст
о
п

ад
 

1. Стан викладання інформатики Перевірка рівня викорис-

тання розвиваючих техно-

логій, використання дифе-

ренційних завдань, ви-

вчення методів роботи учи-

теля, обсяг домашніх та 

класних робіт. 

Персональний, відвідування 

уроків, моніторинг. Довідка.  

Наказ по школі, заступник ди-

ректора з НВР Костенко Т.О. 

1. Перевірка зошитів з німецької мови, 

9 класи 

Підвищення якості ведення 

та перевірки зошитів. Обсяг 

домашніх та класних робіт. 

Організація роботи над ін-

дивідуальними помилками. 

Наказ, заступник директора з 

НВР Костенко Т.О 

2. Перевірка прописів у 1-х класах. Підвищення якості ведення 

та перевірки зошитів 

Поточний. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

3. Вивчення ступені адаптації учнів 5-

х класів при переході в середню ланку 

Підготовка до педради. Мо-

ніторинг учнів 5 класів 

Нарада при директорі, засту-

пник директора з НВР Косте-

нко Т.О 
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1. Перевірка класних журналів, ГПД, 

журналів факультативів та гуртків, жур-

налів занять на дому, зошитів спостере-

жень асистентів вчителів. 

Виконання єдиних вимог до 

оформлення документації 

Фронтальний, вивчення до-

кументації. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

Г
р
у
д

ен
ь 

1. Перевірка обчислювальних навичок 

учнів 3-4 класів 

Аналіз сформованості обчи-

слювальних навичок 

Поточний. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

2. Порівняльний моніторинг з матема-

тики та української мови учнів       9 та 

11 класів, з історії України – 11 класів, 

англ. мови – 9, 11 класів 

Моніторинг рівня навчання 

учнів. Відслідковування ди-

наміки їх зросту 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О  

3. Контрольні роботи за підсумками I 

семестру: українська  мова, математика, 

фізика, хімія. 

Діагностика і моніторинг 

навчальних результатів. 

Відслідковування динаміки 

росту 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

4. Підсумки виконання програми та 

практичної частини 

Перевірка виконання нав-

чальної програми та її прак-

тичної частини 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

5. Аналіз якості знань по класах та за 

предметами 

Діагностика навчальних до-

сягнень. Аналіз результатів 

I семестру  навчального 

року 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

6. Атестаційна сесія учнів 9 та 11 кла-

сів 

Діагностика і моніторинг 

навчальних результатів 

 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

7. Перевірка зошитів для контрольних 

робіт 

Частота проведення контро-

льних робіт. Якість переві-

рки 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

8. Перевірка класних журналів, журна-

лів ГПД, журналів факультативів та гу-

ртків, журналів занять на дому 

Виконання єдиних вимог до 

оформлення документації 

Фронтальний, вивчення до-

кументації. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

С
іч

ен
ь 

 

1. Аналіз підсумків I семестру Моніторинг навчальних до-

сягнень учнів, динаміка їх 

росту та виконання про-

грами 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

2. Огляд навчальних кабінетів Оновлення методичного 

змісту кабінетів 

Оглядовий. Наказ по школі, 

комісія 

3. Перевірка та затвердження календа-

рно-тематичного планування 

Визначити якість календа-

рно-тематичного плану-

вання 

Узагальнюючий, вивчення 

документації. Наказ по 

школі, заступник директора з 

НВР Костенко Т.О 

4. Заповнення Паспорту класу за ре-

зультатами 

Моніторинг навчальних до-

сягнень учнів, динаміка їх 

росту 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О  

5. Варіативна складова навчального 

року 

Вивчення методів роботи 

учителя, перевірка якості 

ведення та перевірки зоши-

тів, обсяг домашніх та клас-

них робіт 

Персональний, відвідування 

уроків, контроль зошитів, 

моніторинг. Довідка. Наказ 

по школі, заступник дирек-

тора з НВР Костенко Т.О  



 19 

6. Атестація ліцейських класів Моніторинг рівня навчання 

учнів. Відслідковування ди-

наміки їх росту 

Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Литко О.Б., 

Л
ю

ти
й

 

1. Перевірка зошитів з російської мови 

5-11 класи 

Підвищення якості ведення 

та перевірки зошитів. Обсяг 

домашніх та класних робіт. 

Організація роботи над ін-

дивідуальними помилками. 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

2. Перевірка зошитів з фізики та хімії. Виконання єдиних орфогра-

фічних вимог до ведення й 

перевірки 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О  

4.Перевірка зошитів з української мови 

3-4 НУШ, 5-8, 10 класи 

Підвищення якості ведення 

та перевірки зошитів. Обсяг 

домашніх та класних робіт. 

Організація роботи над ін-

дивідуальними помилками. 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

5. Стан викладання географії Перевірка рівня викорис-

тання розвиваючих техно-

логій, використання дифе-

ренційних завдань, ви-

вчення методів роботи учи-

теля, обсяг домашніх та 

класних робіт. 

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

Б
ер

ез
ен

ь
 

1. Виконання навчальних програм Корегування календарно-

тематичного планування 

Довідка, заступник дирек-

тора з НВР Костенко Т.О 

2. Попередня співбесіда з вчителями за 

результатами якості знань учнів за 

чверть 

Підвищення якості нав-

чання учнів 

Нарада при директорі, засту-

пник директора з НВР Косте-

нко Т.О 

3. Перевірка зошитів з математики 

НУШ  (1-4 клас) 

Підвищення якості ведення 

та перевірки зошитів.  

Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

4. Відвідування уроків молодих та 

щойно прибулих вчителів 

Перевірка якості організації 

уроку, відповідність мето-

дів навчання формам орга-

нізації уроку 

Персональний, відвідування 

уроків. Нарада при дирек-

торі, заст. директора з НВР 

Костенко Т.О 

5. Відвідування уроків вчителів 4-х 

класів та вчителів, які будуть працю-

вати у 5-х класах 

Відпрацювання рекоменда-

цій для здійснення більш 

якісної наступності почат-

кової та середньої ланок. 

Нарада при директорі, засту-

пник директора з НВР Косте-

нко Т.О., психолог 

 Н.О. Москвіна  

6. Перевірка класних журналів, ГПД, 

журналів факультативів та гуртків, жур-

налів занять на дому, зошитів спостере-

жень асистентів вчителів. 

Виконання єдиних вимог до 

оформлення документації 

Фронтальний, вивчення до-

кументації. Наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

7. Організація повторення навчального 

матеріалу 9, 11 класи 

Підготовка до ДПА та ЗНО Наказ по школі, заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

8. Перевірка зошитів з англійської 

мови 3-11 класи 

Види робіт, якість переві-

рки 

Наказ, заступник директора з 

НВР Костенко Т.О 

К
в
і-

те
н

ь 

1. Стан роботи бібліотеки Вивчення стану роботи біб-

ліотеки НВК "Ліцей - 

школа №14"  

Персональний. Довідка. Наказ 

по школі, заступник дирек-

тора з НВР Литко О.Б. 
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2. Перевірка обчислювальних навичок. Аналіз сформованості обчи-

слювальних навичок 

Поточний. Наказ по школі,  

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

3. Підсумковий моніторинг з матема-

тики та української мови учнів  9 та 11 

класів, з історії України – 11 класів, 

англ. мови – 9, 11 класів 

Моніторинг рівня навчання 

учнів. Відслідковування ди-

наміки їх росту 

Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

4. Контрольні роботи за підсумками 

року: українська та російська мови, ма-

тематика, фізика, хімія. 

Діагностика і моніторинг 

навчальних результатів. 

Відслідковування динаміки 

їх росту 

Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

Т
р
ав

ен
ь
 

 

1. Атестаційна сесія учнів 9 та 11 кла-

сів 

Діагностика і моніторинг 

навчальних результатів. 

Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

2. Заповнення Паспорту класу за ре-

зультатами II семестру та року 

Моніторинг навчальних до-

сягнень учнів, динаміка їх 

росту 

Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

3. Аналіз якості знань по класах та за 

предметами за II семестр та рік 

Діагностика навчальних до-

сягнень. Аналіз результатів 

II семестру з результатами 

II семестру минулого нав-

чального року. 

Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

4. Співбесіда з учителями за підсум-

ками виконання програми та практич-

ної частини за II семестр та рік 

Аналіз виконання програми Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

5. Підсумки роботи за II семестр та рік Моніторинг навчальних до-

сягнень учнів та виконання 

програми 

Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

6. Перевірка виконання державних 

програм, викладання практичної час-

тини за II семестр та рік 

 Наказ по школі,  заступник 

директора з НВР Костенко 

Т.О 

9. Перевірка класних журналів, ГПД, 

журналів факультативів та гуртків, жур-

налів занять на дому, зошитів спостере-

жень асистентів вчителів. 

10. Особових справ учнів 

Дотримання інструкцій з 

ведення журналів, своєчас-

ність та правильність запов-

нення 

Співбесіда, наказ по школі, 

заступник директора з НВР 

Костенко Т.О 

 

Секретар Комардина А.М. 

Ч
ер

в
ен

ь
 

1. Аналіз роботи за 2021-2022 по всім  

напрямкам. 

2. Звіт перед громадськістю. (онлайн 

формат). 

3. План роботи НВК "Ліцей - школа 

№14" на 2022-2023 н.р. 

4. Навчальний план та освітні програми 

на 2022-2023 н.р. 

Аналіз роботи за  по всім  

напрямкам  

 

Нарада при директорі, Звіт 

по НВК "Ліцей - школа №14" 

заступники директора з НВР 

Костенко Т.О., Литко О.Б., 

Шевченко О.В. 

Соціальний педагог Лома-

кіна Т.М., практичний психо-

лог Москвіна Н.О. 
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Виконання Закону «Про середню освіту» 

 

Місяць Зміст Відповідальний 

В
ер

ес
ен

ь
 

 Оформити алфавітну книгу.  

 Перевірити особисті справи учнів відповідно до 

алфавітної книги 

 Виявлення і планування роботи з неблагодій-

ними дітьми, багатодітними, неповними сім'ями. 

 Видати накази: 

o про зарахування до 1-го класу; 

o про впровадження роботи в ліцейських класах; 

o про чисельний огляд учнів на 05.09.2021; 

o про підсумки працевлаштування випускників 

2021 р. 

 Організація харчування учнів. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О., 

Литко О.Б., Шевченко 

О.В. 

Ж
о
в
те

н
ь
  Перевірити і затвердити соціальний паспорт   

школи (багатодітні, малозабезпечені) 

соціальний педагог 

Т.М. Ломакіна 

Г
р
у
д

ен
ь  Підготовка       списків       дітей майбутніх пер-

шокласників. 

Секретар Комардина 

А.М. 

Л
ю

ти
й

 

 Профорієнтаційна робота. Вести попередню ро-

боту з працевлаштування учнів. 

 Практика 2022 року 

 Навчальний план на 2022-2023 н.р. 

 Попереднє навантаження працівників НВК "Лі-

цей - школа №14"  

Заступник директора з 

НВР Шевченко О.В. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

К
в
іт

ен
ь  Складання навчального плану та навантаження 

учнів на наступний навчальний рік. 

 Складання   педагогічного навантаження 

вчителів. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

Т
р
ав

ен
ь
  Підсумки роботи Курсів щодо підготовки май-

бутніх першокласників 

 Проведення  батьківських  зборів  з батьками 

майбутніх першокласників. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 
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Шкільна документація 

 

Місяць № з/р Зміст Відповідальний 

С
ер

п
ен

ь
 -

 В
ер

ес
ен

ь
 

1 
Оформити алфавітну книгу. Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

2 
Перевірити особисті справи учнів відповідно 

алфавітної книги. 

Секретар 

Комардина А.М. 

3 
Скласти розклад на 1 семестр 2021-2022 н.р. Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

4 

Видати накази: 

1. Про численний склад учнів на 05.09.2021р 

2. Про організацію внутрішньошкільного ко-

нтролю. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

5 
Перевірка стану ведення класних журналів та 

іншої документації 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

 

6 

 Створення комісії психолого – педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми пот-

ребами 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

Г
р
у
-

д
ен

ь 

1 
Підготовка списків майбутніх першокласни-

ків. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

С
іч

ен
ь 

1 
Внесення змін в алфавітну книгу за 1 семестр. Секретар 

Комардина А.М. 

2 
Перевірка стану ведення класних журналів та 

іншої документації 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

3 
Підготовка списків 1, 5,10 класів на 2020-2021 

н.р. 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

4 

Засідання комісії психолого – педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми пот-

ребами за підсумками 1 семестру 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

К
в
іт

ен
ь 

1 

Перевірка стану ведення класних журналів та 

іншої документації 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

Т
р
ав

ен
ь
 

1 

Внесення змін в алфавітну книгу за 2 семестр. Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

Ч
ер

в
ен

ь
 1 

Перевірка стану ведення класних журналів та 

іншої документації 

 

 

 

 

Заступник директора з 

НВР Костенко Т.О. 

2 

Засідання комісії психолого – педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми пот-

ребами за підсумками 2 семестру 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. 
 

Методична рада 

№
 Заходи Відповідальний Форма кон-

тролю 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

 

3
. - Аналіз  роботи МР  за 2020-2021 навчальний рік 

- Розподіл обов’язків між членами методичної ради 

- Планування роботи МР на 2021-2022 навчальний рік 

- Обговорення змін до навчальних програм, Концепції НУШ 

- Затвердження графіку проведення психологічних тренінгів 

та практичних занять творчих груп щодо опанування інно-

ваційними технологіями. 

Голова МР Мит-

рович Р.В., 

 заст. дир. з НВР 

Литко О.Б. 

 

Протокол 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

- Опрацювання інструктивно- методичних рекомендацій 

щодо змін у викладанні деяких навчальних дисциплін, про 

оформлення письмових робіт, перевірку зошитів.  

- Опрацювання документації з Держстандарту. 

- Про організацію роботи над єдиною науковою проблемою в 

2021-2022 навчальному році 

- Обговорення й затвердження планів роботи МО 

- Затвердження графіка предметних тижнів 

- Обговорення Концепції Програми розвитку навчального за-

кладу до 2025 року 

-  Організація роботи з обдарованими дітьми  

- Про підготовку до атестації вчителів 

 Костенко Т.О., 

керівники мето-

дичних об’єднань  

 

Протокол 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

- Про підсумки участі в шкільних міських олімпіадах, турні-

рах 

- Про підсумки конкурсу «Вчитель року» 

- Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної лі-

тератури 

- Проведення серії відкритих уроків для ознайомлення з ме-

тодикою викладання уроків з використанням сучасних інно-

ваційних технологій. 

- Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз 

особливостей сучасного уроку 

Голова МР Мит-

рович Р.В., 

 заст. дир. з НВР 

Литко О.Б. 

 

Протокол 

 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 - Про виконання навчальних програм за 1 семестр 

- Про підсумки проведення шкільних  та обласних предмет-

них  олімпіад  

- Про підготовку дітей до Всеукраїнського етапу предметної 

олімпіади 

- Підготовка до проведення предметних тижнів Фестивалю 

наук 

Керівники МО 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

 

Протокол 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 - Про підготовку дітей до ліцейської 18 НПК 

- Проведення  предметних тижнів Фестивалю наук 

- Підсумки проведення предметних тижнів.  

- Аналіз результативності участі в конкурсах, турнірах, МАН. 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

 

Протокол 

 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 - Робота у творчих групах 

- Складання плану роботи з обдарованими дітьми під час літ-

ньої школи, мовної школи 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б., 

учителі - предмет-

ники 

 

Протокол 
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Засідання шкільних методичних об’єднань 
Тер-

мін 

Зміст роботи Відповідальний Позначення 

про вико-

нання 
С 

Е 

Р 

П 

Е 

Н 

Ь 

1. Обговорення Державного стандарту початкової та загальної 

освіти. 

2. Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення пре-

дметів  у навчальному процесі, змін до навчальних програм 

3. Підсумки роботи за 2020-2021 навчальний рік 

4. Планування роботи на 1 семестр 2021-2022 н.р. Робота з об-

дарованими дітьми.  

Керівники мето-

дичних об’єд-

нань 

 

В 

Е 

Р 

Е 

С 

Е 

Н 

Ь 

 

1. Затвердження поурочного планування 

2. Планування роботи  творчих груп (участь у професійних пре-

дметних конкурсах) 

3. Продовження роботи щодо створення дидактичної  бази для 

підвищення рівня педмайстерності. 

4. Створення авторських програм, спецкурсів та посібників, пе-

чатних робіт. 

5. Взаємовідвідування уроків колег 

6. Участь у проведенні творчих груп з опанування інновацій-

ними технологіями 

Керівники МО, 

заст. дир. з НВР 

Литко О.Б.  

 

Г 

Р 

У 

Д 

Е 

Н 

Ь 

1. Аналіз роботи з обдарованими учнями. Підсумки участі у 

конкурсах на міському рівні учнів та учителів. 

2. Організація роботи для учнів та учителів для участі у конкур-

сах на обласному рівні. 

3. Складання графіку проведення предметних декад та Фести-

валю Наук. 

Заст. дир. з НВР 

Литко О.Б.  

 

 

Б 

Е 

Р 

Е 

З 

Е 

Н 

Ь 

1. Аналіз роботи з обдарованими учнями. Підсумки участі у 

конкурсах на міському та обласному рівні учнів та учителів. 

2. Організація роботи  учнів та учителів у конкурсах, конферен-

ціях, проектах. 

3. Створення збірки наробок вчителів за рік. Розміщення на 

сайті електронних матеріалів учителів з методичної та виховної 

роботи.  

Керівники МО, 

заст. дир. з НВР 

Литко О.Б. 

 

Т 

Р 

А 

В 

Е 

Н 

Ь 

 

1. Аналіз підсумків роботи за 2021-2022 н. р. 

2. Організація роботи літньої школи та мовної школи. 

3. Оновлення портфоліо педагогів (підсумки діяльності за рік) 

4. Заповнення методичних паспортів. Моніторинг роботи учи-

телів. 

5. Перспективний план на 2022-2023 н.р. 

Заст. дир. з НВР 

Литко О.Б.,  ке-

рівники МО 
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Робота з обдарованими дітьми 
Орієнто-

вана дата 

виконання 

Зміст роботи Учасники Вид роботи Відповідальні 

се
р

п
ен

ь 

Про організацію роботи з обдарованими 

учнями 

Про організацію роботи НОУ «Пошук» 

Адміністрація,  

 

Наказ по школі Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

се
р

п
ен

ь-

в
ер

ес
ен

ь Графік роботи з учнями впродовж 2021-

2022 н.р. 

Адміністрація,  

заст. директора 

з НВР Литко 

О.Б. 

План роботи 

НО «Пошук» 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

в
ер

ес
ен

ь Про забезпечення умов для роботи з об-

дарованими дітьми. Затвердження спис-

ків та розкладу занять з обдарованими 

дітьми. 

Адміністрація Нарада при ди-

ректорові 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

в
ер

ес
ен

ь Виявлення та робота з творчими учнями. 

Перспективна робота на 2021-2022 навча-

льний рік 

Адміністрація 

 

Засідання МО Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

в
ер

ес
ен

ь Оновлення банку обдарованих дітей, оно-

влення портфоліо обдарованої дитини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Класні керів-

ники, заст. ди-

ректора з НВР  

Засідання МО,  Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

в
п

р
о
д

о
в
ж

 

р
о
к
у
 

Виявлення творчого потенціалу учнів, за-

лучення до наукової роботи. Контроль за 

виконанням занять з обдарованими 

дітьми. 

