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Комунальний заклад «Чернівецька спеціальна школа 

№4».Скорочена назва, визначена Статутом школи: «Чернівецька 

спец. школа №4». 
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тел/факс 54-09-18,54-08-20 
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Форма власності Комунальна 
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Термін та результат проведення 

попередньоїдержавноїатестації. 

Рішенням Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА 

загальноосвітній навчальний заклад визнано атестованим 

терміном на 10 років. 

Інформація про керівника закладу Коропецький Іван Іванович, освіта- вища, загальний стаж 
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знаком «Антон Макаренко», Почесною відзнакою «За заслуги перед 

Буковиною», дипломант премії ім. Ю.Федьковича, премії ім.  

О.Поповича та премії Верховної Ради України. 

Стаж роботи на посаді –23 роки. 

Інформація про заступників Заступник директора з навчально-виховної   роботи –Заремба 

Л.Д. освіта- вища, загальний стаж роботи–22роки, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-методист. Стаж роботи на посаді –6 

років. 

Заступник директора з виховної роботи –  Антошков В.І. 

освіта- вища, загальний стаж роботи–1 7років, спеціаліст вищої 

категорії. Стаж роботи на посаді –9років. 

Установчі документи закладу Статут закладу від 27.08.2020 №394 
Свідоцтво продержавну реєстрацію юридичної особи– Серія 

А01, №176681 від 26.04.2010 

Довідка про включення до єдиного державного реєстру 
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Державний акт на право постійного користування земельною 

ділянкою 

Серія ЯЯ № 350721 

Ідентифікаційний код 14271820 

Мова навчання Українська 

Наявність сайту (абоіншогоІнтернет-ресурсу)  

Електронна пошта 

internat4.cv.ua 

4internat@gmail.com 

Наповнюваність закладу 

Режим роботи закладу 

180 (станом на 29.05.2020 у школі 172 учні) 

5-тиденний робочий тиждень 
 

 Освітній, корекційно-розвитковий процес в школі організовано відповідно до Освітньої програми закладу, Навчального плану на 

2019/2020 навчальний  рік та плану роботи школи. Робота закладу проводилася згідно з чинним законодавством і спрямовувалася на виконання 

основних завдань і положень законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування»,  «Положення 

про дитячі будинки та школи-інтернати», «Положення про спеціальну школу».  

 

Проблеми, над якими працював педагогічний колектив  

у 2019/2020 навчальному році 

 

Підвищення якості та результативності уроку – основної форми організації освітнього та корекційно-розвиткового  процесу 

 «Забезпечення якісної освіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами, створення умов для її розвитку згідно з 

пізнавальними можливостями, індивідуальними особливостями, здібностями, потребами на основі соціальної компетентності» 

 

Пріоритетами діяльності закладу визначено: 

• Кожна дитина – це унікальна особистість;  

• Треба зробити все для того, щоб кожен учень відчував себе повноцінною соціально-активною людиною, намагався самовдосконалюватися, 

реалізуватися як особистість;  

• Лише тісна взаємодія медиків, працівників психологічної служби, батьків, вчителів та вихователів формує особистість, соціально-

реабілітовану та адаптовану до життя в сучасних умовах. 

 

mailto:4internat@gmail.com
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Принципи організації освітнього процесу 

 

 Гуманізація освітнього процесу 

 

 Розвивальний характер навчання, виховання 

 

 Єдність загальнолюдського і національного 

 

 Співробітництво, співтворчість педагога та учня 

 

 Оптимізація  корекційно-розвиткового, освітнього процесу. 

 

Основні напрямки роботи школи 

 Всебічний  розвиток, формування особистості дитини 

 

 Застосування нових педагогічних технологій в освітньому процесі 

 

 Забезпечення рівня професійної компетентності педагогів 

 

  Розвиток творчої ініціативи педагогів 

 

 Виховання патріотичних почуттів, рис характеру, працелюбності вихованців на основі загальнолюдських норм гуманістичної моралі 

 

 Підвищення  рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом здійснення особистісно зорієнтованого навчання, виховання 

 

 Лікувально-профілактична та лікувально-корекційна робота 

 

 Соціальний захист дітей 

 

 Покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього, корекційно-розвиткового процесу. 