Практичний 

психолог, заст. 

директора з 

НВР 

Діагностика 

учнів 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

л
и

ст
о
п

ад
 Нарада з учнями щодо залучення до нау-

кової діяльності у ліцеї 

Учителі -пред-

метники 

Робота з обда-

рованими уч-

нями  

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

ж
о
в
те

н
ь 

Організація шкільних предметних олім-

піад 5-11 кл 

Учителі -пред-

метники 

Організація 

шкільних пре-

дметних олім-

піад 5-11 кл 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

в
п

р
о

-

д
о

в
ж

 

р
о

к
у
 

Участь у Всеукраїнських конкурсах учні Предметні 

конкурси 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б., координа-

тори 

ж
о

в
те

н
ь
, 

л
и

ст
о

п
ад

 Визначення переможців олімпіад із базо-

вих дисциплін, оформлення заявок для 

участі в 2 етапі олімпіад 

Голови оргко-

мітетів журі 

Аналіз олім-

піад них робіт 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

гр
у

д
ен

ь 

Про підсумки участі учнів у шкільному 

та міському етапах олімпіади 

адміністрація Наказ по школі  Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

сі
ч

ен
ь
 -

 

б
ер

ез
ен

ь Підготовка дітей до НПК, ФН Учителі - пред-

метники 

Робота НО  

«Пошук» 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 
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б
ер

ез
ен

ь
 -

 

к
в
іт

ен
ь 

Участь у інтелектуальній грі, НПК, пред-

метних тижнях 

Учні, учителі –

предметники, 

координатори 

конкурсів 

Організація та 

проведення 

ФН, НПК 

Локтіонова 

Т.І., керівник 

НОУ «Пошук» 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

тр
ав

ен
ь 

Нагородження учнів адміністрація Свято творчих 

досягнень, на-

каз , аналіти-

чна довідка 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 

тр
ав

ен
ь 

Звіт з участі в міжнародних проектах, 

конкурсах, турнірах, олімпіадах, конфе-

ренціях. 

 Звіт щодо ро-

боти з обдаро-

ваними дітьми 

Електронний 

звіт 

 

Заст. директора 

з НВР  Литко 

О.Б. 
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Експериментально-дослідницька діяльність.  

Робота щодо визначення якості розвитку учнів профільних класів 
 

Термін Заходи Де заслухову-

ється 

Відповідальний 

В
ер

ес
ен

ь 

 Затвердження оновлених списків класу 

 Затвердження календарного планування 

 Запровадження   профільного навчання. На-

дання додаткових годин на вивчення основних 

дисциплін 

 Укладання шкільного банку обдарованих і 

здібних учнів, визначення термінів проведення 

діагностики та затвердження діагностичного 

матеріалу 

 Створення і функціонування консультацій-

них пунктів із питань корекційних заходів за 

результатами досліджень, укладання програм 

саморозвитку, самокорекції, особистісних 

портфоліо учасників тощо. 

 Навчання обдарованих дітей за індивідуаль-

ними освітніми програми. 

Наказ Заступник дирек-

тора з НВР Косте-

нко Т.О. 

Ж
о
в
те

н
ь 

 Проведення моніторингових досліджень  

об’єктів дослідження, визначення рівня якості 

роботи з учнями профільних класів на поточ-

ний момент 

 Діагностична робота з учнями профільних  

класів 

 Психологічний клімат учнівського колек-

тиву 

Аналітична дові-

дка 

Заст. директора з 

НВР Костенко 

Т.О., практичний 

психолог 

 Н.О. Москвіна   

Л
и

ст
о
п

ад
 

 Діагностика емоційно-ціннісної орієнтація 

учнів, учителів, соціалізація учнів 

 Тестування - рівень сформованості культури 

спілкування, рівень сформованості культури 

співпраці; рівень сформованості культури са-

мореалізації 

Аналітична дові-

дка 

Заст. директора з 

НВР Шевченко 

О.В., практичний 

психолог 

 Н.О. Москвіна   

Г
р
у
д

ен
ь 

 Відслідкування ґрунтовності підготовки уч-

нів спеціалізованого класу:  

 відвідування уроків; 

 співбесіда з учнями; 

 педагогічне     та психологічне тестування;  

 зрізи знань; 

 співбесіда з вчителями; 

 перевірка    обсягу домашнього завдання; 

Наради при дирек-

торові 

Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В. 

С
іч

ен
ь 

 Моніторинг стану фізичного здоров’я: 

 рівень здоров’я учнів (за результатами ме-

догляду) 

 рівень сформованості свідомого ставлення 

до власного здоров’я 

Нарада при дирек-

торові 

Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В. 

Б
ер

ез
ен

ь  Перевірка виконання програм; 

  Перевірка    наявності    вмінь і навичок, 

які згідно з програмою повинні мати учні, їх 

глибина. 

Нарада при дирек-

торові 

Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В. 

Т
р
ав

ен
ь  Моніторинг впровадження інформаційних 

технологій: 

 Рівень володіння інформаційними техноло-

гіями та комп’ютерною технікою 

Нарада при дирек-

торові 

Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В., 
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Ч
ер

в
ен

ь 

 Результати навчальних досягнень учнів 

профільних класів, 

 Результати предметних олімпіад, 

 Результати участі у творчих та інтелектуа-

льних конкурсах 

 Рівень результатів ЗНО  учнів випускних  

профільних класів 

 Рівень задоволеності учнів профільних кла-

сів освітніми послугами 

 Рівень сформованості життєвих компетент-

ностей 

Нарада при дирек-

торові 

Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В., 
П

р
о

тя
-

го
м

 р
о

к
у
  Організація зустрічей, екскурсій на  МК 

ВАТ «Азовсталь», ПДТУ 

Наказ Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В., 

В
ер

ес
ен

ь 

Г
р

у
д

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

 Батьківські збори: 

 вимоги до учня профільного класу;  

 моніторинг знань учнів, рейтинг класу. 

Батьківські збори Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В., 

Т
р
ав

ен
ь 

 Конференція-звіт „Наші досягнення" 

 Визначення стану роботи профільних кла-

сів на поточний момент (точка відліку для 

програми) 

Конференція Заст. директора з 

НВР     Шевченко 

О.В., 
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Методичні заходи 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи Відповідальний Форма контролю 

ВЕРЕСЕНЬ   

1 Організація роботи щодо виявлення, вивчення та уза-

гальнення досвіду роботи учителів 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

Картки ППД, 

узагальнені мате-

ріали 

2 Участь педпрацівників  у професійних конкурсах Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

Робота творчих 

груп, звіт 

ЖОВТЕНЬ   

3 

 

4 

5 

Тренінг-практикум  «Як ефективно використовувати 

пам’ять» 

Фестиваль відкритих уроків 

Психологічний тренінг №1 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б., пси-

холог Москвіна Н.О. 

Протокол 

ЛИСТОПАД   

6 Робота творчих груп щодо створення посібника з дос-

віду роботи ШМО. 

 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

Засідання 

ГРУДЕНЬ   

7 

 

8 

Семінар «Самоосвіта- запорука зростання профе-

сійної майстерності» 
Робота творчих груп щодо створення та заповнення 

методичних сторінок ШМО (презентації, розробки, 

статті та ін.) 

Шкільний психолог 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

Засідання  

СІЧЕНЬ   

  9 

 

 10 

 

 11 

Методична оперативка «Увага! Цікавий досвід 

наших колег» 
Фестиваль наук. Організація та проведення тижня пе-

дагогічної майстерності учителів початкових класів. 

Психологічний тренінг №2 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б., учи-

телі – предметники, 

Москвіна Н.О. 

Протокол 

Засідання 

 ЛЮТИЙ   

12 Фестиваль мистецтв. Організація та проведення тиж-

нів педагогічної майстерності учителів предметів зага-

льно-розвиваючого циклу 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

Звіт 

БЕРЕЗЕНЬ   

13 

14 

15 

Огляд – конкурс навчальних кабінетів 

Фестиваль гуманітарних наук 

Психологічний тренінг №3 

Члени методради 

 

Москвіна Н.О. 

Протокол МР 

16 Методичний тиждень «Сучасні педагогічні технології 

як фактор підвищення якості освіти». Засідання круг-

лого столу. 

Голова методради, 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

Звіт  

17 Фестиваль природознавчих наук Вчителі-предметники Звіт  

КВІТЕНЬ   

18 

19 

Огляд роботи ШМО з реалізації планів роботи. 

Круглий стіл «Успішність учня - якість роботи вчи-

теля» 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б., Мо-

сквіна Н.О. 

Звіт 

Протокол 

20 Організація та проведення тижня ініціативи та творчо-

сті учителів. 

Учителі-предметники Звіт 

ТРАВЕНЬ   

21 Інноваційні технології та творчість учителів. Ство-

рення збірки наробок вчителів за навчальний рік та 

розміщення на сайті ліцею. 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

Співбесіда з учи-

телями 
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                                 АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

№ Заходи Термін Форма Відповідальний Де заслухову-

ється 

Підготовчий етап  

1 Визначення персонального складу 

членів АК. 

Серпень Наказ  Литко О.Б. Нарада при ди-

ректорові  

2 Редагування перспективного 

плану та плану на поточний навча-

льний рік атестації та курсової пе-

репідготовки вчителів 

Серпень  Наказ  Литко О.Б. Нарада при ди-

ректорові  

3 Ознайомлення з нормативно-пра-

вовими документами з питання ор-

ганізації та проведення атестації 

працівників 

Серпень  ІМН Литко О.Б. Нарада при ди-

ректорові  

Організаційний етап 

1 Видання організаційних наказів  Серпень - Литко О.Б. - 

2 Складання плану роботи АК Серпень - Литко О.Б. - 

Перше засідання 

1 Аналіз атестації педкадрів за 

2020-2021 н.р. 

 До 20 ве-

ресня 

ІМН Литко О.Б. Засідання АК 

2 Про затвердження плану роботи 

атестаційної комісії на 2021-2022 

н.р 

вересень Наказ Литко О.Б. Засідання АК 

3. Про розподіл обов’язків між чле-

нами атестаційної комісії 

вересень Наказ, графік Литко О.Б. Засідання АК, 

наказ 

4. Розробка плану роботи АК вересень План роботи 

АК 

Литко О.Б. Засідання АК 

Друге засідання 

5. Подання списків вчителів до депа-

ртаменту освіти або заяв учителів, 

які атестуються позачергово 

До 10 жо-

втня 

ІМН Литко О.Б. Засідання АК 

6 Затвердження графіка атестації До 20 жо-

втня 

ІМН Литко О.Б. Засідання АК 

7 Закріплення членів АК за педаго-

гами, які атестуються 

жовтень ІМН Литко О.Б. Засідання АК 

8 Ознайомлення з  рекомендаціями   

вчителів, які атестуються (ство-

рення  портфоліо, ознайомлення з 

Типовим положенням) 

жовтень Рекомендації, 

портфоліо 

 

Литко О.Б. Засідання АК 

Третє засідання 

9 Про вивчення роботи педпрацівни-

ків, оформлення атестаційних ма-

теріалів 

До 15 бе-

резня 

Портфоліо Литко О.Б., 

члени АК 

Засідання АК 

10 Комплексне оцінювання діяльності 

учителя 

Протягом 

року 

Робота АК на 

робочих міс-

цях учителів 

Литко О.Б., 

члени АК 

Засідання АК 

11 Створення характеристики діяль-

ності педагогічного працівника в 

між атестаційний період 

До 01 бе-

резня 

Характерис-

тики учителів 

Литко О.Б. Робота АК, 

учителів-наста-

вників 

12 Ознайомлення працівників з харак-

теристиками. Коригування 

За десять 

днів до 

атестації  

ІМН Литко О.Б. Засідання АК 
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13 Творчі звіти вчителів на рівні шкі-

льному, міському 

До 15 бе-

резня 

Узагальнення 

досвіду 

Вчителі –пред-

метники, Литко 

О.Б. 

Творчі звіти 

Четверте засідання 

14 Атестація вчителів 2 та 1 кв. кате-

горії 

До 31 бе-

резня 

Наказ, прото-

кол 

Т.О. Никитович  

Литко О.Б., 

члени АК 

Засідання АК 

15 Про встановлення відповідності  

кв. категорії 

березень наказ Литко О.Б.  

П’яте засідання 

16 Атестація вчителів вищої катего-

рії 

квітень Наказ, прото-

кол 

Т.О. Никитович   Засідання АК 

17 Про встановлення (підтвер-

дження) кв. категорії, звання 

квітень Наказ Литко О.Б. наказ 

18 Про підсумки роботи АК квітень Наказ Литко О.Б. Аналітична до-

відка, наказ 
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Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Місяць 
№ 

Зміст Відповідальний 
Тематика нарад 

при директорі 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

1 Складання актів-дозволів на кабі-

нети, майстерні, спортзали 
Комісія з ОП  

2 Аналіз санітарних книжок м/с   

3 Проведення інструктажу з класними 

керівниками з безпеки життєдіяльно-

сті 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В.  

4 Проведення первинного інструктажу 

з педпрацівниками 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

1 Проведення вступного інструктажу з 

ОБЖ з учнями 
Класні керівники 

Стан ТБ та ПБ під 

час організації НВП 

2 Складання маршрутних аркушів Класні керівники  

3 Контроль за виконанням інструкцій з 

охорони праці та безпеки життєді-

яльності 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В.  

4 Виконання правил БЖ на уроках фі-

зичної культури 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

5 Стан техніки безпеки та пожежної 

безпеки під час організації НВП 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

1 
Стан ОБЖ у навчальних майстернях 

Чернавська Л.В., Мен-

ших С.О., комісія з ОП 

Підготовка до зимо-

вих умов школи 

2 
Підготовка до зимових умов школи 

Заступник директора з 

АГР Онищенко В.В. 
 

3 Проведення цільового інструктажу з 

ОБЖ з учнями у зв’язку з канікулами 
Класні керівники  

4 Проведення навчання з ТБ та ПБ із 

педпрацівниками 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

1 Проведення навчання з ТБ та ПБ із 

зав. кабінетів, майстерень, учите-

лями фізкультури 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
Стан роботи з охо-

рони праці, безпеки 

учнів під час НВП 

2 Виконання правил БЖ на уроках фі-

зики, хімії, трудового навчання 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

3 
Профілактика травматизму під час 

НВП та в побуті 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В., Кла-

сні керівники 
 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

1 Проведення навчання з ТБ та ПБ із 

педпрацівниками 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

2 Проведення навчання з ОБЖ з уч-

нями 
Класні керівники  

3 Аналіз досягнень навчання учнів з 

ОБЖ 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

4 Ведення журналів з БЖ в кабінетах 

фізики, хімії, майстернях, спортивної 

зали 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В.  

5 Проведення цільного інструктажу з 

ТБ та ПБ у зв’язку з організацією но-

ворічних ялинок на канікулах  

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В., ін-

структор з ОП Іорда-

нова О.М., заступник 

директора з АГЧ Они-

щенко В.В. 
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С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

1 
Проведення навчання з ОП 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
Виконання колекти-

вного договору між 

адміністрацією та 

профспілковим ко-

мітетом за 2020-

2021 навчальний рік 

2 Проведення заходів щодо профілак-

тики нещасних випадків 

Класні керівники 

3 
Стан куточків ТБ 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

Л
Ю

Т
И

Й
 

1 
Стан шкільних меблів в кабінетах 

Заступник директора з 

АГЧ Онищенко В.В. 
 

2 Контроль за виконанням колектив-

ного договору 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В., Го-

лова ПК Митрович 

Р.В. 

 

3 Проведення навчання з ТБ та ПБ Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

1 Бесіди з профілактики нещасних ви-

падків 

Класні керівники Стан ведення журна-

лів інструктажів із 

безпеки життєдіяль-

ності 

2 Проведення цільового інструктажу з 

ОБЖ з учнями у зв’язку з канікулами 

Класні керівники 
 

3 Проведення навчання з ОП Голова ПК Митрович 

Р.В. 

Стан куточків з ОП 

та ТБ 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

1 Підготовка плану літнього оздоров-

лення учнів 

Соціальний педагог 

Мірошниченко Т.М. 
 

2 

Проведення тижня охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В., Засту-

пник директора з АГЧ 

Онищенко В.В. 

комісія з ОП 

Проведення тижня 

охорони праці та 

безпеки життєдіяль-

ності 

3 
Проведення інструктажів і бесід з 

безпеки життєдіяльності 

Учителя фіз. вихо-

вання, класні керів-

ники 

 

4 Практичний вихід учнів із будівлі 

школи згідно з навчанням з ЦО за 

евакуаційним планом 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В. 
 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

1 
Проведення занять з ОП, ТБ та БЖ із 

працівниками оздоровчого табору 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В., нача-

льник табору 
 

2 Проведення інструктажу з ТБ, ПБ та 

БЖ і профілактики нещасних випад-

ків під час літніх канікул 

 

Заст. директора з НВР 

Шевченко О.В., класні 

керівники 
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Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки  

(ст. 26 Закону України «Про освіту») 
Місяць  № п/п Зміст  Відповідальний 

Серпень  1 

2 

 

3 

 

Контроль стану ТБ у навчальних кабінетах 

Контроль проходження медогляду працівниками 

школи 

Контроль стану ТБ у майстернях, спортзалі, на спор-

тивних майданчиках 

Комісія з ОП, Заступник 

директора з АГЧ  Они-

щенко В.В. 

м/с, комісія з ОП, Заст. 

директора з НВР Шевче-

нко О.В. 

Вересень  1 

2 

Контроль за веденням документації з ОП 

Дотримання вимог ТБ під час НВП 

Комісія з ОП 

Комісія з ОП 

Жовтень 1 

 

2 

Контроль за дотриманням вимог безпеки під час ро-

боти гуртків 

Готовність будівлі школи до осінньо-зимового пері-

оду 

Заст. директора з НВР Ше-

вченко О.В., 

Заступник директора з 

АГЧ  Онищенко В.В. 

Листопад 1 

2 

Стан роботи з ОП, безпеки учнів під час НВП 

Контроль за веденням документації з ОП та ПБ 

Заст. директора з НВР Ше-

вченко О.В., Комісія з 

ОП, Голова ПК Митро-

вич Р.В. 

Грудень  1 

 

 

Створення умов для охорони життя та збереження 

здоров’я дітей у ході НВП 

 

Заст. директора з НВР Ше-

вченко О.В., класні кері-

вники,  комісія з ОП 

 2 Контроль за проведенням та реєстрацією інструкта-

жів з безпеки життєдіяльності 

Заст. директора з НВР Ше-

вченко О.В.,  Інструктор 

з ОП Іорданова О.М. 

Січень  1 

 

Контроль за дотриманням вимог охорони праці в 

кабінетах хімії, фізики, інформатики, майстернях, 

спортзалах 

Комісія з ОП 

 

Лютий  1 Контроль за доглядом евакуаційних шляхів Комісія з ОП 

Березень  1 Контроль за веденням журналів інструктажів з без-

пеки життєдіяльності 

Заст. директора з НВР Ше-

вченко О.В. 

Квітень  1 Контроль за проведенням та реєстрацією інструкта-

жів з ОБЖ 

Заст. директора з НВР Ше-

вченко О.В., Інструктор з 

ОП Іорданова О.М. 