 

Матеріально – технічна база 

Будівля, яку займає школа, є типовою. 

Приміщення відповідають завданням реалізації освітніх, виховних, корекційних завдань, які стоять перед школою для дітей з 

особливими  освітніми потребами. Трудовий колектив постійно працює над тим, щоб школа мала своє неповторне обличчя, свою історію, 

власну концепцію розвитку. 
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Територія закладурозміщенавприміській зеленій зоні. 

Загальна площа території розподіляється на функціональні зони: навчальна, спортивна, зона відпочинку, господарча зона. 

Спортивна зона – стадіон. Розташована у глибині ділянки. Основними її елементами є гімнастичний майданчик, який обладнано 

гімнастичною стінкою, брусами тощо.  

Виділено місце для виконання вільних вправ, є бігова доріжка, місце для стрибання, метання, волейбольний майданчик, футбольне поле. 

За периметром ділянки влаштовано смугу зелених насаджень.Зелені насадження мають невеликий видовий склад.  

Подвір’я школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом: на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа 

доглядаються. Своєчасно обрізуються дерева, кущі. Щороку висаджуються нові фруктові дерева в шкільному саду. Наявне часткове 

огородження від проїжджої частини вулиці. 

У будівлі школи передбачено функціональні групи приміщень. 

Основні: 

-   класнікімнати–15; 

-  навчальні кабінети - 12 (української мови та літератури, історії та географії, математики, інформатики, охорони праці, соціально-побутового 

орієнтування, лікувальної фізкультури та ритміки, сенсорно-моторної реабілітації, розвитку мовлення (2), музичного мистецтва) 

- навчальні майстерні - 5 (швейної (2), столярної, штукатурно-малярної, картонажно-палітурної справ), 

- спортивний зал (165кв.м), 

- актова зала (175 кв.м). 

Допоміжні: 

- медіатека (83 кв.м) з читальним залом та окремим книгосховищем для збереження підручників, медпункт (36 кв.м), їдальня (293 кв.м), 

господарська зона якої розміщеназ боку входу у виробничі приміщення,забезпечена окремим в'їздом з боку вулиці; туалетні кімнати. 

Адміністративні: 
- кабінет директора (37,1 кв.м),  

- приймальна (16,6 кв.м),  

- учительська(35,1 кв.м),  

- методичний кабінет (19,6 кв.м), 

- кабінет практичного психолога (64,3 кв.м), 

- кабінет соціального педагога (15,5 кв.м) 

Існує кабінетна система навчання, розміщення кабінетів, в основному, у межах 2-3поверхів.Перехід в кабінет займає не більше 2 хвилин. 

Класні кімнати (навчальні приміщення) для учнів  І-IVкласів розміщено на першому поверсі.  

Щороку здійснюються поточні ремонти приміщень. Класні кімнати оформлені класними куточками, державною символікою. Кабінети 

затишні, з вираженою індивідуальністю. Контроль за санітарно-гігієнічним станом класів, навчальних кабінетів проводиться щотижня 

органами учнівського самоврядування. При проведенні шкільних конкурсів, свят,декад,місячниківу 

коридорахшколиорганізовуютьсятематичнівиставки плакатів, стіннівок. У вестибюлі школи розміщено стенди з державною символікою. Є 

необхідна інформація про щоденне життя школи, діяльність учнівського самоврядування, відомості про досягнення у спорті (грамоти, кубки), 

навчанні, що сприяє інформованості широкого громадського загалу про досягнення закладу та зростанню іміджу школи. Заклад достатньо 

забезпечений  учнівськими партами,стільцями, меблями для збереження наочних посібників, дидактичних матеріалів.Рівень збереження 

шкільного обладнання можна вважати достатнім. Оформлення школи відповідає загальним вимогам закладів освіти, сприяє формуванню 
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загальної культури учасників освітнього процесу, виховує позитивне відношення до навчання. Задовольняє вимоги часу, несе в собі корисну 

інформацію. 

Всі навчальні кабінети та класи школи паспортизовані, оснащені відповідним шкільним обладнанням та корекційними засобами 

навчання згідно з «Примірним переліком корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів 

освіти» (наказ МОН № 271 від 22 березня 2018 року): в наявності предметне програмно-методичне забезпечення, сучасні навчально-

методичні та технічні засоби навчання, у тому числі 36комп’ютерів. Використання їх під час здійснення освітнього, корекційно-розвиткового 

процесу оптимальне.  

У початкових класах, в навчальних кабінетах, майстернях виготовлено, систематизовано багато наочного, дидактичного матеріалу. 

Переважну більшість цього матеріалу виготовлено руками вчителів.  

Перед початком нового навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану їх готовності до проведення навчальних 

занять, укладається річний план роботи та коригується перспективний план роботи кабінету. Проведено атестацію навчальних кабінетів, 

майстерень, спортивного залу. В наявності цілий ряд технічних засобів навчання. Географічний кабінет укомплектований інтерактивною 

дошкою, комп’ютером. Комп’ютерний клас укомплектований 16 портативними комп’ютерами та інтерактивною дошкою. У кожному 

навчальному кабінеті є комп’ютер або ноутбук. 

Загальний вигляд класів, кабінетів, навчальних майстерень відповідає Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до 

улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, затверджених Міністерством охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року за №144, створено належні умови для 

розвитку освітнього, корекційно-розвиткового процесу.  

Ведеться системна робота з вдосконалення матеріально-технічної бази кабінетів. Поповнення та заміна шкільних меблів, класних 

дощок,ТЗН здійснюється за ініціативою завідуючих кабінетами за підтримки адміністрації школи та добровільних спонсорських коштів. 

 Колектив закладу намагається створити таке освітнє середовище, яке сприятиме вільному розвитку особистості дитини з 

особливими освітніми потребами.  

З цією метою: 

- змінено просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання у 1, 2,3 класах. Класні кімнати 1, 2, 3 класів облаштовані 

таким чином, щоб учитель міг одночасно бачити всіх учнів, які працюють у групах або всім класом.  

Приміщення умовно поділені на певні навчальні осередки: 

1. Для навчально-пізнавальної діяльності. 

2. Змінні тематичні осередки. 

3. Ігрові. 

4. Для художньо-творчої діяльності. 

5. Для проведення дослідів. 

6. Для відпочинку. 

7. Бібліотечка. 

8. Осередок вчителя (стіл, стілець, ноутбук, багатофункціональний пристрій, ламінатор, відеопроектор, екран, полиці-ящики, шафи 

для зберігання дидактичного матеріалу тощо). 
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Матеріали та дитячі роботи розміщені на рівні, зручному для дітей. У класах є місце, де діти можуть зберігати особисті речі. На 

стінах класів розміщені наочні матеріали, присвячені темам, які вивчаються. Матеріали логічно згруповані й розміщені у відповідних 

місцях класів, а також підписані. Є місце для ранкової зустрічі, зручний м’який куточок для читання та спокійного обговорення; 

 - створено новий освітній простір, який є зручним та комфортним не тільки для кожного учня 1, 2, 3 класів (зручні, мобільні 

одномісні парти, шафи для особистих речей, куточок відпочинку, сучасний дизайн, новітнє оснащення), але  і для всіх учнів закладу:  

- придбано необхідні засоби навчання, сучасні меблі, дидактичний матеріал у 4 класи згідно з вимогами НУШ; 

- проведено капітальний та поточний ремонт коридорів 1 поверху навчального корпусу у сучасному стилі, перепланування та 

капітальний ремонт їдальні, спальних кімнат другого поверху, туалетів першого та другого поверхів навчального корпусу, створено 

медіатеку за рахунок коштів бюджету;  

- функціонує кабінет сенсорно-моторної реабілітації (чарівне приміщення для релаксації, зняття стресу і розслаблення. У цій 

кімнаті розміщено унікальне спеціальне обладнання, що дозволяє психологу м'яко працювати зі своїми підопічними, проводити профілактику і 

навіть лікування нервової системи та органів чуття. Ми ставимо за мету - допомогти дитині з інтелектуальними порушеннями знайти особисту 

гармонію і гармонію з навколишнім світом, відновити душевну рівновагу, зміцнити нервову систему). 