Травень  1 Контроль за проведенням інструктажів з ОБЖ з 

дітьми, працівниками шкільного табору 

Начальник табору, вихо-

вателі, Заст. директора з 

НВР Шевченко О.В. 
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Цивільна оборона 

 
№ 

з/р 

Зміст роботи Термін ви-

конання 

Форма конт-

ролю 

Відповідальний  Відмітка 

про вико-

нання  

1 Оформлення шкільного сте-

нду з цивільного захисту 

Грудень  Стенди  Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

2 Складання календарного 

плану основних  заходів з  ци-

вільного захисту на рік 

Січень  План  Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

3 Складання   списку   особо-

вого складу школи       для       

отримання       засобів індиві-

дуального захисту 

Січень Списки  Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

4 Уточнення          схеми         ро-

зміщення 

педколективу,   техперсоналу   

та   учнів школи   у   сховищі    

в   разі   отримання сигналів 

цивільного захисту 

Січень Схеми  Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

5 Уточнення          схеми          

оповіщення 

педколективу,     техперсо-

налу    в    разі отримання сиг-

налів цивільного захисту 

Січень Схеми  Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

6 Уточнення   списків   особо-

вого   складу формувань циві-

льного захисту на новий 

Січень Аналіз   

 

 

 

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 

 

7 Розробити теми навчальних 

занять з ЦЗ з педколективом 

та і техперсоналом 

Січень Плани   

8 Забезпечення     проходження    

курсової перепідготовки кла-

сними керівниками 

Лютий  -  

9 Проведення наради за участю 

директора з  питання:  "Про  

дії колективу  в  разі отри-

мання сигналів ЦЗ" 

Березень  Протокол 

наради  

Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

10 Підготувати і провести День 

ЦЗ 

Квітень  Накази  Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

11 Організація радіоуроків з пи-

тань ЦЗ учнями 1 -11-х класів   

Протягом 

року 

- Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

12 Проведення диктантів з пи-

тань цивільного захисту 

Протягом 

року 

Накази  Заст. директора з 

НВР Литко О.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Виховна проблема школи - виховання громадянина – патріота України, готового до вико-

нання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних 

надбань українського народу. 
 

Заходи щотижня 

 
Понеділок 

 
Вівторок 

 
Середа 

 
Четвер 

 
П’ятниця 

 

1. 08.00 –Виконання 

Гімну України. 

2. Організаційні, мето-

дичні наради учителів. 

3. Контроль за органі-

зацією гарячого харчу-

вання. 

4. Організація черго-

вого класу.  

 

1. Класні виховні 

години 

2. Рейд-перевірка 

зовнішнього вигляду 

учнів. 

3. Контроль за ор-

ганізацією гарячого 

харчування. 

 

1. Контроль за ор-

ганізацією гарячого 

харчування. 

2. Бесіди із дітьми 

«Групи ризику» 

1. Радіоуроки на 

тему «Поведінка в 

надзвичайних ситуа-

ціях» 

2. Рейд-перевірка са-

нітарного стану кабі-

нетів 

3. Контроль за орга-

нізацією гарячого хар-

чування. 

1. Загальношкільні ви-

ховні заходи (за пла-

ном) 

2. Контроль за організа-

цією гарячого харчу-

вання. 

 

І СЕМЕСТР 

 

Організаційні заходи 

 

Ціннісне ставлення 

до мистецтва. 

Ціннісне ставлення 

до природи 

Профілактика пра-

вопорушень серед 

неповнолітніх. Ін-

дивідуальна роботи 

з дітьми, робота з 

батьками 

Ціннісне став-

лення до себе 

 

Охорона життя 

та здоров’я ді-

тей 

Ціннісне ставлення  

до людей, до праці. 

Учнівське самовря-

дування. Профоріє-

нтаційна робота, 

робота с психоло-

гом 

 

ПДД 

 

Протипожежна без-

пека 

Ціннісне став-

лення особистості 

до суспільства і 

держави  
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 Планування 

виховної ро-

боти класів 

 м/о класних 

керівників 

 Складання 

характерис-

тик класу кл. 

керівниками 

 Підготовка 

до свята Пер-

шого дзво-

ника, репети-

ції 

 Складання 

графіка прове-

дення предмет-

них тижнів, 

конкурсів, мі-

сячників. 

 Організація 

роботи  сайту.  

 Міський кон-

курс дитячого 

малюнка «Ди-

тячі фарби 

Приазов’я» 

 Рейд-перевірка 

зовнішнього ви-

гляду учнів.  

 Організація спів-

робітництва з ССН, 

ОКМСН 

 Цільовий інструк-

таж з БЖ учнів під 

час перерви, пове-

дінка на уроках, 

безпека на дорозі 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

 Організація га-

рячого та дієти-

чного харчу-

вання учнів 1-11 

класів.  

 Накази з браке-

ражної комісії. 

 Складання гра-

фіків харчу-

вання класів 

 Робота з профі-

лактики харчо-

вих отруєнь  

 Бесіди про от-

руйні рослини і 

гриби. 

 

 Складання гра-

фіка чергування уч-

нів по школі 

 Звітно-виборна 

конференція учнів-

ського шкільного са-

моврядування. 

 Підбиття підсум-

ків за минулий рік. 

 Облік працевлаш-

тування випускників 

9-х, 11-х класів 

2020-2021 навчаль-

ного року  

Місячник «Увага, на 

дорозі діти!» (за пла-

ном): 

 Складання плану – 

схеми  « Мій безпечний 

шлях до школи» (1-11 

кл.). 

 Кінолекторій на тему: 

«Безпека  життєдіяль-

ності» 

 Агітбригада «Світло-

фор нагадує» 

 Конкурс малюнків і 

плакатів «Виконуй пра-

вила дорожнього руху» 

 

 Свято Першого 

дзвоника 

 Єдина класна го-

дина «Україна – 

моя Батьків-

щина!»  

 02.09 – закін-

чення Другої сві-

тової війни 

 

 

 

07.09 – 11.09 - Декада учнівського самоврядування 
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 Виставка ди-

тячої творчості 

«Барви рідного 

краю» 

 Конкурс ма-

люнків «Моє 

рідне місто»  

 Засідання 

шкільної реда-

кційної групи, 

підготовка до 

випуску газети 

«Пульс ліцею» 

 Організа-

ційне засі-

дання ради 

шкільного са-

моврядування 

 

 Проведення бесід 

«Правила безпечної 

поведінки» 

 Виявлення дітей 

«групи ризику»,  сі-

мей, що опинилися 

у складних життє-

вих умовах,  ви-

вчення умов їх про-

живання 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

 Аналіз стану 

оздоровлення 

учнів 

 Організація 

гарячого та діє-

тичного харчу-

вання учнів 1-

11 класів  

 Контроль ро-

боти їдальні 

 Організація 

роботи нарко-

посту  

 Контроль за 

організацією га-

рячого харчу-

вання. 

 

 Планування ро-

боти органів само-

врядування на І 

чверть. 

 Розподіл обов’яз-

ків між лідерами, в 

класах. 

 Аналіз працевла-

штування випуск-

ників 9-х, 11-х кла-

сів 2020-2021 нав-

чального року з 

урахуванням обра-

ного профілю нав-

чання з метою ко-

рекції профілізації. 

 Зустрічі – лекції з 

працівниками ДПС. 

 Диктанти з ПДД 

 Оформлення куточків 

з ПДД, правил пожеж-

ної безпеки, ЦЗ у 1-11 

класах. 

 Єдина класна година:                               

« Безпека на дорозі – 

безпека життя». 

 Бесіди на тему: «До-

рожні знаки. Як діяти у 

разі ДТП. Твої рятів-

ники – швидка допо-

мога, автоінспекція, мі-

ліція 

 Радіоурок «Правила 

безпеки для пішоходів 

на дорогах» 

 08.09 - День 

пам’яті жертв 

фашизму 

 08.09 – Міжна-

родний день гра-

мотності 

 Участь у місь-

кому мітингу до 

Дня визволення 

Маріуполя від ні-

мецько-фашистсь-

ких загарбни-

ків,09.09 

 Виховна година 
«Хай вічно горить 

вогонь пам’яті» 

 Випуск стінні-

вки  

 10.09 – 21.09 – Олімпійський тиждень 
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 Збір маку-

латури за вере-

сень 

 Батьківські 

збори 

 Обласний 

конкурс  малю-

нка «Дитячі 

фарби Приа-

зов’я».  

 Виставка кві-

ткових компо-

зицій та виро-

бів із природ-

ного матеріалу 

«Українська 

осінь» 

 

 Засідання Ради 

профілактики. «Спі-

льна  ро-

бота  школи  та  сім’

ї  щодо  профілак-

тики   дитячої без-

доглядності та пра-

вопорушень». 

 Аналіз правопору-

шень 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки.  

 Залучення учнів, 

які перебувають на 

внутрішкільному об-

ліку у гуртки, секції  

 Складання 

акту перевірки 

їдальні  

 Виховна го-

дина «Здоров’я 

дитини, здоров’я 

- нації» 

 

 Організація конку-

рсу 

« Кращий клас». 

 Перевірка ор-

ганами самовряду-

вання  робочого 

одягу, форми учнів 

для проведення уро-

ків праці та фізич-

ного виховання. 

(протягом тижня усі 

класи) 

 Інструктаж класних 

керівників з пожежної 

безпеки 

 Диктанти з пожежної 

безпеки 

 Інструктаж з пожеж-

ної безпеки по класах.  

 Радіоурок «Правила 

безпеки при переході 

через залізничні колії, 

перебуванні на паса-

жирських платфор-

мах і в потягах» 

 

Тиждень до Дня 

міста «Моє мі-

сто, мій Маріу-

поль» 

 Участь у місь-

ких заходах щодо 

святкування Дня 

міста. 

 Випуск стінні-

вки 

 Виставка квітко-

вих композицій 

«Квітує місто рай-

дужним букетом» 

 14.09 –

День фізичної 

культури та 

спорту 
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 Районний та 

міський етапи 

конкурсу «Ори-

гамі» 

 Аналіз  виконання 

правил внутрішкіль-

ного розпорядку  

 Бесіди з батьками, 

діти яких порушують 

правила внутрішкіль-

ного розпорядку  

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки. 

 

 Бесіди  про 

шкоду паління із 

запрошенням 

представників 

ДНД 

 Засідання школи 

лідерів 

 Контроль за вико-

нанням розподіле-

них доручень у кла-

сах, ліцеї. 

 

 Класна година «За-

побігання ДТП, побу-

товому, дитячому тра-

вматизму» 

 Радіоурок «Переваги 

та користь гарячого 

харчування». 
 

 Олімпійський 

тиждень 

 Відкриття шкі-

льної  спартакіади 

«Старти надій».  

 20.09 – День ба-

тька 

 21.09 – День 

миру 

 

 

 

24.09 – 28.09 – декада знань Правил пожежної безпеки та цивільного захисту 

 

25.09 – 30.09 – тиждень з безпеки користування побутовим газом 
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 Випуск шкі-

льної газети 

«Пульс лі-

цею», органі-

зація роботи 

шкільного 

сайту. 

 30.09 – Все-

український 

день бібліотек 

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки. 

 

Бесіда «Життя – 

безцінний дар» 

 Декада Учнів-

ського само-

врядування 

 Засідання ко-

мітету учнів-

ського само-

врядування  

 Підготовка Дня 

самоврядування: 

складання розкладу,  

вибір учителів – ду-

блерів (10-11 кл.). 

 Проведення Дня 

самоврядування (10-

11 кл.) 

 Організація роботи за-

гону ЮІР. 

 Організація роботи за-

гону ДЮП. 

 Радіоурок 

«Причини виник-

нення пожеж та їх нас-

лідки. 

Правила пожежної 

безпеки в вашому 

домі,  школі,  таборі 

відпочинку, на под-

вір’ї». 

 

 Декада знань 

Правил пожежної 

безпеки 

 Підготовка до 

святкування Дня 

вчителя 

 Святковий кон-

церт для вчителів 

«Вчительська доля 

– висока зоря» 

Єдина виховна 

година до Дня 

вчителя «Учи-

телю вклонися ни-

зько…» 

01.10 - Міжнарод-

ний день людей 

похилого віку: 

 Виставка учнів-

ських робіт «Мої 

бабуся та дідусь» 

 Виставка робіт 

бабусь 
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 Екологічна  

акція «Збере-

жемо дерево». 

Єдиний день. 

 Проведення 

тематичних 

класних годин 

«Збережемо 

електроенер-

гію». 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

 Тиждень без-

печної поведінки: 

на воді, у ліфті, 

побуті. 

 Свято-презен-

тація органу уч-

нівського само-

врядування «Ось 

ми які» 

 02.10 – День 

боротьби проти 

насилля 

 

 Оформлення ек-

рану «Рейтинг кла-

сів» (на дошці у ко-

ридорі)  

 Конкурс на кра-

щій класний куто-

чок. 

 

   Радіоурок «Поже-

жна безпека в пово-

дженні з легкозаймис-

тими речовинами і ма-

теріалами» 

 Декада екологі-

чної вахти 

 Тематична ви-

ховна година 

 

 

 08.10 – 19.10 – Декада мужності та патріотизму 
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 Конкурс ма-

люнків та пла-

катів «Вогонь 

– друг, вогонь 

– ворог» 

 Акція «Фро-

нтова посилка 

воїнам АТО» 

 Виготов-

лення сувені-

рів для АТО 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

  Засідання школи 

лідерів (2 и 4 се-

реда) 

 Контроль за вико-

нанням розподіле-

них доручень у кла-

сах, ліцеї. 

 

 Єдина  бесіда «Пра-

вила пожежної без-

пеки» 

 Практичне заняття з 

евакуації під час по-

жежі. 

 Зустріч із робітни-

ками ГСЧС 

 Радіоурок «Загальні 

відомості про природ-

ний та зріджений газ. 

Вимоги безпеки» 

 Декада мужно-

сті та патріоти-

зму 

14.10 – День За-

хисника України 

 Конкурс строю і 

пісні (10-11 кл.) 

 Стіннівка 

 Святковий кон-

церт 

 Виховна година 

 15.10 – 19.10 – тиждень БЖД та ППД 
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 Збір маку-

латури за жов-

тень. 

 Районний, 

міський та об-

ласний етапи 

Конкурсу  

«Вироби з при-

родних матері-

алів»: виставка 

виробів із при-

родних матері-

алів, конкурс 

малюнків та 

плакатів «Моя 

осінь золота», 

конкурс розпо-

відей «Брати 

наші най-

менші». 

 Підготовка 

заходів, скла-

дання  планів 

на осінні кані-

кули (вихов-

ний, спортив-

ний, бібліо-

тека) 

 Перегляд ві-

деофільму в 

останній день 

перед каніку-

лами 

 Засідання Ради 

профілактики. 

«Спільна  ро-

бота  школи  та  сі

м’ї  щодо  профі-

лактики   дитячої 

бездоглядності та 

правопорушень.. 

 Аналіз правопору-

шень 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

 Бесіди із дітьми 

«групи ризику», а 

також їх батьками 

щодо безпечної 

поведінки на осін-

ніх канікулах. 

 Збір інформації 

«Зайнятість дітей 

на канікулах» 

 Складання акту 

перевірки їдальні 

 Бесіди про здо-

ровий спосіб 

життя, про необ-

хідність займа-

тися фізичною ку-

льтурою та спор-

том. 

 

 Перевірка ор-

ганами самовряду-

вання  робочого 

одягу, форми учнів 

для проведення уро-

ків праці та фізич-

ного виховання. 

(протягом тижня усі 

класи) 

 День ПДД 

 Інструктаж з пожеж-

ної безпеки, ПДР, пове-

дінки у суспільстві пе-

ред осінніми каніку-

лами. 

 Радіоурок «Без-

печна поведінка під 

час осінніх канікул» 

 Тиждень без-

пеки життєдіяль-

ності та Правил 

дорожнього руху 

 Виховна година: 

підсумки 1 четве-

рті, бесіди перед 

канікулами 
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 Організація 

прийому у лі-

цеїсти: підго-

товка заліко-

вих книжок, 

значків. Свя-

тковий кон-

церт.  

 Випуск шкі-

льної газети 

«Пульс лі-

цею» , орга-

нізація ро-

боти шкіль-

ного сайту. 

 Участь у рай-

онних та мі-

ських захо-

дах 

 Конкурс 

«Пані 

Осінь» 

  Контроль зайня-

тості дітей під час 

канікул. 

 залучення учнів, 

які перебувають на 

внутрішкільному 

обліку, а також ді-

тей з "групи ри-

зику" у позакласні 

заходи 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяль-

ності 

 Санітарний 

день 

 Організація шкі-

льних заходів під 

час осінніх канікул. 

 Засідання школи 

лідерів. Складання 

плану на наступну 

чверть. 

 

 Інструктаж перед виї-

здом на екскурсії, від-

відування театрів,  кі-

нотеатрів, боулінгу 

 Проведення за-

ходів на осінніх 

канікулах, органі-

зація екскурсій. 

 Робота гуртків, 

секцій,  бібліотеки 

та заходи класів 

під час канікул. 
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 Випуск шкі-

льної газети 

«Пульс лі-

цею», органі-

зація роботи 

шкільного 

сайту. 

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

 Аналіз зайнятості 

учнів, що потребують 

пед. уваги, на каніку-

лах 

 Бесіди «Основи 

формування здо-

рового образу 

життя»  

 

 Оформлення ек-

рану «Рейтинг кла-

сів» (на дошці у ко-

ридорі) 

 Єдина класна година 

«Статистика дорожньо 

– транспортних пригод 

за участю дітей» 

 Радіоурок «Куль-

тура поведінки в гро-

мадському транспо-

рті» 

 

 

 

05.11 – 9.11 – Декада превентивного виховання та боротьби з тютюнопалінням 
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 Збір маку-

латури за лис-

топад 

 Випуск стін-

нівки «Мово 

моя со-

лов’їна…» 

 Організація  

музики на пе-

рервах. 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

Бесіди з профіла-

ктики шкідливих 

звичок 

 Засідання школи 

лідерів 

 Контроль за вико-

нанням розподіле-

них доручень у кла-

сах, ліцеї. 

 

 Тиждень безпечної 

поведінки на дорогах, 

ліфті, побуту. 

 Радіоурок 

«Профілактика грипу 

та ОРВИ» 

 

Відзначення Дня 

української писе-

мності та мови 

«Мово моя со-

лов’їна…» 

(09.11) 

 Радіолінійка 

«Моя мова кали-

нова» 

 Відкритий захід 

 Єдина вих. го-

дина 

3
 т

и
ж

д
ен

ь
 

1
5

.1
1

. 
–

 1
9
.1

1
 

  Засідання Ради 

профілактики. «Спі-

льна  ро-

бота  школи  та  сім’

ї  щодо  профілак-

тики   дитячої без-

доглядності та пра-

вопорушень». 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки. 

 

 Складання акту 

перевірки їдальні 

 Всесвітній день 

відмови від па-

ління (19.11) 

 Виставка «Ан-

тиреклама тю-

тюну» (9-11 кл.) 

 Акція «16 діб 

проти гендер-

ного насилля» 

(організація) 
 

 Перевірка ор-

ганами самовряду-

вання  робочого 

одягу, форми учнів 

для проведення уро-

ків праці та фізич-

ного виховання. 

(протягом тижня усі 

класи) 

 Бесіди на тему: «Про-

філактика дитячого 

травматизму» 

 Радіоурок «Правила 

безпеки з вибухоне-

безпечними предме-

тами (петарди, піро-

техніка)» 

 

День толерантно-

сті (16.11). 

 Виховна година 

«Що таке бути 

толерантним» 

 Єдині уроки Ге-

ндерної грамотно-

сті (8-11 кл.) 

 Урок доброти 

«Уміймо бути вдя-

чними!» (5-7 кл. ) 

 

 

 

 

 

19.11 – 23.11 – Декада Позашкілля 
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 Конкурс ма-

люнків та пла-

катів « Ми 

обираємо 

життя» 

 Конкурс тво-

рчих робіт 

«Мої права». 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки. 

 Лекторій для бать-

ків «Юридична від-

повідальність за ді-

тей» із запрошенням 

представників 

ОКМДН. 

 

Акція «16 діб 

проти гендер-

ного насилля» 

 Відкритий захід 

«Ми – різні, ми 

– рівні» 

 Виставка «Жі-

нки України – 

митці»  

 Засідання школи 

лідерів. Круглий 

стіл «Що треба, щоб 

бути лідером».  

 Контроль за вико-

нанням розподіле-

них доручень у кла-

сах, ліцеї. 

 Бесіди про безпеку 

життєдіяльності 

 Радіоурок «Поняття 

про джерела 

струму. Дія елект-

ричного струму на 

людину» 

День пам’яті 

жертв голодо-

мору (24.11) 

 Виховні години 

до Дня пам’яті 

голодомору «Цей 

рік 33-ій ще досі у 

серці щемить» 

 Відкритий захід  

 23.11 – виховна 

година до річ-

ниці Революції 

Гідності 

 

 

  

26.11 – 07.12.2018 – Декада «Молодь проти СНІДу» 
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 Виготовлення 

тематичних  

листівок та 

плакатів  

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки. 

 Виступ представ-

ника ДНД на тему: 

«Наркотики і під-

літок»  

 

 Єдина класна 

година «Профі-

лактика вжи-

вання підліт-

ками наркотич-

них речовин» 

 Відкритий за-

хід  «Скажемо 

наркотикам 

«Ні!» 

 Перегляд те-

матичного відео-

фільму. 

 Оформлення ек-

рану «Рейтинг кла-

сів» (на дошці у ко-

ридорі)  

 Анкетування учнів 

на тему: «Що я знаю 

про ВІЧ/СНІД» 

 Виступи учнівських 

агітбригад «СНІДу – 

ні!», присвячені Між-

народному дню боро-

тьби зі СНІДом. 

Радіоурок «ВІЛ, СНІД 

– захист та профілак-

тика» 

 Оформлення 

стіннівки 

«ВІЛ/СНІД: 

міфи і факти» 

 Конкурс малюн-

ків «Я вмію оби-

рати» 
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 Виготов-

лення тематич-

них  листівок 

та плакатів  

  

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки. 

 

 Дебати учнів 

8-9 класів на 

тему: «Вплив на-

ркотиків на під-

літковий орга-

нізм. Спорт та 

наркотики» 

 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї.  

 Круглий  стіл  і 

з  працівниками  пра-

воохоронних  орга-

нів  «На терезах Фе-

міди» 

Радіоурок «Профілак-

тика ентеробіозу.» 
 06.12 – день 

збройних сил Ук-

раїни. Привітання 

зі святом, листі-

вки, плакати. 

 Відкритий захід 

 Виховна го-

дина 

 09.12 – День 

пам’яті жертв 

злочинів Гено-

циду. 

Всесвітній день 

захисту прав лю-

дини (10.12): 

 Єдина класна го-

дина «Я людина і 

маю право на…» 
із запрошенням 

працівників  юри-

дичних професій. 

 Радіолінійка «За-

хист прав дитини 

у нашій Державі» 

 Випуск правових 

листівок до Дня 

захисту прав лю-

дини «Знаємо свої 

права та 

обов’язки» 

 10.12 – 14.12 – Всеукраїнський тиждень права 

10.12 – 11.01 – Місячник «Створи добро» 
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 Збір маку-

латури за гру-

день. 

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск блис-

кавки. 

 Рейд - перевірка 

умов проживання уч-

нів, схиль-

них  до  правопору-

шень. 

 Правовий екран на 

тему: «Як я знаю свої 

права». 

 Уроки на тему: 

«Про попере-

дження насилля» 

 

 Засідання школи 

лідерів 

 Контроль за вико-

нанням розподіле-

них доручень у кла-

сах, ліцеї. 

 День св. Мико-

лая (19.12) 

 Бесіда «Запобігання 

торгівлі людьми» 

 Радіоурок «Адмініс-

тративна та криміна-

льна відповідальність 

неповнолітніх за об-

рази соціальних мере-

жах». 

14.12 – День вша-

нування учасни-

ків ліквідації на-

слідків аварії на 

Чорнобильській 

АЕС 
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 Виставка уч-

нівської твор-

чості «Зимовий 

вернісаж». 

 « Майстерня 

Діда Мороза» - 

підготовка до 

новорічних 

свят. 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

 Засідання Ради про-

філактики. 

 Написання ди-

ктантів 

«Профілактика 

ГРЗ та грипу» 

 Складання 

акту перевірки 

їдальні 

 Перевірка ор-

ганами самовряду-

вання  робочого 

одягу, форми учнів 

для проведення уро-

ків праці та фізич-

ного виховання. 

(протягом тижня усі 

класи) 

 Бесіди про безпеку 

життєдіяльності 

 Радіоурок «Профілак-

тика травматизму напе-

редодні зимових кані-

кул». 

  

 Тиждень без-

пеки життєдіяль-

ності та Правил 

дорожнього руху 

 

 17.12. – 21.12 – тиждень БЖД та ПДД 
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 Конкурс де-

коративно – 

прикладної 

творчості   

«Таємниці на-

родних реме-

сел» 

 Творчі зма-

гання «Крок 

до майстерно-

сті»  

 Перегляд ві-

деофільму в 

останній день 

перед каніку-

лами 

Випуск шкі-

льної газети 

«Пульс лі-

цею», органі-

зація роботи 

шкільного 

сайту. 

 Підготовка 

заходів, скла-

дання  планів 

на зимові кані-

кули (вихов-

ний, спортив-

ний, бібліо-

тека) 

  «Спільна  ро-

бота  школи  та  сім’ї  

щодо  профілак-

тики   дитячої бездог-

лядності та правопо-

рушень».  

 Контроль чергу-

вання Збір інформації 

«Зайнятість дітей на 

канікулах» 

 Бесіди про 

здоровий спосіб 

життя, про необ-

хідність займа-

тися фізичною 

культурою та 

спортом. 

 

 Підготовка інфор-

мації для атестації 

ліцейських класів. 

  

  Підведення підсу-

мків за 1 семестр 

 Оновлення даних 

на екрані рейтингу. 

Підсумки за 1 се-

местр 

 Класна година. Ін-

структаж з пожежної 

безпеки, ПДР, поведі-

нки у суспільстві перед 

зимовими канікулами. 

 

 Місячник « 

Зроби добро», збір 

гуманітарної до-

помоги для дітей -  

сиріт, дітей із ма-

лозабезпечених сі-

мей. 

 Виховна година 

«Чи потрібно в 

світі милосе-

рдя?»  
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 Свято Но-

вого року 

 Благодійна 

акція «Яли-

нка бажань» 

  Контроль зайнято-

сті дітей під час  ка-

нікул. 

 залучення учнів, 

які перебувають на 

внутрішкільному 

обліку, а також ді-

тей з "групи ризику" 

у позакласні заходи 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяль-

ності 

 Санітарний 

день 

 Організація шкі-

льних заходів під 

час зимових кані-

кул. 

 Засідання школи 

лідерів. Складання 

плану на наступну 

чверть. 

 

 Інструктаж перед виї-

здом на екскурсії, від-

відування театрів,  кі-

нотеатрів, боулінгу 

 Проведення за-

ходів на зимових 

канікулах, органі-

зація екскурсій. 

 Робота гуртків, 

секцій,  бібліотеки 

та заходи класів 

під час канікул. 

 

 

ІІ  СЕМЕСТР 
 

Організаційні заходи 

 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва.  

Ціннісне ставлення до 

природи 

 

 

Профілактика правопору-

шень серед неповнолітніх. 

індивідуальна роботи з 

дітьми, робота з батьками 

 

Ціннісне ставлення до 

себе   

Охорона життя та здо-

ров’я дітей.   

 

Ціннісне ставлення до людей, 

 Ціннісне ставлення до праці. 

Учнівське самоврядування. 

Профорієнтаційна робота, ро-

бота с психологом 

 

ПДД 

 

Протипожежна безпека 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспіль-

ства і держави  
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 Організа-

ція чергу-

вання кла-

сів у ІІ се-

местрі 

 Випуск 

шкільної 

газети 

«Пульс лі-

цею». 

 Цільовий інструк-

таж з БЖ учнів під 

час перерви, пове-

дінка на уроках, 

безпека на дорозі 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 Аналіз зайнятості 

учнів, що потребу-

ють пед. уваги, на 

канікулах 

 

 Організація гаря-

чого та дієтич-

ного харчування 

учнів 1-11 класів.  

 Організація хар-

чування дітей 

пільгових катего-

рій. 

 Єдина бесіда 

«Профілактика 

грипу, простудних 

захворювань» 

 Засідання шкіль-

ного парламенту, лі-

цейського сенату  

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 Складання плану 

роботи на 3 чверть  

 

 Радіоурок на 

тему: «Дії лю-

дини під час оже-

ледиці.» 

 Екскурсії до 

музею «Пам'ять» 

при НВК "Ліцей 

- школа №14" 

 Єдина темати-

чна година  
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 Урочиста 

лінійка 

«Творчих 

досягнень» 

за підсум-

ками 1 се-

местру  

 Районна  

виставка 

«До дня 

святого Ва-

лентина» 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 Засідання Ради 

профілактики. 

«Спільна  ро-

бота  школи  та  сі

м’ї  щодо  профі-

лактики   дитячої 

бездоглядності ». 

 Бесіди «Про до-

тримання саніта-

рно-епідеміологіч-

ного режиму» 

 Складання акту 

перевірки їдальні 

 

 Анкетування учнів 

в рамках профорієн-

таційної роботи. 

 Атестація ліцейсь-

ких класів. 

 

 Радіоурок на 

тему: «Попере-

дження виник-

нення пожеж від 

електричної на-

пруги» 

 19.01 - Водох-

реща 

 Районний кон-

курс читців 

«Збережемо па-

м'ять про под-

виг» 

День Соборно-

сті України 
(22.01.14).  

 Єдина класна 

година  

Стіннівка 

 

3
 т

и
ж

д
ен

ь
 

2
4

.0
1
 –

 2
8

.0
2
 

 Випуск 

шкільної 

газети 

«Пульс лі-

цею», орга-

нізація ро-

боти шкіль-

ного сайту. 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 Індивідуальна 

робота з сім'ями, 

де склалися не-

сприятливі умови 

для виховання 

  Засідання шкіль-

ного парламенту, лі-

цейського сенату при 

директорі. 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 

  Радіоурок на 

тему: «Дії лю-

дини під час ви-

явлення витоку 

газу. Отруєння 

чадним газом. 

Надання першої 

допомоги». 

27.01 – День 

пам’яті жертв 

Голокосту. 

29.01 - День 

вшанування 

пам’яті героїв 

Крут 

Виховна година 

«Крути: незга-

сна пам’ять і 

урок сьогодні» 

ЛЮТИЙ «НАС БАГАТО – А БАТЬКІВЩИНА ОДНА» 

МІСЯЧНИК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ «ТВОЄ ЗДОРОВ'Я В ТВОЇХ РУКАХ» з 20.02 

1
т
и

ж
д

ен
ь

 

3
1

.0
1
 –

 0
4

.0
2
 

 Екологі-

чна акція 

«Птахи - 

наші 

друзі». Ви-

роблення 

шпаківень, 

годівниць.  

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  

 Єдина класна го-

дина               « Хви-

лини спілкування і 

довіри, про куль-

туру взаємин між 

дітьми.» 

 Оформлення екрану 

«Рейтинг класів» (на 

дошці у коридорі) 

 

 Радіоурок 

на тему: «Пра-

вила поведінки 

на кризі. На-

дання допомоги 

потерпілому на 

воді взимку». 

 

2
 т

и
ж

д
ен

ь
 

0
7

.0
2
 –

1
1

.0
2
 

 Спорти-

вні зма-

гання: «Ми 

- майбутні 

захисники 

України» 

 Акція 

«Лист ге-

рою»  

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  

 Єдина класна 

година на тему: 

«Безпека в житті-

життя в безпеці». 

 10.02 – День без-

печного інтере-

нету. 

 Засідання шкіль-

ного парламенту, лі-

цейського сенату при 

директорі. 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 

 Бесіди про по-

передження побу-

тового і дорож-

нього травмати-

зму 

із запрошенням 

Дранович Я.В. 

 Радіоурок на 

тему: «Туберку-

льоз» 

 Декада війсь-

ково-патріоти-

чного вихо-

вання  

 Екскурсії до 

шкільного му-

зею 

3
 т

и
ж

д
ен

ь
 

1
4

.0
2
 –

 1
8

.0
2
 

 Участь у 

районному 

декорати-

вно - прик-

ладному 

конкурсі 

«Таємниці 

народних 

ремесел»  

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 Засідання Ради 

профілактики. 
«Спільна  ро-

бота  школи  та  сі

м’ї  щодо  профі-

лактики   дитячої 

бездоглядності». 

 Складання акту 

перевірки їдальні 

 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 День культури, до-

броти та ввічливо-

сті згідно графіка 

 Бесіди про охо-

рону життя і здо-

ров'я учнів 

 конкурс малюн-

ків та плакатів 

«Безпека в житті-

життя в безпеці». 

 Радіоурок 

на тему: «Вплив 

мобільних теле-

фонів на здо-

ров’я дитини» 

 14.02 – День св. 

Валентина (ви-

ховний захід) 

 День виводу 

військ з Афга-

ністану - 15.02. 

 19.02 – День 

державного Ге-

рба. 

 18.02 – виховна 

година до Дня 

героїв Небесної 

сотня 
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4
 т

и
ж

д
ен

ь
 

2
1

.0
2
 –

 2
5

.0
2
 

   Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  

 Єдина класна 

година з націона-

льно – патріотич-

ного виховання  

 Засідання шкіль-

ного парламенту, лі-

цейського сенату при 

директорі. 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 

 Радіоурок 

на тему: «Пра-

вила безпеки під 

час користування 

електричними 

приладами». 

Тиждень Наро-

дознавства 

 Екскурсії в 

краєзнавчий му-

зей та шкільний 

музей бойової 

слави 

  

БЕРЕЗЕНЬ «ОБРАЗУ МАТЕРІ ВКЛОНІМОСЯ» 

МІСЯЧНИК РОДИННО-СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

 

 

1
т
и

ж
д

ен
ь

 

2
8

.0
2
 –

 0
4

.0
2
 

 Організа-

ція святко-

вого конце-

рту. Кон-

курс малю-

нків «Мій 

Шевченко» 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 

 Єдина бесіда на 

тему: «Безпека 

життєдіяльності 

учнів». 

 Оформлення екрану 

«Рейтинг класів» (на 

дошці у коридорі) 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 

 

 

 Бесіди про охо-

рону життя і здо-

ров'я учнів 

 Радіоурок 

на тему: «Пра-

вила безпеч-

ного викорис-

тання предме-

тів побутової 

хімії» 

 Масляна 28.02 

– 06.03 

 

2
 т

и
ж

д
ен

ь
 

0
7

.0
3
 -

 1
1

.0
3
 

 Всесвіт-

ній жіно-

чий день – 

8.03. 

 Підгото-

вка віталь-

них листі-

вок, плака-

тів 

 збір маку-

латури Еко-

логічна   

акція «Збе-

режемо де-

рево». Єди-

ний день. 

 Конкурс 

«Від 

уміння до 

майстерно-

сті»  

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  

 Бесіди «Про до-

тримання саніта-

рно-епідеміологіч-

ного режиму» 

 Бесіда про здоро-

вий спосіб життя 

 

 Засідання шкіль-

ного парламенту, лі-

цейського сенату при 

директорі. 

 Організація свята 

до Міжнародного 

Дня жінок 

 Святковий концерт 

 

 Радіоурок на 

тему: «Правила 

безпеки з вибу-

хонебезпечними 

предметами 

(снаряди, невпі-

знані пред-

мети)». 

 День наро-

дження Т.Г. Ше-

вченко - 09.03.  

 Виховна го-

дина  

 Шевченків-

ські дні 

 Рушник єдно-

сті «Шляхи Та-

расової долі» 

3
 т

и
ж

д
ен

ь
 

1
4

.0
3
 –

 1
8

.0
3
 

 Участь у 

районному, 

міському та 

обласному 

конкурсах 

«Збере-

жемо пер-

шоцвіти»: 

плакати. 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 

 Складання акту 

перевірки їдальні 

 

  Радіоурок «Дії 

людини під 

час виник-

нення повені 

або паводку». 

 Тиждень сві-

тової культури 

та мистецтв 

 Підготовка за-

ходів, складання  

планів на вес-

няні канікули 

(виховний, спор-

тивний, бібліо-

тека)  

 

18.03 – 22.03 тиждень БЖД та ППД 

4
 т

и
ж

д
ен

ь
 

2
1

.0
3
-2

5
.0

3
 

   Контроль чергу-

вання класів по 

школі.  

 Батьківські збори 

«Вікові психологі-

чні та фізіологічні 

особливості дітей»  

 Бесіди із дітьми 

«групи ризику», а 

також їх батьками 

щодо безпечної по-

ведінки на весня-

них  канікулах. 

 Збір інформації 

«Зайнятість дітей 

на канікулах» 

 День боротьби з 

туберкульозом 

(24.03) 

 Єдина бесіда 

«Бесіди перед вес-

няними каніку-

лами». 

Радіоурок на тему: 

Диктанти з попере-

дження туберкульозу 

Єдина класна го-

дина на тему: «Тубе-

ркульоз.  Як не про-

пустити».   

 Радіоурок на 

тему:                            

« Поведінка у су-

спільстві на вес-

няних  каніку-

лах». Інструк-

таж з питань 

безпеки. 

 Тиждень без-

пеки життєді-

яльності та ПДР 

 23 березня – 

Всесвітній день 

водних ресур-

сів. 

 24 березня - 

Всесвітній день 

боротьби з ту-

беркульозом 



 45 

5
 т

и
ж

д
ен

ь
 

2
8

.0
3
 –

 0
1

.0
4
 

 Випуск 

шкільної 

газети 

«Пульс лі-

цею», орга-

нізація ро-

боти шкіль-

ного сайту. 

 30.03 – 

День захи-

сту Землі 

 Контроль зайня-

тості дітей під час  

канікул. 

 залучення уч-

нів, які перебува-

ють на внутрішкі-

льному обліку, а 

також дітей з 

"групи ризику" у 

позакласні заходи 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяльно-

сті 

 Санітарний день 

 Організація шкіль-

них заходів під час 

весняних канікул. 

 Засідання школи лі-

дерів. Складання 

плану на наступну 

чверть.  

 Оформлення екрану 

«Рейтинг класів» (на 

дошці у коридорі)  

 Підготування підсу-

мків рейтингу класів 

 

 Інструктаж пе-

ред виїздом на 

екскурсії, відвіду-

вання театрів,  кі-

нотеатрів, катків. 

 Проведення 

заходів на вес-

няних каніку-

лах, організація 

екскурсій. 