 Спортивнийзал, кабінет лікувальної фізкультури школи відповідають вимогам програмового матеріалу спеціальної школи для здійснення 

освітнього, корекційно-розвиткового процесу, укомплектовані інвентарем, необхідним для виконання навчальних программ з фізичної культури, 

лікувальної фізкультури, ритміки та проведення спортивно-масової роботи. Крімтого, для занять фізичною культурою та спортом 

використовується шкільний стадіон. 

Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється 

не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно компетентнісно 

орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини з особливими освітніми потребами, всебічно реалізує 

її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом 

моніторингу надання якісних освітніх послуг. 

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису, який розробляється бухгалтерською службою закладу та 

затверджується Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.     

Джерелами формування кошторису є кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, інших закладів для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку для забезпечення права вихованців 

закладу на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з 

корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією.  

Фінансове забезпечення захищених статей здійснюється 100% із обласного бюджету згідно з кошторисом з дотриманням нормативів.  

Джерелами формування спеціального фонду є власні надходження закладу та кошти отримані з місцевого бюджету, які передаються із 

загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку). 

Власні надходження закладу поділяються на:   

1. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, а саме: надходження бюджетних 

установ від додаткової (господарської) діяльності (кошти, отримані за тимчасове проживання працівників школи-інтернату в гуртожитку 

закладу);  

2. Надходження бюджетних установ від реалізації майна (кошти, отримані за зданий брухт та ін.)  

3. Інших джерел власних надходжень бюджетних установ: 
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3.1. Благодійні внески, гранти та дарунки; 

3.2. Коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів. 

Заклад приймає благодійну та спонсорську допомогу від організацій та підприємств, благодійних фондів, приватних та фізичних осіб у 

вигляді матеріальних цінностей, які обліковуються на балансі школи, а саме : 

- одягу та взуття,  

- канцтоварів,  

- миючих та дезинфікуючих засобів ,   

- господарських товарів (в т.ч. для ремонтних робіт),  

- продуктів харчування,   

- спортивного інвентарю та обладнання,  

- комп’ютерної техніки,   

- шкільних  меблів та обладнання,  

- інших  предметів та обладнання.  

Для виконання цільових заходів заклад отримує кошти : 

- від управління Пенсійного фонду України в м. Чернівцях - 50 % призначеної пенсії дітям, які знаходяться на повному державному 

забезпеченні (крім дітей – сиріт) у зв’язку із втратою годувальника, які спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання дітей у 

школі-інтернаті;  

- від управління праці та соціального захисту Першотравневого району м. Чернівці - 50 % призначеної державної соціальної допомоги 

дітям з інвалідністю, які знаходяться на повному державному забезпеченні (крім дітей-сиріт), які спрямовуються виключно на поліпшення 

умов проживання дітей у школі-інтернаті. 

Кошти отримані з місцевого бюджету, які передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку), використовуються 

для капітальних вкладень, а саме :  

- проведення капітального ремонту будівель закладу, 

- придбання обладнання і предметів довгострокового використання. 

Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою закладу.  

Оприбуткування та списання матеріальних цінностей здійснюється своєчасно.  

У закладі приміщення  в оренду не здаються.  

Надання додаткових освітніх послуг не здійснюється.  

Контингент учнів 

Школа комплектується за рекомендаціями психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру на основі 

направлень Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації. 

На 05.09.2019 року в школі  нараховувалося 168 учнів. 

Протягoм року: 

- прибули  11 учнів; 

     - вибули    7 учнів,    в тому числі:  
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                                 -      7  дітей  – у масову школу. 

На 29.05.2020 у школі  172 учні.  З них: 

- хлопців   –     92; 

- дівчат  –      80. 

Для кожної дитини заведено особову справу. В кожній особовій справі є: 

- свідоцтво про народження (копія чи оригінал); 

- заява батьків; 

- витяг з протоколу засідання обласної ПМПК; висновок про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного 

центру; 

- направлення  Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА; 

- довідка з місця проживання; 

- акт обстеження побутових умов; 

- дані про навчальні досягнення дитини; 

- характеристики; 

- інші документи. 

Переважна більшість дітей з багатодітних, малозабезпечених, функціонально неспроможних сімей. Тому постійно виникають 

проблеми соціального захисту прав та інтересів дітей, морального їх виховання, забезпечення  відвідування учнями школи. 

Склалася система в роботі педагогічного колективу  з  забезпеченнявідвідування. Це: 

- безпосередні відвідування педагогами дітей вдома; 

- ділові стосунки з:  

- сільськими радами за місцем постійного  проживання учнів школи;  

- обєднаними територіальними громадами; 

- районними службами в справах дітей; 

- Головним управлінням Національної поліції в Чернівецькій області; 

- районними управліннями праці та соціального захисту населення 

Стан відвідування аналізується адміністрацією щодня, під час підсумків роботи за тиждень, за семестр. За матеріалами 

перевірок проводяться наради, видаються відповідні накази, вживаються заходи, направлені на те, щоб всі діти відвідували школу. Матеріали 

контролю узагальнені наказами по школі. 

 

Кадрове забезпечення 

Всю роботу школи направлено на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Національної 

доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції розвитку спеціальної освіти.  

Школа функціонує цілодобово. Її роботу регламентує Режим дня. Навчання ведеться українською мовою. Освітній процес здійснюється 

в одну зміну. Уроки розпочинаються о 8
30

 год. Налагоджено чергування. Розроблено пам`ятки  для: чергового педагога по школі; чергового 

класу по школі; чергових по класу, по побутовій, по спальні; графіки чергування учнів, класів, вчителів, вихователів, адміністрації. 

Кадрове забезпечення здійснено у відповідності з Освітньою програмою та Навчальним планом комунального закладу «Чернівецька 
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спеціальна школа № 4». 

Всього в школі працює 60 вчителів та вихователів. Переважна більшість з них це досвідчені, творчі педагоги з нижче зазначеним 

педагогічним стажем, кваліфікаційними категоріями та званнями.  

 

Моніторинг якісного складу педагогічних працівників  

за 2019/2020 навчальний рік 

  

№з/п Якісний склад К-сть % від загальної кількості педагогів 

1.  Всього педагогічних працівників 60 100% 

2.  вчителів 29 48% 

3.  вихователів 31 52% 

Кваліфікація 

4.  Молоді спеціалісти 2 3,3% 

5.  сумісники - - 

6.  не спеціалісти - - 

7.  пенсіонери 16 26,6% 

Кваліфікаційні категорії 

8.  спеціаліст 7 13% 

9.  Спеціаліст першої категорії 10 18% 

10.  Спеціаліст другої категорії 9 15% 

11.  Спеціаліст вищої категорії 34 54% 

Освіта 

12.  вища 54 90% 

13.  Незакінчена вища 2 3,3% 

14.  Середня спеціальна 4 6,7% 

15.  Дефектологічна освіта 26 43% 

Педагогічні звання, нагороди 

16.  Старший вчитель 2 3,3% 

17.  Вчитель-методист 4 6,6% 

18.  Вихователь-методист 1 1,6% 

19.  Відмінник освіти України 4 6,6% 

20.  Нагрудний знак «А.С.Макаренко» 1 1,6% 
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Всі вчителі на 100% забезпечені діючими навчальними програмами, учні – підручниками, дидактичним матеріалом, які є і друкуються 

для спеціальних шкіл для дітей з інтелектуальними порушеннями, програмною художньою літературою. Робиться все можливе, щоб науково – 

методичне забезпечення педагогів відповідало сучасним вимогам. 

Передплачується: 

- Інформаційний збірник МОН України       -    Директор школи 

- Завучу-    Психолог 

- Дефектолог                                                    -    Дефектологія. Особлива дитина: навчання та 

-    Класному керівнику усе для роботи                виховання 

-   Соціальний педагог                                             -   Українська мова в школі                   

 -   Трудова підготовка в закладах освіти              -   Початкова школа                                                                                                        

- Фізичне виховання в школі                        -   Виховна робота в школі 

- Безпека життєдіяльності       -   Освіта Буковини;                  

- Освіта України;                 -   Логопедія 

В наявності перспективний та щорічний план курсової перепідготовки. План курсової перепідготовки виконується.  

У 2019 році курсову перепідготовку пройшли 17 вчителів та вихователів.   

Результативність курсової перепідготовки вивчалася, заслуховувалася на засіданнях атестаційної комісії, нарадах за участю директора, 

засіданні педагогічної ради. 