 Робота гурт-

ків, секцій,  біб-

ліотеки та за-

ходи класів під 

час канікул. 

 Участь у рай-

онних та місь-

ких заходах  
КВІТЕНЬ «МИ – ЧАСТКА ПРИРОДИ» 

 МІСЯЧНИК ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ 

1
 т

и
ж

д
ен

ь
 

0
4

.0
4
 –

 0
8

.0
4
 

 Збір ма-

кулатури за 

квітень.  

 Декада 

цивільного 

захисту 

 Конкурс 

плакатів, 

малюнків 

«Дії під час 

НС» 

 Конкурс 

малюнків 

«Здоров'я 

очима ді-

тей»  

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  Аналіз зайнято-

сті дітей групи «ри-

зику» під час кані-

кул. 

 

 День здоров'я - 

07.04  

 Декада «За здо-

ровий спосіб 

життя». Темати-

чна класна година 

 Єдина бесіда: 

«Дії під час НС, 

надання першої 

медичної допо-

моги. Практичні 

заняття»  

 Бесіди про засоби 

індивідуального за-

хисту при НС 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 Профорієнтаційні 

бесіди «Ким я хочу 

бути».  

 Аналіз поперед-

нього працевлашту-

вання випускників  

 Бесіди з цивіль-

ного захисту із за-

прошенням праці-

вників ГСЧС. Пе-

регляд тематич-

ного кінофільму 

«Правила поведі-

нки в НС»  

 Радіоурок + 

Практичне за-

няття з евакуації 

під надзвичайної 

ситуації. 

 

 Декада захо-

дів із цивіль-

ного захисту 

 Декада право-

вих знань та 

громадянсь-

кого виховання 

 Пошукові ро-

боти волонтерів 

на базі музею 

Слави «Пам'ять» 

при НВК "Ліцей 

- школа №14" 

2
 т

и
ж

д
ен

ь
 

1
1

.0
4
 –

 1
5

.0
4
 

 День тво-

рчих досяг-

нень  

 Участь у 

районній 

декоратив-

ної виста-

вці «Квіти 

Маріуполя» 

- до 12.04 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 

 Складання акту 

перевірки їдальні 

 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 

 Радіоурок на 

тему: «Дорожні 

знаки, їх приз-

начення» 

 Тиждень 

права.  

 Тематична 

класна година 

 Агітбригада 

Казка про 

права людини» 

 Виставка укра-

їнської великод-

ньої вишивки, 

писанок 

3
 т

и
ж

д
ен

ь
 

1
8

.0
4
 –

 2
2

.0
4
 

 Чорно-

бильські 

уроки  

 Конкурс 

плакатів, 

листівок 

 День ГО – 

квітень 

19.04 

 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  

 Диктанти «Охо-

рона життєдіяльно-

сті». 

 Бесіди про от-

руйні гриби, рос-

лини  

 Єдина класна 

година «Безпека 

в житті». 

  Тиждень без-

пеки життєдіяль-

ності та тиждень 

охорони праці 

«Безпека - це 

мета, а безпека 

життєдіяльності - 

засоби, шляхи, 

методи її досяг-

нення» 

 Засідання шкіль-

ного парламенту, лі-

цейського сенату 

«Підсумки 2020-2021 

навчального року» 

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 

 Бесіди «Безпека 

- це мета, а без-

пека життєдіяль-

ності - засоби, 

шляхи, методи її 

досягнення» 

 Радіоурок на 

тему: «Поши-

рення отруєння 

грибами, росли-

нами та їх на-

сінням. Профі-

лактика харчо-

вих отруєнь» 

 Декада До-

вкілля 

 Виступ агітб-

ригади 

 Екологічний 

турнір 

 Виставка ма-

люнків 

 Екскурсії в 

краєзнавчий му-

зей та шкільний 

музей бойової 

слави  

 22.04 – Всесві-

тній день Землі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 т

и
ж

д
ен

ь
 

2
5

.0
4
 –

 2
9

.0
4
 

 Випуск 

шкільної 

газети 

«Пульс лі-

цею»,. ор-

ганізація 

роботи шкі-

льного 

сайту  

 Місячник 

з пропага-

нди безпеч-

ного корис-

тування га-

зом у по-

буті. 

 випуск 

буклетів, 

плакатів з 

безпеки 

при вико-

ристанні 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  

 Перевірка знань 

школярів по прави-

лам безпечного ко-

ристування газом  

 Бесіди про от-

руйні гриби, рос-

лини  

 Єдина класна 

година «Безпечне 

користування га-

зом у побуті.»  

 Бесіди перед тра-

вневими святами 

про безпеку життя і 

здоров'я учнів. За-

пис у журналах.  

 Контроль за вико-

нанням розподілених 

доручень у класах, лі-

цеї. 

 

 Бесіди, виховні 

години за участю 

фахівців спеціалі-

зованого підприєм-

ства «Маріуполь 

газ» відповідно до 

«Правил навчання 

школярів безпеч-

ному користу-

ванню газом у по-

буті»;  

 Радіоурок 

на тему: Радіа-

ційна небез-

пека».  

 

Тиждень «Еко-

логія земля. 

Екологія душі» 

  26.04 – День 

Чорнобильської 

трагедії»  
 Виховні го-

дини «Чорно-

биль не відхо-

дить у минуле» 

ТРАВЕНЬ «НЕЗГАСНА ПАМ’ЯТЬ» 

МІСЯЧНИК ДОБРОТИ ТА МИЛОСЕРДЯ 
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1
 т

и
ж

д
ен

ь
 

0
2

.0
5
 –

 0
6

.0
5
 

 Збір ма-

кулатури за 

травень. 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 

 Бесіди про здоро-

вий образ життя 

 Бесіди про от-

руйні гриби, рос-

лини 

 Єдина класна 

година «Шаноб-

ливе ставлення до 

людей похилого 

віку, толерантне 

ставлення до ото-

чуючих» 

 Профорієнтаційні 

бесіди «Ким я хочу 

бути».  

 Аналіз поперед-

нього працевлашту-

вання випускників 

 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяльно-

сті 

 Радіоурок 

на тему: «Відпо-

відальність за 

порушення 

Правил дорож-

нього руху». 

 Бесіди перед тра-

вневими святами 

про безпеку життя і 

здоров'я учнів. За-

пис у журналах. 

Наказ по школі. 

 Єдині кл. го-

дини з запро-

шенням Ветера-

нів війни. Кон-

церт для ветера-

нів 

 Вшанування 

ветеранів війни 

 08.05 – День 

матері  

2
 т

и
ж

д
ен

ь
 

0
9

.0
5
 –

 1
3

.0
5
 

 Підве-

дення під-

сумків ро-

боти клас-

них колек-

тивів про-

тягом нав-

чального 

року  

 Підгото-

вка музика-

льних но-

мерів до 

свята 

останнього 

дзвоника, 

випускного 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

  

 Складання акту 

перевірки їдальні. 

 Єдина класна го-

дина на тему: «Бе-

сіди про здоровий 

образ життя» 

 Підсумки конкурсу 

«Кращий клас», «Лі-

цеїст року». 

 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяльно-

сті 

 Радіоурок 

на тему: «Запобі-

гання отруєння 

хімічними речо-

винами». 

 

 Единий День 

пам’яті в Укра-

їні 

 Декада родин-

ного вихо-

вання «Я. 

Сім’я. Укра-

їна» 

 День Родини 

3
 т

и
ж

д
ен

ь
 

1
6

.0
5
 –

 2
0

.0
5
 

 Батьківські 

збори «Під-

сумки 2021-

2022 року» 

 Підготовка 

музикальних 

номерів до 

свята остан-

нього дзво-

ника, випус-

кного 

 Випуск 

шкільної 

газети 

«Пульс лі-

цею», орга-

нізація ро-

боти шкіль-

ного сайту. 

 Контроль чергу-

вання класів по 

школі. Випуск бли-

скавки. 

 Бесіди із дітьми 

«групи ризику», а 

також їх батьками 

щодо безпечної по-

ведінки на літніх  

канікулах. 

 Збір інформації 

«Зайнятість дітей 

на канікулах» 

 Санітарний день 

 Бесіди про здоро-

вий образ життя 

 Бесіди про от-

руйні гриби, рос-

лини 

 Єдина класна го-

дина на тему: «Під-

сумки 2021-2022 

навчального 

року». 

 Засідання шкіль-

ного парламенту, лі-

цейського сенату 

«Підсумки 2021-2022 

навчального року» 

 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяльно-

сті. 

 Інструктаж з по-

жежної безпеки, 

ПДР.  

 Радіоурок 

на тему: «Пра-

вила безпечної 

поведінки на воді 

та біля води» 

 

 

  Тиждень єд-

ності народів 

«Наш вибір – 

Європа» 

 16.05 - День 

Європи 

 19.05 – День 

вишиванки 

4
 т

и
ж

д
ен

ь
 

2
3

.0
5
 –

 2
7

.0
5
 

 Підготовка 

музикальних 

номерів до 

свята остан-

нього дзво-

ника, випус-

кного. Гене-

ральні репе-

тиції. 

 Організа-

ція прак-

тики  

 Останній 

дзвоник.  

 Урочиста 

педрада 

 Контроль зайня-

тості дітей групи 

«ризику» під час 

канікул. 

 Місцезнахо-

дження учнів на лі-

тніх канікулах, збір 

заяв батьків. 

 Перебування тру-

дних на канікулах. 

 Бесіди про здоро-

вий образ життя 

 Бесіди про от-

руйні гриби, рос-

лини. 

 Єдина класна го-

дина на тему: «Без-

печна поведінка на 

літніх канікулах». 

 Контроль працевла-

штування випускни-

ків 9,11-х класів. 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяльно-

сті.  

 Радіоурок на 

тему:  «Поведінки 

у суспільстві пе-

ред літніми кані-

кулами». Інструк-

таж з питань без-

пеки. 

 Пошукові ро-

боти волонтерів 

на базі музею 

Слави «Пам'ять» 

при НВК "Ліцей 

- школа №14" 

 Тиждень 

безпеки життєді-

яльності та ПДР 

 

5
 т

и
ж

д
ен

ь
 

3
0

.0
5
 –

 0
3

.0
6
 

 Літнє 

оздоров-

лення учнів  

 Літня 

практика  

 Організа-

ція випуску 

9-х класів. 

 Організа-

ція роботи 

табору. 

 Літнє 

оздоров-

лення учнів  

 Літня 

практика  

 Організа-

ція випуску 

9-х класів. 

 Місцезнахо-

дження учнів на лі-

тніх канікулах, збір 

заяв батьків. 

 Перебування ді-

тей, що знахо-

дяться під пед.кон-

тролем, на каніку-

лах. 

 

 План на  наступ-

ний 2022-2023 рік  

 Накази: 

 «Стан виховної 

роботи за 2021 – 

2022 рік» 

 «Стан профілак-

тичної роботи за 

рік» 

 Стан «Націона-

льно – патріотич-

ного  виховання» 

за рік. 

 

 Попередній аналіз 

працевлаштування 

випускників» 

 Контроль працевла-

штування випускни-

ків 9,11-х класів. 

 Бесіди про без-

пеку життєдіяльно-

сті 

Інструктаж з поже-

жної безпеки, ПДР, 

поведінки у суспі-

льстві під час зна-

ходження у літ-

ньому таборі. 

 Звіт перед 

громадськістю 

про підсумки ро-

боти ліцею 
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План роботи соціального педагога  

на 2021-2021 навчальний рік 
 

№ п/п Дата Заходи Відповідальні 

1. 25-31 серпня 

Скласти накази на початок навчального року 

(Наказ проведення рейду “Урок”, “Громадсь-

кого огляду”) 

соціальний педа-

гог 

2. 1-4 вересня 

Підготовка робочої документації (річний план, 

журнали соціального педагога, журнал обліку 

відсутності, складання соціального паспорту лі-

цею) 

соціальний педа-

гог 

3. 1-4 вересня 

Діагностика та виявлення учнів з малозабезпече-

них сімей, дітей груп ризику, дітей пільгових ка-

тегорій 

(робота з класними керівниками, батьками, уч-

нями) 

соціальний педа-

гог 

4. 5 вересня Прогностичний аналіз на облікових дітей 
соціальний педа-

гог 

5. Вересень Екологічна акція “Врятуймо дерево”. 
соціальний педа-

гог 

6. 
Протягом 

року 

Проведення соціальних уроків  

(за окремим планом) 

соціальний педа-

гог 

7. 
Протягом 

року 

Проведення тематичних радіоуроків  

(за окремим планом) 

соціальний педа-

гог 

8. До 15 вересня Наказ та проведення громадського огляду 

соціальний педа-

гог, педагог орга-

нізатор,  

кл. керівники 

9. 1-10 вересня 
Моніторинг початкових 1х класів на наявність 

дітей пільгових категорій, груп ризику тощо. 

Соціально-психо-

логічна служба 

10. 1-15 вересня 
Складання річного плану до міського центру 

практичної психології. 

Соціально-психо-

логічна служба 

11. 15 вересня 
Перевірка ділової документації соціального пе-

дагога у міському центрі практичної психології. 

Соціально-психо-

логічна служба 

12. До 30 вересня Оформлення єдиних квитків дітей сиріт та ПБП 
соціальний педа-

гог 

13. До 10 вересня 

Складання індивідуальних планів на розвиток 

дітей, що потребують інклюзивної освіти, інва-

лідів, дітей-сиріт. 

Соціальний педа-

гог 

14. Жовтень 
Адаптація 1-5 класів, моніторинг соціального 

захисту, обстеження сімей. 

Соціально-психо-

логічна служба 

15. Вересень Акція «Не спалюй осіннє листя». 
Соціальний педа-

гог 

16. Жовтень 
Наказ по підсумки проведення громадського 

огляду 

соціальний педа-

гог 
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17 
Протягом 

року 

Роботи з учнями схильними до девіантної пове-

дінки, та їхніми батьками. 

Соціально-психо-

логічна служба 

18 Щоденно Контроль за відвідуванням учнями школи. 
Соціальний педа-

гог 

19 
Протягом 

року 

Підтримування зв’язку з дільничним інспекто-

ром, службами по справах дітей, складання 

плану сумісних дій. 

Соціальний педа-

гог 

20 Жовтень 
Взаємодія з класними керівниками з метою ви-

явлення дітей складних соціальних умов.  

Соціальний педа-

гог, класні керів-

ники 

21 
Протягом 

року 

Відвідування важких дітей, обстеження житло-

вих та побутових умов. 

Соціальний педа-

гог 

22 
Протягом 

року 

Обстеження роботи позакласних заходів, круж-

ків, секцій з метою виявлення їх виховної функ-

ції, та соціального оточення. 

соціальний педа-

гог 

23 
Протягом 

року 
Конкурс малюнків профорієнтаційної тематики 

соціальний педа-

гог 

24 Протягом 

року 

Координація роботи шкільної служби порозу-

міння “Крок до примирення”  

соціальний педа-

гог 

25 03.09.2021 Радіоурок на тему: “Правила безпеки пішоходів 

на дорогах ”  

соціальний педа-

гог 

26 10.09.2021 

Радіоурок на тему: “Правила безпеки при пере-

ході через залізничні колії, перебуванні на паса-

жирських платформах і в потягах” 

соціальний педа-

гог 

27 17.09.2021 
Радіоурок на тему: “Переваги та користь гаря-

чого харчування” 

соціальний педа-

гог 

28 23.09.2021 Засідання Ради профілактики 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

29 24.09.2021 

Радіоурок на тему: “Правила пожежної безпеки 

в вашому домі, школі, на подвір’ї. Причини ви-

никнення пожеж та їх наслідки” 

соціальний педа-

гог 

30 01.10.2021 

Радіоурок на тему: “Пожежна безпека в пово-

дженні з легкозаймистими речовинами та мате-

ріалами” 

соціальний педа-

гог 

31 06.10.2021 Соціальний урок: “Протидія булінгу” 
соціальний педа-

гог 

32 08.10.2021 
Радіоурок на тему: “Загальні відомості про при-

родний та зріджений газ. Вимоги безпеки” 

соціальний педа-

гог 

33 12.10.2021 Організаційні збори служби порозуміння 
соціальний педа-

гог 

34 15.10.2021 
Радіоурок на тему: “Культура поведінки у гро-

мадському транспорті” 

соціальний педа-

гог 

35 22.10.2021 

Радіоурок на тему: “Безпечна поведінка під час 

осінніх канікул (ПДР, пожежна безпека, поведі-

нка з незнайомцями, поведінка з вибухонебез-

печними приладами, правила користування по-

бутовим газом)” 

соціальний педа-

гог 

36 28.10.2021 Засідання Ради профілактики 
соціальний педа-

гог 
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37 29.10.2021 
Радіоурок на тему: “Профілактика грипу та 

ОРВІ”  

соціальний педа-

гог 

38 05.11.2021 
Радіоурок на тему: “Тютюнопаління та його  

шкідливий вплив на здоров’я людини” 

соціальний педа-

гог 

39 06.11.2021 
Наказ по підсумки проведення громадського 

огляду 

соціальний педа-

гог 

40 08.11.2021 
Соціальний урок “Здоровий спосіб життя” соціальний педа-

гог 

41 Щосереди 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

42 
Щоденно, 

щовівторка 

Контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять 

соціальний педа-

гог 

43 
31 число що-

місяця 
Облік споживання соціальної води 

соціальний педа-

гог 

44 Щоп’ятниці 
Контроль довідок та складання актів щодо відсу-

тності більше 10 днів 

соціальний педа-

гог 

45 12.11.2021 
Соціальний урок “Поняття про джерела струму. 

Дія електричного струму на людину” 

соціальний педа-

гог 

46 13.11.2021 
Соціальний урок “Я знаю свої права та пам’ятаю 

свої обов’язки” 

Соціально-психо-

логічна служба 

47 13.11.2021 Соціальний урок до Дня відмови від паління 
соціальний педа-

гог 

48 19.11.2021 
Соціальний урок “ВІЛ, СНІД – захист та профі-

лактика” 

соціальний педа-

гог 

49 25.11.2021 Засідання Ради профілактики 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

50 26.11.2021 Соціальний урок “Профілактика ентеробіозу” 
соціальний педа-

гог 

51 20.11.2019 Урок-бесіда “Хто він-справжній друг?” 
соціальний педа-

гог 

52 16.11. - 20.11 Акція “Скажемо палінню – НІ”. 
соціальний педа-

гог 

53 з 25.11.2021 Акція “16 днів проти насильства” 
Психологічна слу-

жба 

54 27.11.2021 Урок-бесіда “Сім’я та сімейні цінності” 
соціальний педа-

гог 

55 27.11.2021 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

56 02.12.2021 Соціальна акція “Молодь проти СНІДу” 
Соціально-психо-

логічна служба 

57 03.12.2021 

Радіоурок “Адміністративна та кримінальна від-

повідальність неповнолітніх за образи в соціаль-

них мережах” 

соціальний педа-

гог 

58 04.12.2021 Бесіда “Фастфуд: За чи Проти?” 
соціальний педа-

гог 

59 04.12.2021 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

60 06.12.2021 Соціальний урок “Все починається з поваги” 
соціальний педа-

гог 
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61 06.12.2021 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

62 10.12.2021 Соціальний урок “Права людини” 
соціальний педа-

гог 

63 10.12.2021 
Радіоурок “Медіація як інструмент вирішення 

конфліктів” 

соціальний педа-

гог 

64 12.12.2021 Інтерактивна бесіда “Вплив інтернету” 
соціальний педа-

гог 

65 13.12.2021 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

66 17.12.2021 

Радіоурок на тему: “Безпечна поведінка під час 

зимових канікул (ПДР, пожежна безпека, поведі-

нка з незнайомцями, поведінка з вибухонебез-

печними приладами(піротехнікою), правила по-

ведінки у місцях святкувань)” 

соціальний педа-

гог 

67 18.12.2021 

Складання аналітичного звіту для служби у 

справах дітей по дітям пільгових категорій. Оно-

влення відповідної документації. 

соціальний педа-

гог 

68 20.12.2021 
Соціальний урок “Правова відповідальність під-

літків” 

соціальний педа-

гог 

69 20.12.2021 
Наказ про підсумки рейду “Урок”  

1-го семестру 

соціальний педа-

гог 

70 23.12.2021 Засідання Ради профілактики 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

71 10.01.2022 
Урок-бесіда “Що таке медіація” соціальний педа-

гог 

72 14.01.2022 
Радіоурок на тему: “Попередження виникнення 

пожеж від електричної напруги” 

соціальний педа-

гог 

73 15.01.2022 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

74 
Щоденно, 

щовівторка 

Контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять 

соціальний педа-

гог 

75 
30 число що-

місяця 
Облік споживання соціальної води 

соціальний педа-

гог 

76 Щоп’ятниці 
Контроль довідок щодо відсутності учнів на за-

няттях  

соціальний педа-

гог 

77 17.01.2022 Урок-бесіда “Права та обов’язки громадянина” 
соціальний педа-

гог 

78 21.01.2022 

Радіоурок на тему: “Дії людини під час вияв-

лення витоку газу. Отруєння чадним газом. Пе-

рша допомога”  

соціальний педа-

гог 

79 27.01. - 30.02 Інформаційна акція “Що таке медіація” 
соціальний педа-

гог 

80 27.01.2022 Засідання Ради профілактики 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

81 28.01.2022 
Радіоурок на тему: “Правила поведінки на кризі. 

Надання допомоги потерпілому на воді взимку” 

соціальний педа-

гог 
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82 29.01.2022 
Інформативний виступ служби медіації перед пе-

дагогічним колективом 

Соціально-психо-

логічна служба, 

медіатори 

83 30.01.2022 
Інформативний виступ служби медіації в 6 кла-

сах 

Соціально-психо-

логічна служба, 

медіатори 

84 31.01.2022 
Урок-бесіда  

“Правова відповідальність підлітків” 

соціальний педа-

гог 

85 31.01.2022 
Інформативний виступ служби медіації в 7 кла-

сах 

Соціально-психо-

логічна служба, 

медіатори 

86 04.02.2022 Радіоурок на тему: “Туберкульоз” 
соціальний педа-

гог 

87 05.02.2022 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

88 07.02.2022 
Інформативний виступ служби медіації в 8 кла-

сах 
Соціально-психо-

логічна служба, 

медіатори 89 10.02.2022 
Інформативний виступ служби медіації в 9 кла-

сах 

90 11.02.2022 
Соціальний урок до Всесвітнього Дня безпеч-

ного інтернету 

соціальний педа-

гог 

91 11.02.2022 Бесіда “Вплив інтернету” 
соціальний педа-

гог 

92 11.02.2022 
Радіоурок на тему: “Вплив мобільних телефонів 

на здоров’я людини” 

соціальний педа-

гог 

93 18.02.2022 
Радіоурок на тему: “Правила безпеки під час ко-

ристування електричними приладами” 

соціальний педа-

гог 

94 19.02.2022 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 
Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 95 24.02.2022 Засідання Ради профілактики 

96 25.02.2022 
Радіоурок на тему: “Правила безпечного викори-

стання предметів побутової хімії” 

соціальний педа-

гог 

97 26.02.2022 Соціальний урок “Майбутня професія” 
соціальний педа-

гог 

98 26.02.2022 Акція “Стоп! Торгівля людьми” 
Соціально-психо-

логічна служба 

99 26.02.2022 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

100 27.02.2022 Нарада за участі всіх медіаторів 
Соціально-психо-

логічна служба 

101 28.02.2022 Інтерактивна бесіда “Вплив інтернету” 
соціальний педа-

гог 

102 04.03.2022 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний пед. 

103 04.03.2022 

Радіоурок на тему: “ Правила безпеки з вибухо-

небезпечними предметами (снаряди, невпізнані 

предмети)”  

соціальний педа-

гог 

104 10.03.2022 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 
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105 11.03.2022 
Радіоурок на тему: “Дії людини під час виник-

нення повені або повадку” 

соціальний педа-

гог 

106 13.03.2022 
Соціальний урок “Вибір професії – погляд у май-

бутнє” 

соціальний педа-

гог 

107 18.03.2022 
Радіоурок на тему: “Дії людини під час виник-

нення повені або повадку” 

соціальний педа-

гог 

108 23.03.2022 Нарада за участі всіх медіаторів 
Соціально-психо-

логічна служба 

109 24.03.2022 Засідання Ради профілактики 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

110 25.03.2022 Соціальний урок “Хто я, який я?” 
соціальний педа-

гог 

111 25.03.2022 
Радіоурок на тему: “Дії під час НС. Надання пер-

шої медичної допомоги” 

соціальний педа-

гог 

112 
Щоденно, 

щовівторка 

Контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять 

соціальний педа-

гог 

113 Щоп’ятниці 
Контроль довідок щодо відсутності учнів соціальний педа-

гог 

114 26.03.2022 
Інформативний виступ служби медіації в 2-Б, 4-

Б класах 

Соціально-психо-

логічна служба, 

медіатори 

115 30.03.2022 
Урок-бесіда: «Ні! Наркотикам, тютюну, алко-

голю» 

соціальний педа-

гог 

116 31.03.2022 Нарада за участі всіх медіаторів 
Соціально-психо-

логічна служба 

117 30.03.2022 Облік споживання соціальної води 
соціальний педа-

гог 

118 01.04.2022 
Радіоурок на тему: “Пам’ятка про правила доро-

жнього руху” 

соціальний педа-

гог 

119 02.04.2022 
Інформативний виступ служби медіації в 1-А, 1-

Б класах 

Соціально-психо-

логічна служба, 

медіатори 

120 03.04.2022 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

121 
02.04.-

06.04.2022 
Акція “Стоп! Торгівля людьми” 

Соціально-психо-

логічна служба 

122 08.04.2022 

Радіоурок на тему: “Поширення отруєння гри-

бами, рослинами та їх насінням. Профілактика 

харчових отруєнь” 

соціальний педа-

гог 

123 08.04.2022 Бесіда “Протидія торгівлі людьми” 
соціальний педа-

гог 

124 09.04.2022 Урок-бесіда: «Що таке боулінг?» 
соціальний педа-

гог 

125 15.04.2022 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

126 15.04.2022 Радіоурок на тему: “Радіаційна небезпека” 
соціальний педа-

гог 

127 22.04.2022 Урок-бесіда: «Майбутня професія» 
соціальний педа-

гог 
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128 22.04.2022 
Радіоурок на тему: “Відповідальність за пору-

шення ПДР” 

соціальний педа-

гог 

129 24.04.2022 Урок: “Мужність і біль Чорнобиля” 
соціальний педа-

гог 

130 27.04.2022 Нарада за участі всіх медіаторів 
Соціально-психо-

логічна служба 

131 28.04.2022 Засідання Ради профілактики 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

132 29.04.2022 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної поведінки та 

учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

133 29.04.2022 
Радіоурок на тему: “Запобігання отруєння хіміч-

ними речовинами” 

соціальний педа-

гог 

134 30.04.2022 Облік споживання соціальної води 
соціальний педа-

гог 

135 04.05.2022 
Радіоурок на тему: “Правила безпечної поведі-

нки на воді та біля води” 

соціальний педа-

гог 

136 06.05.2022 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

137 12.05.2022 Урок: “Правова відповідальність підлітків” 
соціальний педа-

гог 

138 13.05.2022 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

139 13.05.2022 
Радіоурок на тему: “Вчимося бути толерант-

ними” 

соціальний педа-

гог 

140 14.05.2022 
Проведення бесід з учнями, схильними до девіа-

нтної поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 

141 19.05.2022 

Складання аналітичного та статистичного звіту в 

міський центру практичної психології по резуль-

татам роботи соціальної служби школи 

Соціально-психо-

логічна служба 

142 19.05.2022 
Нарада служби медіації за підсумками навчаль-

ного року 

Соціально-психо-

логічна служба 

143 21.05.2022 

Контроль за організацією оздоровлення та зайня-

тості дітей під час літніх канікул. Складання ві-

домостей про зайнятість дітей пільгових катего-

рій. 

соціальний педа-

гог 

144 20.05.2022 
Радіоурок на тему: “Поведінка у суспільстві на 

літніх канікулах. Інструктаж з БЖД” 

соціальний педа-

гог 

145 22.05.2022 
Наказ по підсумкам рейду «Урок» 2го семестру 

та року 

соціальний педа-

гог 

146 22.05.2022 
Наказ по підсумкам громадського огляду 2го се-

местру та року 

соціальний педа-

гог 

147 22.05.2022 Облік споживання соціальної води 
соціальний педа-

гог 

148 26.05.2022 Засідання Ради профілактики 

Заст. дир. з НВР, 

соціальний педа-

гог 
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План роботи 

практичного психолога Маріупольського НВК «Ліцей-школа №14» 

Москвіної Наталі Олексіївни 

на 2021-2022 н.р. 

Планування роботи за видами діяльності 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи 

з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією 

Категорія учасників Термін  про-

ведення 

І. Організаційно-методична та аналітична  робота 

1. Складання річного плану роботу. Москвіна Н.О. вересень 

2. Поновлення функціональних обов’язків, складання графіку 

роботи. 

Москвіна Н.О. вересень 

 

3. Підготовка до вивчення адаптації учнів 5-х класів до умов 

навчання у середній ланці. Складання діагностичного міні-

муму. 

Москвіна Н.О. вересень 

 

4. Організаційні заходи щодо роботи шкільної служби медіації. Москвіна Н.О.,               

Ломакіна Т.М. 

вересень 

5. Організаційні заходи щодо участі учнів ліцею у   НПК МАН 

2021-2022 н. р. 

Москвіна Н.О.,               

Ломакіна Т.М. 

жовтень, 

 

6. Підготовка робіт до науково-практичної конференції стар-

шокласників. 

учні 9-11 класів жовтень, ли-

стопад 

7. Підготовка до вивчення шкільної мотивації учнів 1-х класів 

з метою психологічного супроводу процесу адаптації пер-

шокласників до навчання у початковій школі. Складання ді-

агностичного мінімуму. 

Москвіна Н.О. жовтень 

2021 р., 

квітень 2022 

р. 

8. Обробка та аналіз даних, отриманих під час вивчення  шкі-

льної мотивації учнів 1-х класів, складання  рекомендацій 

класоводам та батькам учнів. 

Москвіна Н.О. жовтень 

2021., кві-

тень  2022. 

9. Підготовка до проведення психолого-педагогічного консилі-

уму щодо перебігу адаптації учнів 5-х класів до умов нав-

чання та виховання у середній ланці ліцею. 

Москвіна Н. О., Ло-

макіна Т.М., заступ-

ник директора з 

НВР, кл. керівники 

5-х класів 

Жовтень 

2021 

10. Обробка та аналіз даних, отриманих під час вивчення став-

лення учнів 5-х класів до навчальної діяльності, дослі-

дження мікроклімату в колективі п’ятикласників,  розробка 

рекомендацій для рекомендацій вчителям, класним керівни-

кам, батькам учнів. 

Москвіна Н.О. Жовтень 

2021  

11. Підготовка до місячника пропаганди здорового способу 

життя. 

Москвіна Н.О.,               

Ломакіна Т.М..,            

педагог-організатор 

Жовтень 

2021 

12. Підготовка до проведення психолого-педагогічного консилі-

уму щодо адаптації учнів 1-х класів до умов навчання та ви-

ховання  і НВК. 

Москвіна Н.О., Ло-

макіна Т.М., заступ-

ник директора з 

НВР, класоводи 1-х 

класів 

Жовтень 

2021 

13. Організаційні заходи щодо проведення діагностичних дослі-

джень щодо профорієнтації учнів 9-х класів. 

Москвіна Н.О. протягом 

року 

14. Оформлення індивідуальних карток, індивідуальних планів 

роботи на/для дітей з особливими потребами, які перебува-

ють на інклюзивному навчанні. 

Москвіна Н.О.,            

вчителі 1-4 кл. 

Вересень 

2021 

 

15. 

Організаційні заходи щодо проведення індивідуальних за-

нять з учнями, які перебувають на інклюзивному навчанні. 

Москвіна Н.О. Вересень 

2021 
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ІІ. Психологічна просвіта 

1. Інформаційна кампанія, присвячена презентації шкільної 

служби порозуміння «Крок до примирення». 

учні 2-11 класів, ме-

діатори 

Вересень 

2021 

2. Практичні заняття з медіаторами шкільної служби порозу-

міння з метою відпрацювання навичок проведення медіацій. 

медіатори (учні7-11 

класів) 

Вересень 

2021 

3. Виступи на батьківських зборах «Мистецтво виховання» (з 

метою профілактики насильства в сім’ї, жорстоких форм по-

водження із дітьми, суїцидальних нахилів). 

батьки учнів НВК вересень – 

жовтень 

2021 

 

4. Виступи перед учнями в рамках проведення місячника «Здо-

ровий спосіб життя». 

учні 5-10 класів Жовтень 

2021 

 

5. Психолого-педагогічний консиліум щодо перебігу адаптації 

учнів 1-х класів до умов навчання та виховання у НВК. 

класоводи 1-х класів, 

адмін., вчителі, які 

працюють у 

1-х кл. 

Жовтень 

2021 

 

6. Участь у роботі  педагогічного консиліуму «Психолого-пе-

дагогічні особливості адаптації учнів 5-х класів до умов на-

вчання у середній школі». 

вчителі гімназії жовтень-ли-

стопад 2021 

7. Участь у методичній роботі ліцею (згідно плану методичної 

роботи). 

Москвіна Н.О. протягом 

року 

8. Виступи на педагогічних нарадах, педагогічних консиліу-

мах, засіданнях МО вчителів, методичної ради (згідно плану 

роботи НВК). 

Москвіна Н.О. протягом 

року 

 9. Навчання вчителів, які працюють із дітьми с особливими по-

требами, асистентів вчителів, батьків навичкам спілкування 

із дітьми даної категорії. 

Москвіна Н.О. протягом 

року 

10. Постійно діючий семінар для вчителів «Професійне щастя» 

(профілактика емоційного вигорання під час дистанційного 

навчання). 

Москвіна Н.О.  Протягом 

року 

ІІІ. Психодіагностична робота 

1. Діагностичні індивідуальні бесіди з класними керівниками з 

метою виявлення дітей, які мають  ознаки дезадаптаційної 

поведінки. 

класні керівники 1-

11 класів 

2-4 тиждень 

вересня 

2021р. 

2. Відвідування уроків у 1-х класах з метою спостереження за 

особливостями перебігу процесу адаптації першокласників 

до  умов навчання у школі. 

1 класи вересень-жо-

втень 2021 

 

3. Відвідування  уроків у 5-х класах, з метою спостереження за 

процесом адаптації п’ятикласників до умов навчання у сере-

дній школі. 

5 класи Жовтень 

2021, протя-

гом місяця 

4. Проведення діагностичних досліджень в межах написання 

наукових робіт. 

9-11 класи Жовтень -  

листопад 

2021 

5. Вивчення шкільної мотивації учнів 1-х класів, з метою пси-

хологічного супроводу процесу адаптації першокласників 

до шкільного життя та надання рекомендацій класоводам та 

батькам учнів. 

учні 1-х  класів Жовтень 

2021 

 

6. Діагностика ставлення учнів 5-х класів до навчальної діяль-

ності, дослідження мікроклімату в колективі п’ятикласників 

з метою вивчення їх адаптації до умов навчання у середній 

ланці та надання рекомендацій вчителям-предметникам, 

класним керівникам, батькам учнів. 

учні 5 класів Вересень -  

жовтень 

2021 
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7. Вивчення  перебігу адаптації учнів 10 класів до умов нав-

чання у старшій школі. 

учні 10 класів жовтень-ли-

стопад 

8. Діагностична робота з учнями 8,9-х класів з метою вивчення 

професійних нахилів та профорієнтації. 

учні 9-х класів протягом 

року 

9. Діагностична робота з учнями, які перебувають на інклюзи-

вному навчанні. 

учні 1-4 класів вересень-жо-

втень 

10. Діагностична робота з юнаками 10-х класів з метою психо-

логічного супроводу допризовної підготовки. 

юнаки 10-х класів грудень 

2021, січень 

2022 

11. Діагностична робота з учнями 11-х класів щодо вивчення 

стресостійкості (з метою підготовки до ЗНО). 

учні 11-х класів вересень-жо-

втень 

ІV. Консультаційна робота 

1. Надання методичної та консультативної допомоги адмініст-

рації ліцею, вчителям щодо організації та планування УВП. 

адміністрація, 

вчителі 

вересень, 

протягом мі-

сяця 

2. Консультування класних керівників 5-х класів щодо органі-

зації та становлення класних колективів. 

класні керівники 

5-х класів 

вересень, 

протягом мі-

сяця 

3. Консультування вчителів 1-х класів щодо організації роботи 

з учнями. 

вчителі 1-х класів вересень, 

протягом мі-

сяця 

4. Консультування класних керівників 10-х класів щодо орга-

нізації та становлення учнівських колективів, організації ро-

боти учнівського самоврядування. 

класні керівники 10-

х класів 

вересень, 

протягом мі-

сяця 

5. Консультування вчителів 10-х класів щодо вікових особли-

востей старших підлітків, організації ефективної роботи на 

уроках. 

вчителі, які працю-

ють у 10-х класах 

вересень, 

протягом мі-

сяця 

6. Індивідуальне консультування батьків з питань адаптації ді-

тей до умов навчання у ліцеї. 

батьки учнів 1-х кла-

сів 

жовтень, 

протягом мі-

сяця 

7. Тематичне консультування батьків учнів 1-х класів «Як до-

помогти дитині робити перші кроки до шкільного життя». 

батьки учнів 1-х кла-

сів 

жовтень, 

протягом мі-

сяця 

8. Консультування вчителів 1-х класів щодо адаптації дітей до 

умов шкільного життя. 

вчителі 1-х класів жовтень, 

протягом мі-

сяця 

9. Консультування батьків дітей 5-х класів щодо адаптації ді-

тей до умов навчання та виховання у середній ланці. 

батьки учнів 5-х кла-

сів 

жовтень, 

протягом мі-

сяця 

10. Консультування вчителів 5-х класів щодо адаптації дітей до 

навчання у середній ланці ліцею. 

вчителі 5-х класів жовтень, 

протягом мі-

сяця 

11 Індивідуальне консультування учнів з питань написання на-

укових робіт. 

учні 9-11 класів жовтень, 

протягом мі-

сяця 

12. Індивідуальне консультування вчителів з питань написання 

наукових робіт. 

вчителі, керівники 

наукових робіт 

жовтень, 

протягом мі-

сяця 

13. Консультування вчителів щодо роботи з дітьми внутрішньо 

переміщених осіб, з дітьми, які знаходяться під опікою (не 

мають батьків). 

вчителі НВК протягом 

року 
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14. Індивідуальне консультування учнів щодо професійного ви-

бору, вибору навчального закладу для подальшого нав-

чання. 

учні 9-11 кл. протягом 

року 

15. Консультування учнів 11-х класів щодо підготовки до ЗНО. учні 11-х класів протягом 

року 

16. Індивідуальне консультування вчителів щодо результатів ді-

агностичної роботи з профорієнтації. 

вчителі старшої 

школи 

протягом 

року 

17. Індивідуальне консультування батьків щодо результатів діа-

гностичної роботи з профорієнтації. 

батьки учнів 9-11 

класів 

протягом 

року 

18. Консультування вчителів щодо особливостей роботи із 

дітьми з особливими потребами, які перебувають на інклю-

зивному навчанні. 

вчителі 1-5 кл., які 

працюють із дітьми 

даної категорії 

протягом 

року 

19. Консультування батьків дітей з особливими потребами, які 

перебувають на інклюзивному навчанні щодо особливостей 

навчання та перебігу адаптації до школи, класного колек-

тиву  та навчального процесу. 

батьки дітей даної 

категорії 

протягом 

року 

20. Консультування учнів щодо збереження шкільної мотивації 

в умовах навчання з використанням технологій дистанцій-

ного навчання. 

учні 5-11 класів протягом 

року 

21. Консультування вчителів щодо збереження психологічного 

здоров’я в умовах роботи з технологіями дистанційного на-

вчання. 

вчителі протягом 

року 

22. Консультування батьків щодо особливостей дистанційного 

навчання дітей. 

батьки учнів 1-11 

класів 

протягом 

року 

V. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

1. Робота шкільної служби порозуміння «Крок до прими-

рення». 

учні 1-11 класів, вчи-

телі 

вересень-

травень 

2. Проведення індивідуально корекційно-розвивальної роботи 

із дітьми з особливими потребами, які перебувають на ін-

клюзивному навчанні. 

учні 1-4 класів вересень-

травень 
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Річний план роботи бібліотеки 

НВК "Ліцей-школа № 14" 

на 2021-2022  навчальний рік 

 

Структура плану. 
 

1. Завдання і основні напрями роботи бібліотеки у 2021 -2022 навчальному році. 

2. Аналіз  роботи бібліотеки  за 2020-2021 навчальний рік. 

3. Комплектування. Організація бібліотечного фонду, каталогів та картотек.  

4. Формування та збереження фонду підручників та  художньої  

5. літератури. 

6. Інформаційно-бібліотечне та довідково-бібліографічне               

7. Обслуговування учнів та вчителів. 

8. Популяризація бібліотечно - бібліографічних знань. 

9. Вивчення та задоволення читацьких потреб. 

10. Робота з активом бібліотеки. 

11. Пропаганда художньої , природничої, технічної  та  економічної літератури. 

12. Робота на допомогу навчальному процесу, педагогічному процесу. 

13. Робота з батьками. 

14. Самоосвітня діяльність бібліотекара. Взаємодія та координація з  іншими бібліотеками 

району. 

 

                 1. Завдання та напрямки роботи на навчальний рік.     

У 2021-2022 навчальному році  основними завданнями шкільної    бібліотеки , яка  вико-

нує  функції  інформаційного та освітнього центру в  школі  є: 

Інформаційно   - методичне забезпечення  навчально-виховного процесу  шляхом викори-

стання різноманітних  інформаційних ресурсів;  

Введення нових інформаційних технологій у діяльність бібліотеки; 

Всебічне сприяння професійному росту вчителів, озброєння їх носіями сучасних освітніх 

та виховних технологій; 

Виховання інформаційної культури учнів, компетентного читача , здатного до самоосвіти 

та самореалізації;  

Сприяння  розвитку творчих здібностей учнів, становленню активної життєвої позиції, фо-

рмуванню національної свідомості, затвердженню принципів загальнолюдської моралі; 

Створення комфортного середовища в бібліотеці. 

 

                    1. 1 Аналіз роботи бібліотеки за 2020- 2021 навчальний рік. 
           Робота бібліотеки НВК «Ліцей-школа №14» була спрямована на всебічне задово-

лення інформаційних потреб читачів, систематично надавалась допомога учням і вчителям, щодо 

забезпечення підручниками на початок навчального року, формування читацьких інтересів, ви-

ховання поваги до книг, знайомство з навичками самостійного вибору книги, з абонементом, чи-

тальним залом бібліотеки, правилами користування бібліотекою. У своїй роботі   бібліотека ке-

рується основними нормативно – правовими документами:   

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України  «Про бібліотеку та бібліотечну справу»; 

 Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу. 

На протязі 2020 – 2021 навчального року до бібліотеки записалось 759   читачів : з них 714 

учнів,  45  вчителів  та інших  працівників. Кількість відвідувань  3790 разів, книговидача склала 

6925  примірників.  

Згідно з річним планом були проведені масові заході,  оформлені  книжкові тематичні ви-

кладки, книжкові виставки;    

Бібліографічні огляді, дні інформації, серед яких слід відзначити оформлення   ілюстрова-

них тематичних виставок:  «Це моя  Україна – це моя Батьківщина»,                                          «Яка 
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чудова українська мова», «Жити за правилами Держави», «Видатні постаті в історії  України» , 

«Молодь обирає здоров’я! , книжкові викладки : «Скажи  ні шкідливим звичкам», «Сторінки по-

езії» та інші.      

Традиційно бібліотека проводить свята: «Посвята в читачі», літературні вікторини, темати-

чні бесіди та виховні години, приймає участь в проведенні предметних тижнів. 

 

Заплановані заходи  на 2021-2022 навчальний рік. 

 

№ з/п Назва заходу Кіль – ть за 

планом захо-

дів 

1 Книжкові виставки 14 

2 Літературні виставки – подорожі за книгами письменників 

– ювілярів 2021-2022 н. р. 

10 

3 Огляди літератури 10 

4 Літературна скринька «Чудо книжка» 7 

5 Літературні змагання 2 

6 Дні інформації 1 

7 Тематична книжна панорама 3 

8 Тематичні дні: «День української писемності», «День Со-

борності»    

2 

9 Години цікавих повідомлень  9 

10 Інформаційні години 10 

11  Зустрічі, години спілкування 5 

10 Уроки  поезії 2 

12 Літературні конкурси 3 

13 Екскурсії до бібліотеки 5 

14 Пізнавальна гра 2 

15 Вікторини 5 

      

 

2. Комплектування. Організація бібліотечного фонду , каталогів та картотек 

 

 
№ 

з/п 

        Назва заходу та технологій Категорія 

користувачів 

Термін вико-

нання 

Відповідальний 

1 Здійснювати комплектування фонду біб-

ліотеки літературою з актуальних питань 

та методичних потреб школи. 

1-11, 

вчителі 

Протягом 

року 

 

 

Зав. бібліотекою 

Болтікова Р.О. 

2 Систематично вести реєстрацію, облік 

нових надходжень. 

1-11, 

вчителі 

Протягом 

року 

 

Зав. бібліотекою 

Болтікова Р.О. 

3 Провести інвентаризацію бібліотечного 

фонду: художньої літератури та підруч-

ників.  

1-11, 

вчителі 

  

2 семестр 

2021-2022 н.р 

Зав. бібліотекою 

Болтікова Р.О. 

4 Скласти акти на списання застарілої літе-

ратури та підручників. 

1-11, 

вчителі 

 1 семестр 

2021-2022 н.р 

Зав. бібліотекою 

Болтікова Р.О. 

5  

Провести акцію „Подаруй книгу в бібліо-

теку!” 

1-11, 

вчителі 

Вересень Зав. бібліотекою 

Болтікова Р.О., 

Кл. керівники 
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                       3. Формування та збереження фонду підручників та  художньої літератури 

 

1 Проводити з читачами бесіди про пра-

вила користування бібліотекою 

1-11 кл. Протягом 

року 

 

Болтікова Р.О., 

шкільний парла-

мент. 

2  Скласти орієнтований план роботи з бі-

бліотечним активом. 

1-11кл. Вересень 

 

Болтікова Р.О. 

3 Проводити роботу з ліквідації заборго-

ваності читачів. 

1-11кл. Квітень- тра-

вень 

Болтікова Р.О. 

4 Провести рекомендаційні бесіди за оріє-

нтованою тематикою: «Як поновити 

книгу», «Тим, хто цінує книгу», «Все на 

світі вміють руки». 

1-11кл. Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

 

4. Інформаційно-бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування учнів та                 

                                                            вчителів. 

 

1 Проводити рекомендаційні бесіди 

з читачами 

1-11 кл. Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

2 Проводити бесіди про прочитане. 1-5 кл. Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

3 Проводити індивідуальні консультації 

біля книжкових виставок 

1-11 кл. Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

4 Систематично здійснювати інформу-

вання учнів та вчителів новими надхо-

дженнями                  

літератури (інформаційні списки надхо-

джень, експрес-інформації.) 

1-11, 

вчителі 

Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

5 Проводити тематичні огляди літера-

тури. 

1-11, 

вчителі 

Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

6 Складати рекомендаційні списки літера-

тури за темами. 

1-11, 

вчителі 

Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

7 Здійснювати інформаційне забезпе-

чення до проведення педагогічних рад. 

Вчителі Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

8 Виступи на педрадах з інформаційними 

оглядами літератури. 

Вчителі Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

9 Підготовка тематичних списків літера-

тури до педрад. 

Вчителі Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

10 

 

Провести інформаційні 

Тематичні години  „Методична 

література на допомогу вчителю”. 

1-4 кл, 

7-9 кл. 

Протягом 

року 

Болтікова Р.О. 

11 

 

Індивідуально інформувати читачів про 

надходження нової літ-ри. 

1-11, 

вчителі 

Систематично Болтікова Р.О. 

12 Проводити групове бібліографічне ін-

формування читачів. 

1-11 кл. Систематично Болтікова Р.О. 

14 Проводити індивідуальне консульту-

вання читачів при виборі книги. 

1-11 кл.  

Протягом 

року 

Зав.бібліотекою 

Болтікова Р.О. 

15 Провести День інформації 1-11 кл. 

 

Січень Болтікова Р.О., 

Актив біб-ки 
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                                            4.1. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань. 

 

 

1 Скласти координаційний план прове-

дення 

бібліотечно -  бібліографічних занять з 

учнями в 2021/2022 н. році. 

1-11 кл. Вересень Завідувач бібліо-

текою 

Болтікова Р.О. 

 

2 

 

 

 

 Провести екскурсії бібліотекою для  

першокласників. 

 

1-а,1-б,  

      кл. 

 

Вересень 
 

Болтікова Р.О. 

3 Провести урок – подорож «В країні му-

дрої Книги». 

1-2 кл. Листопад Болтікова Р.О. 

4 Провести свято «Посвята в  

Читачі» 

1-а,1-б, 

      кл. 

Жовтень Болтікова Р.О. 

5 Оформити книжково-ілюстративні екс-

прес- інформації: «Бібліотека і книга – 

ваші порадники і друзі», «Скарб від 

далеких предків». 

1-11 кл. Вересень Болтікова Р.О. 

6 Книжкова виставка-порада «Як стати 

гарним читачем» 

2-5 кл. Жовтень Болтікова Р.О. 

7 Літературний бенефіс –презентація 

«Моя улюблена книжка» 

4 кл Грудень Болтікова Р.О. 

 

                                            4.2 Вивчення та задоволення читацьких потреб. 

 

1 Провести перереєстрацію читачів. 1-11кл., 

вчителі 

Вересень Болтікова Р.О. 

2 Провести аналіз читацьких формулярів. 5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

Січень 

Лютий 

Березень 

Завідувач біблі-

отекою 

Болтікова Р.О. 

3 Оформити виставку формулярів кращих 

читачів. 

1-11 кл. Березень Болтікова Р.О., 

Актив б-ки. 

4 Провести діалоги - опити за темами 

«Який ти читач», «Книга та родина». 

1-11 кл. Грудень Болтікова Р.О. 

Актив б-ки 

5 Скласти індивідуальні списки читання. 1-8  кл. Протягом року Болтікова Р.О., 

Актив б-ки. 

6 Провести „Свято читацьких захоплень” 4 кл. Січень Болтікова Р.О. 

Науменко С.М. 

 

7 Провести конкурс «Кращій читач року» 5-6кл. Січень Болтікова Р.О. 

 

8 Провести конкурс малюнків та реклам-

них листівок і оформити виставку «Наш 

читацький вернісаж» 

1-4 кл. 

 

Грудень Болтікова Р.О. 

Актив б-ки. 

                                      4.3.  Робота з активом бібліотеки. 

 

 

1 

 

Залучення активістів-учнів для допо-

моги в роботі бібліотеки: 

 

2-11 кл. 

 

Протягом року 

 

Болтікова Р.О. 

 

 

2 

Перевірка збереження підручників 1-11 кл 1 раз на се-

местр 

 

Болтікова Р.О. 
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3 

Штемпелювання нових підручників и 

художньої літератури. 

     5-8 кл. 

 

Протягом року 

 

Болтікова Р.О. 

 

4 

Допомога в проведенні масових заходів      5-11 кл. Протягом року Болтікова Р.О. 

 

5 

Допомога в проведенні санітарної обро-

бки книжкового фонду. 

7-9 кл. 1 раз на се-

местр 

Болтікова Р.О. 

 

  5. Пропаганда художньої , природничої, технічної  та економічної літератури. 

 

1 Оформити постійно діючі книжково-

ілюстративні виставки : 

« Письменники ювіляри», «Галерея  

портретів». 

1-11 кл. 

 

Вересень 

 

 

 

Болтікова Р.О. 

 

2 

Проводити тематичні огляди літератури 

до ювілейних дат, на допомогу ви-

вчення шкільних програм, до прове-

дення предметних тижнів. 

1-11 кл., 

вчителі 

Протягом  

року 

 

Болтікова Р.О 

 

3 

Проводити тематичні і виховні бесіди 

по всім напрямам виховної роботи. 

1-11 кл. Протягом  

року 

Болтікова Р.О 

Кл. керівники 

4 Оформити тематичні експрес-інформа-

ції: «Великі українці», «Звичаї нашого 

народу»,  «Сучасні проблеми шкідли-

вих звичок».  

1-11 кл. Протягом  

року 

 

Болтікова Р.О 

5 Провести інформаційну годину «Сторі-

нками історії нашого міста». 

 5 кл. Вересень Болтікова Р.О 

6 Провести тематичну годину «Кожен 

край має свої звичаї». 

6-7 кл Вересень Болтікова Р.О 

7  Провести тематичні вікторини: «За сто-

рінками підручника»,  

« У вільну хвилинку».. 

1-9 кл. Грудень Болтікова Р.О 

8 Прийняти участь в проведенні предмет-

них тижнів. 

1-11 Протягом року Болтікова Р.О 

9 Провести літературну гру –вікторину 

„Сторінками найулюбленіших книг”. 

1-4 кл. Березень Болтікова Р.О 

10 Провести тиждень Дитячої книги  1-11 кл. За окремим пла-

ном 

Болтікова Р.О 

11 Скласти окремі плани роботи бібліо-

теки осінніх, зимових та весняних  на 

канікулах. 

1-11 кл. Жовтень, Січень, 

Березень 

Болтікова Р.О 

 

                         6. Робота на допомогу навчальному процесу, педагогічному процесу. 

 

1 Оформити книжкові полиці, викладки 

за предметами. 

1-11 кл. Вересень Завідувач біблі-

отекою 

Болтікова Р.О. 

2 Систематично поповнювати інформа-

ційні дайджести на допомогу вчителю. 

Вчителям Протягом року Болтікова Р.О. 

3  Розміщувати інформаційні матеріали 

на шкільному сайті. 

1-11 кл. Протягом року Болтікова Р.О. 

4 Складати інформаційні списки літера-

тури для позакласного читання. 

1-11 кл. Протягом року Болтікова Р.О. 
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5 Виступати з інформацією на  методич-

них нарадах вчителів з різних питань 

навчання та виховання. 

Вчителі Протягом року Болтікова Р.О. 

6 Провести консультаційні бесіди з уч-

нями  по МАН. 

9-11 кл. 

 

Протягом року Болтікова Р.О. 

                                             7. Робота з батьками. 

1 Провести анкетування по темі: «Чи-

тання і родина» 

1-11 кл.,  

для батьків 

Протягом року Болтікова Р.О. 

2 Провести тематичний аналіз читання 

учнів по класам. 

1-11 кл.,  

для батьків 

Протягом року Болтікова Р.О. 

3 Оформити постійно діючу інформа-

ційну сторінку для батьків «Діалоги про 

виховання». 

1-11 кл.,  

для батьків 

Протягом року Болтікова Р.О. 

4 Систематично розміщувати інформа-

ційні матеріали на книжкових полицях. 

1-11 кл.,  

для батьків 

Протягом року Болтікова Р.О. 

 

План роботи по місяцям 

Серпень 

1 Оновити новими матеріалами пос-

тійно діючі книжкові виставки. 

1-11 кл. серпень Болтікова Р.О. 

3. Підготувати виступ до педради «Ана-

ліз забезпеченості підручниками на 

2021/2022 н. р.» 

бібліотекар  Болтікова Р.О. 

 

4 Оформити тематичну книжкову ви-

ставку по творам  І. Франка, видат-

ного українського письменника і по-

ета «Багатогранна постать Івана Фра-

нка», до 165 річчя від дня наро-

дження. 

1-11 кл  серпень Болтікова Р.О. 

 

5 Підготувати до видачі учбову та ме-

тодичну літературу. 

1-11кл., 

вчителі 

серпень Болтікова Р.О. 

6 Оформити тематичну книжкову ви-

ставку - огляд до 30 –річчя з Дня Не-

залежності України 

1-11 кл. 

вчителі 

серпень Болтікова Р.О. 

 

 Тематична експрес- інформація «Ук-

раїна – моя Батьківщина»» 

1-11 кл. 

 

 

серпень Болтікова Р.О. 

7 Оформити тематичні книжкові полки 

до нового навчального року. 

1-11 кл. 

вчителі 

серпень Болтікова Р.О. 

 

                                                                    

                                                               Вересень 

 

№ Назва заходів та технології Категорія  

користувачів 

Дата Відповідальний 

1 

 

Видача підручників, навчальної 

літератури, методичних посібників. 

1-11 кл., 

вчителі 

Вересень Болтікова Р.О. 

 

2 

Бібліотечний  non-stop  «День Знань – 

День надій» 

1-11 

 

Вересень Болтікова Р.О. 

 

3 Експрес –інформація  «Подорож сто-

рінками історії нашого міста» 

 

5-11 Вересень Болтікова Р.О. 
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5 

 

 

Літературна виставка - експозиція 

«Галерея видатних портретів»», до 

155 річчя   від дня народження  

М. С. Грушевського 

5- 11 кл. 

 

 

Вересень Болтікова Р.О. 

 

 

6 Тематичний перегляд літератури 

«Найголовніше в світі», до 125 річ-

ниці від дня народження О.П. Довже-

нко 

10-11кл. Вересень Болтікова Р.О. 

 

7 Пізнавальна гра «Поради світло-

фора» 

1-4 кл. Вересень Болтікова Р.О. 

8 Літературна вікторина – подорож 

«В минуле та майбутнє на машині 

Часу» ,до 155 річчя письменника Ге-

рберта  Уелса. 

   

9 Інформаційний  бюлетень: 

«Людина і книга», до 

Всеукраїнського дня бібліотек  

 

1-11 кл. 

Вересень Болтікова Р.О 

10 Літературний калейдоскоп «Сторін-

ками улюблених книг» 

4 кл. Вересень Болтікова Р.О 

11 Книжковий вернісаж: 

«Як на книжкові іменини» 

   

                                                                             Жовтень 

№ Назва заходів та технології Категорія  

користувачів 

Дата Відповідальний 

1 

 

Провести в бібліотеці «Місячник  по-

пуляризації  читання». 

 

1-11 класи Жовтень Болтікова Р.О. 

2 Скласти  окремий план проведення 

місячника 

1-11кл. Жовтень Болтікова Р.О. 

3 

 

Провести перереєстрацію усіх чита-

чів. 

1-11кл., 

вчителі 

Жовтень Болтікова Р.О. 

4 

 

Скласти план роботи з активом біблі-

отеки. 

1-11 

 

Жовтень Болтікова Р.О. 

 

5 

 

Скласти координаційний план прове-

дення бібліотечно - бібліографічних 

занять з учнями 1-11класів 

1-11кл. 

 

Жовтень Болтікова Р.О. 

 

6 Підготувати до Дня людей похилого 

віку  експрес- інформацію «Свята ма-

теринська любов». 

8-11кл. Жовтень Болтікова Р.О. 

7 Оформити  кросворд- пораду «Наші 

вірні друзі – брати наші менші» 

5-7кл. Жовтень Болтікова Р.О. 

 

8 Час цікавих повідомлень «Знайомс-

тво з митцем», до 140 річчя з дня на-

родження П. Пікассо. 

2-7кл. Жовтень Болтікова Р.О. 

 

9 Підготувати підборку матеріалів до 

Дня Вчителя. 

6-8кл. Жовтень Болтікова Р.О 

10 Час цікавих повідомлень «Міжнарод-

ний день ООН» 

5-11кл. Жовтень Болтікова Р.О 
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11 Інформаційно – літературна вікто-

рина «Імена і символи козацтва», до 

«Дня українського козацтва» 

2-11кл. Жовтень Болтікова Р.О 

12 Підготовити до Дню козацтва літера-

турний турнір «Як стати сильним» 

5-6кл. Жовтень Болтікова Р.О 

13 Літературна презентація «Творець іс-

торичної драми» за творчістю І.А. Ко-

черги –українського  письменника - 

драматурга, до 140 річниці від дня на-

родження. 

9-11 кл. Жовтень Болтікова Р.О.  

Листопад 
 

№ Назва  заходів  та технологій Категорія 

користувачів 

Дата. Відповідальний 

1 

 

Оформити літературній календар  

знаменних дат.   

1-11 кл. Листопад 

 

Болтікова Р.О. 

2 

 

 Тиждень української писемності та 

мови  «Велич рідного слова», 

«З історії виникнення писемності та 

мови»- зустріч мовознавців. 

1-11 кл. Листопад 

 

Болтікова Р.О. 

 

 

3 Літературна книжкова виставка- ін-

формація «Чародій слова», до 85  

річчя  поета і прозаїка М. Вінгранов-

ського  

9-11 кл. Листопад Болтікова Р.О. 

4 Інформаційна  книжкова виставка – 

пошук «Жити за законами держави»- 

до Всесвітнього дня дитини. 

1-11 Листопад Болтікова Р.О 

5 Книжкова виставка-порада «Як стати 

гарним читачем» 

2-5 кл. Листопад Болтікова Р.О. 

6 

 

 «Повір у себе» -Інформаційна го-

дина- спілкування -  до дня відмови 

від куріння   

9-11 кл. листопад Болтікова Р.О 

 

7 

Експрес-інформація «Толерантність в 

сучасному світі» 

1-11 кл. листопад Болтікова Р.О 

8 Книжкова виставка «Дивосвіт скар-

бів книжкових» 

1-4 кл. листопад Болтікова Р.О 

Грудень. 

 

№ Назва  заходів  та технологій Категорія ко-

ристувачів 

Дата. Відповідальний 

1 

 

Провести роботу з документацією бі-

бліотеки по завершенню календар-

ного року. 

 Грудень Болтікова Р.О. 

3 Експрес-інформація «Скажемо 

СНІДУ ні!»     

1-11 кл. Грудень Болтікова Р.О. 

4 Скласти рекомендаційний список  

літератури «Не нашкодь собі». 

8-11кл. 

 

Грудень 

 

 

 

Болтікова Р.О 
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5 Книжкова виставка – подорож 

«Людина в світі правил» - до Дня 

прав людини. 

5—11кл. 

 

 

Грудень 

 

Болтікова Р.О 

6 Виставка однієї книги: В. Скуратівсь-

кий. «Погостини» (народні свята та 

звичаї)  

1-4 кл. Грудень 

 

Болтікова Р.О 

7 Інформаційна година до Дня Святого  

Миколая «Твори добро непомітно». 

1-4 кл. Грудень Болтікова Р.О 

8 Книжкова виставка – казка 

«У царстві мудрості, добра і краси». 

1-5 кл. Грудень Болтікова Р.О 

                                                                                                                                  

Січень 

 

№ Назва  заходів  та технологій Категорія ко-

ристувачів 

Дата. Відповідальний 

 

1 

Інформаційний огляд  – виставка тво-

рів українського письменника Вік-

тора Кави з 85 річниці з дня  

5-11 кл. 

 

Січень 

 

Болтікова Р.О. 

2 

 

Експрес-інформація  «Галерея порт-

ретів «Велетні світової літератури», 

до 130 річниці від дня народження  

Джона Р. Толкієна,,         400 – річ-

ниці  від дня народження Ж.Б. Моль-

єра, 140-річниці від дня народження 

А.А. Мілна, 290-річниці від дня наро-

дження П. О. К. де Бомарше. 

Бібліотекар 

 

Протягом 

канікул 

Болтікова Р.О. 

 

3 Санітарна обробка книжкового фо-

нду літератури та підручників. 

Бібліотекар Січень 

 

Болтікова Р.О. 

 

4 

Калейдоскоп – лото «  Народні свята 

та звичаї»  

1-11 кл. 

 

Січень 

 

Болтікова Р.О. 

5 Літературна зустріч «В гостях у 

Зимоньки – Зими» 

2-4 кл. Січень 

 

Болтікова Р.О. 

6 Книжкова виставка – ярмарок «Зи-

мові загадки, прислів’я, приказки, ка-

зки» 

1-4 кл. 

 

 

Січень 

 

 

Болтікова Р.О. 

7 

 

Міні – вікторина «В ніч перед Різ-

двом» 

5-6 кл. 

 

Січень 

 

 

Болтікова Р.О. 

8 Експрес-інформація «До Дня Собор-

ності України» 

1-11 кл. Січень 

 

 

Болтікова Р.О. 

9 Година пам’яті жертв Голокосту. 1-11 кл. Січень 

 

 

Болтікова Р.О. 

10 Година пам’яті  Героїв Крут. 1-11 кл. Січень Болтікова Р.О. 

11 

 

Інформаційна година –повідомлення 

« 30 років Державному  Прапору Ук-

раїни» 

1-11 кл. Січень Болтікова Р.О. 

12 Книжкова виставка 

«Як на книжкові іменини» 

1-11 кл Січень Болтікова Р.О. 
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Лютий 

 

№ Назва  заходів  та технологій Категорія ко-

ристувачів 

Дата. Відповідальний 

1 Перевірка стану документації 

в бібліотеці 

 Лютий Болтікова Р.О. 

2 Літературна година – подорож        

«Цікаві спостереження» по книгам 

Ч .Діккенса,  до 210 річниці від дня 

народження 

 

7-11 кл. 

Лютий Болтікова Р.О. 

 

3 

Час літературного поета, до 210 рі-

чниці з дня народження Є.В. Гребі-

нки – українського поета, байкаря, 

прозаїка. 

5-11 кл. Лютий Болтікова Р.О. 

 

4 Літературна вікторина «Впізнай ге-

роя», по байкам І. Крилова. 

4-5 кл. Лютий Болтікова Р.О. 

 

 

5 

Інформаційна хвилинка до Дня 

Святого Валентина. 

1-11 кл. Лютий Болтікова Р.О. 

6 Інформаційна хвилинка: «День 

спонтанного проявлення доброти» 

1-11 кл Лютий Болтікова Р.О 

7 Час інформації «Слово про рідну 

мову», до дня рідної мови. 

1-11 кл. 

 

Лютий Болтікова Р.О. 

8 «Читаємо українською»  – день ви-

дачі літератури українською мо-

вою. 

1-11 кл. Лютий 

 

 

Болтікова Р.О. 

Березень 

 

№ Назва  заходів  та технологій Категорія кори-

стувачів 

Дата. Відповідальний 

1 Конкурс малюнків «  Наші загад-

кові пухнасті улюбленці» - до  

Всесвітнього дня котів. 

1-6 кл. Березень Болтікова Р.О. 

2 

 

 

 

Експрес-інформація 

«Найкраще весняне свято», до 

Міжнародного дня прав  жінок 

світу.  

1-11 кл. Березень Болтікова Р.О. 

 

 

 

 

Гра-вікторина «Впізнай героя» по 

байкам Л. Глібова , до 195 річниці 

від дня народження 

5-9 кл. Березень Болтікова Р.О 

3 Тиждень пам’яті Великого Коб-

заря, до 208- річниці з дня наро-

дження.  

1-11 кл. Березень Болтікова Р.О. 

4 

 

 

Тематична книжкова панорама 

«Невмируще слово Кобзаря», до 

208 річниці з дня народження Т.Г. 

Шевченко 

4-8 кл. Березень Болтікова Р.О. 

 

 

 

 

5 

Літературна гра- лото «Впізнай ге-

роя» по казці П. Єршова «Горбо-

коник», до 220 річниці з дня наро-

дження письменника. 

2-4 кл. Березень Болтікова Р.О. 
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6 Виставка – експозиція  «Земля – 

наш спільний дім» , до Всесвіт-

нього дня Землі  

7-11 кл. Березень Болтікова Р.О. 

7 Вікторина-кросворд «В гостях у 

гнома  Астронома» , до Всесвіт-

нього дня астрології. 

5-6 кл. Березень Болтікова Р.О. 

8 Тиждень  Дитячої та юнацької 

книги (за окремим планом). 

1-11 кл. Березень Болтікова Р.О. 

9 Інформаційна хвилинка «Говорять 

цифри», до всесвітнього дня боро-

тьби з туберкульозом. 

5-11кл 

 

Березень Болтікова Р.О. 

10 Літературні змагання  

« Сторінками улюблених книжок» 

5-6 кл. Березень Болтікова Р.О. 

Квітень 

 

№ Назва  заходів  та технологій Категорія кори-

стувачів 

Дата. Відповідальний 

 

1. 

 

Весела хвилинка «Уколи і при-

коли» - до дня сміху 

1- 11 кл. 

 

Квітень Болтікова Р.О. 

2. 

 

 

Тематичний перегляд літератури 

„Здоров’я важливіший скарб” - до 

Дня Здоров’я. 

6-9 кл.  

 

 

Квітень 

 

Болтікова Р.О. 

 

3. 

 

 Інформаційна бесіда «Кроки у не-

відоме» - до Дня космонавтики 

5-11кл. 

 

 

Квітень Болтікова Р.О. 

4.  Експрес – інформація по творчості 

письменника Н.П. Трублаїні до 

115- річниці з дня народження. 

7-11 кл. Квітень Болтікова Р.О. 

5. 

 

 

Розгорнута книжкова виставка  „ 

«В долонях всесвіту Земля» - до 

дня Землі. 

 

1-11 кл. 

Квітень 

 

Болтікова Р.О. 

6. Виставка однієї книги: В. Каверін 

«Два капітана», до 120 річниці з 

дня народження письменника. 

9-11кл. Квітень Болтікова Р.О. 

7. 

 

Тематична книжкова виставка 

«Гіркі уроки Чорнобиля». 

5-11 кл  Квітень 

 

Болтікова Р.О. 

 

                                                                            Травень 

1 

 

Проаналізувати  збереження фонду 

підручників, забезпеченість  учнів         

підручниками на 2021/2022 н. р. н 

1-11 кл. Протягом 

місяця 

Болтікова Р.О. 

2.  Бесіда-роздум «Уклін живим, загиб-

лим слава» 

1-11 кл. Травень Болтікова Р.О. 

3 Бесіда – інформація  

«День Червоного Хреста и  Черво-

ного  Полумісяця» 

5-7 кл. Травень Болтікова Р.О. 

4. Година спілкування до Дня матері-

«Люба мати моя» 

1-4 кл. Травень Болтікова Р.О. 

5. 

 

Конкурс віршів про матір 

 

1-4 кл. Травень Болтікова Р.О. 



 69 

6. 

 

Інформаційна хвилинка «Духовний 

храм людини»  до дня сім’ї. 

5-11 кл. 

 

 

Травень Болтікова Р.О. 

 

7 

 

Інформаційна бесіда – огляд  «День 

слов’янської писемності та куль-

тури». 

1-11 кл. 

 

 

Травень Болтікова Р.О. 

8 

 

 

«Час книги повертати» - 

тиждень повернення  книжок; 

відшкодування втраченої літератури; 

5-8.кл. 

 9  -10кл 

11кл. 

Травень Болтікова Р.О. 

9 

 

 

Книжкова виставка – інформація 

«Любив свою дорогу», до 110 річниці 

з дня народження М. Стельмаха. 

8-11 кл. Травень Болтікова Р.О. 

10 Організація повернення підручників в 

бібліотеку (за графіком). 

1-11 кл. Травень Болтікова Р.О. 

 

11 

Книжкова виставка - порада «День 

без тютюну» 

8-11 кл. Травень Болтікова Р.О. 

12 Ремонт пошкоджених підручників. Бібліотечний ак-

тив 

Травень Болтікова Р.О. 

Червень 

  

1 

 

Оформити книжкові викладки літе-

ратури на допомогу  підготовки до 

ДПА, ЗНО. 

 

9, 11 кл. 

 

 

Червень 

 

 

Болтікова Р.О. 

 

2 Експрес-інформація «Міжнарод-

ний день захисту дітей» 

1-11 кл. Червень Болтікова Р.О. 

 

3 

Конкурс малюнків «Улюблені ге-

рої літературних казок О.С. Пуш-

кіна» 

1-4 кл. Червень Болтікова Р.О. 

 

4 

Година пам’яті «Відлуння нашої 

пам’яті». 

1-4 кл. Червень Болтікова Р.О. 

 

5 

Перевірка стану фонду бібліо-

теки. 

 Червень  

Болтікова Р.О. 
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Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база  

НВК "Ліцей-школа №14" 
 

Місяць № з/п Зміст Відповідальний 

Протягом 

року 

1 Поповнювати методичний кабінет на-

вчально- методичною літературою, періоди-

кою, ТЗН за позабюджетні кошти 

Заступник директора 

з НВР, директор 

2 Контролювати показники водомірного лічи-

льника, тепломірного лічильника, електролі-

чильників. Дотримуватись лімітів по енерго-

носіях 

Директор, заступник 

директора з АГЧ, ро-

бочий 

3 Придбати миючи засоби; інвентар за поза-

бюджетні кошти. 

Заступник директора 

з АГЧ 

4 Ревізія справності електровимикачів у кабі-

нетах, коридорах (1 раз на місяць) 

Заступник директора 

з АГЧ, робочий 

5 Проведення рейдів з перевірки участі праці-

вників у заходах з енергозбереження                          

(1 раз на місяць) 

Заступник директора 

з АГЧ, робочий 

6 Закриття кранів системи зливу унітазів на 

вихідні, канікулярні та святкові дні 

Заступник директора 

з АГЧ, сторожа  

7 Проведення роз'яснювальних бесід з учнями 

про збереження тепла, електроенергії, води 

Класні керівники 1-11 

класів 

Літо 2021 

1 Фарбування  панелей, стін. Заступник директора 

з АГЧ 

2 Ремонт та фарбування дитячого майданчика 

 

Заступник директора 

з АГЧ 

3 Провести перевірку якості ремонтних робіт 

та підготовки до нового навчального року ка-

бінетів, рекреацій, інших приміщень 22.08 

Заступник директора 

з АГЧ 

4 Держповірка теплового лічильника Заступник директора 

з АГЧ 

Вересень 

1 Проводити огляд стану та збереження шкі-

льного майна, інвентарю, обладнання в кабі-

нетах 

Заступник директора 

з АГЧ 

2 Підготовка гардеробу до експлуатації Заступник директора 

з АГЧ 

3 Закупівля меблів для ресурсної кімнати, об-

ладнання для кабінетів психолога та лого-

педа 

Заступник директора 

з АГЧ 

Жовтень 

1 Здійснити комплекс заходів щодо підгото-

вки школи до роботи в зимових умовах 

Заступник директора 

з АГЧ 

2 Підготувати і провести внутрішню інвента-

ризацію матеріальної бази, паспортизацію 

кабінетів, провести списання матеріальних 

цінностей 

Заступник директора 

з АГЧ 

3 Заготівля піску, тирси для посипання троту-

арів 

Заступник директора 

з АГЧ 

Листопад 

1 Ухвалити заходи на проведення ремонтних 

робіт та господарчі роботи за позабюджетні 

та благодійні кошти 

Заступник директора 

з АГЧ 

Грудень  
1 Аналіз економії бюджету та енергоресурсів 

школи за рік 01.01.2022 

Заступник директора 

з АГЧ, директор  
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Січень 

1 Проводити огляд стану та збереження шкі-

льного майна, інвентарю, обладнання в кабі-

нетах 

Заступник директора 

з АГЧ 

2 Підготовка документації для наступного ме-

дичного огляду працівників НВК "Ліцей - 

школа №14"  

Заступник директора 

з АГЧ 

Квітень 

1 Провести благоустрій пришкільної ділянки, 

екологічний двомісячник. Організувати до-

гляд за зеленими насадженнями в літній пе-

ріод 

Заступник директора 

з АГЧ, двірник, кла-

сні керівники 5-11 

класів 

2 Вибірковий ремонт системи опалювання 

 

Заступник директора 

з АГЧ 

3 Держперевірка манометрів та водомірів 

 

Заступник директора 

з АГЧ 

Травень 

1 Провести благоустрій пришкільної ділянки, 

екологічний двомісячник. Організувати до-

гляд за зеленими насадженнями в літній пе-

ріод 

Заступник директора 

з АГЧ 

2 Підвести підсумки роботи школи щодо зміц-

нення матеріальної бази та результатів гос-

подарської діяльності за навчальний рік 

Заступник директора 

з АГЧ 

Літо 2022 

1  Забезпечення здачі системи опалення на гід-

равлічне випробування 

Заступник директора 

з АГЧ 

2 Опресовування системи опалювання  Заступник директора 

з АГЧ 

3 Провести перевірку якості ремонтних робіт 

та підготовки до нового навчального року 

кабінетів, рекреацій, інших приміщень 22.08 

Заступник директора 

з АГЧ 

4 Фарбування спортивної зали, підлоги, стелі,  

панелей, крамничок, шведської стінки 
 

5 Провести ревізію опалювальної системи, си-

стем водопостачання та каналізації, електро-

мережі на предмет якісної підготовки їх до 

навчального року. Здати систему теплопо-

стачання та опалення на гідравлічне випро-

бування представникові тепломережі до 

26.08.2022 

Заступник директора 

з АГЧ 

 