Навчальне навантаження вихователів 1-9 класів – 25 годин на тиждень, вчителів початкових класів – в середньому 20 годин на тиждень, 

вчителів 5-9 класів – в середньому 20 годин.   

В разі відсутності вчителів з різних поважних причин проводилася профільна заміна.                                                             

Підвищенню результативності освітнього, корекційно-розвиткового процесу сприяє і система морального та матеріального заохочення 

працівників, що склалася в школі. Розроблено та затверджено Положення «Про порядок і розміри преміювання, встановлення надбавок та 

надання матеріальної допомоги працівникам школи». Згідно з даним Положенням до Дня вчителя за сумлінну працю і зразкове виконання 

посадових обов’язків педагогам виплачено грошову винагороду. 

В школі діє профспілкова організація. Для неї головним є питання соціального захисту працівників школи, контроль за дотриманням 

трудового законодавства. 

Члени трудового колективу вчасно отримують заробітну плату, відпускні, оздоровчі, надбавки за вислугу років. 

Важливу роль у соціальному захисті працівників школи відіграє укладання колективного договору, суворе дотримання вимог 

Внутрішкільного трудового розпорядку. 

Демократичним є розподіл педагогічного навантаження. Тарифікаційні списки погоджуювалися з профспілковим комітетом. Кожен 

педагог  вчасно ознайомлений з навантаженням на 2019/2020навчальний рік,  висловловив свої побажання до складання розкладу уроків. В 

основному ці побажання  були враховані. 

В справі соціального захисту працівників школи, учнів важливе місце посідає громадський контроль щодо запобігання нещасних 

випадків, створення безпечних умов проживання, навчання, виховання, корекції вад розвитку дітей. 

 

 



15 

 

Методична робота 

Згідно з річним планом роботи школи на 2019/2020 навчальний рік та з метою визначення рівня методичної роботи і ролі методичної 

служби в підвищенні професійної майстерності педагогів здійснено аналіз її діяльності впродовж 2019/2020 навчального року. 

Для цього проведені співбесіди з головами шкільних методичних об’єднань, перевірено протоколи засідань методичних об’єднань, 

педагогічної ради, накази про стан освітньої, корекційно-розвиткової роботи, опрацьовано звіти голів шкільних методичних об’єднань (звіти 

додаються). 

У 2019/2020 навчальному році методична робота в комунальному закладі «Чернівецька спеціальна школа №4» здійснювалася з метою: 

- реалізації основних положень, розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Інституту післядипломної  педагогічної освіти Чернівецької 

області; 

- підвищення ефективності організації освітнього, корекційно-розвиткового процесу; 

- вдосконалення педагогічної майстерності педагогів, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 250 від 09.09.2019 

«Про організацію методичної  роботи з педагогічними кадрами в 2019/2020 навчальному році».  

Одним із найважливіших завдань спеціальної школи є надання учням із особливими освітніми потребами системи знань, навичок та 

умінь, необхідних для подальшої соціальної адаптації. 

Тому у даний час особливої актуальності набуває проблема пошуку ефективних шляхів формування соціальної компетентності дітей з 

особливими освітніми потребами, які забезпечуватимуть успішну соціалізацію особистості. 

В умовах НУШ  змінюється роль вчителя. Насамперед він керує діяльністю учнів, але його роль як керівника освітнього процесу не 

обмежується поясненням нового навчального матеріалу. Педагог виступає організатором і керівником пізнавальної діяльності учнів, створює 

умови, за яких вони можуть найраціональніше та найпродуктивніше вчитися. Водночас учитель є вихователем, дбає про розумовий, фізичний і 

духовний розвиток дитини. 

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти зазначається, що найуспішнішими на ринку 

праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 

працювати в команді, спілкуватися. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є методична робота в школі. Вона спонукає педагога до підвищення свого фахового рівня, 

сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш 

досвідчених колег. 

Протягом 2019/2020 навчального року педагогічний колектив здійснює діяльність з реалізації науково-методичної проблеми 

«Забезпечення якісної освіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами, створення умов для її розвитку згідно з пізнавальними 

можливостями, індивідуальними особливостями, здібностями, потребами на основі соціальної компетентності». 

Методична робота включає взаємопов’язані та взаємодіючі елементи, які відповідають завданням, що стоять перед школою. Вона 

реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і через нетрадиційні форми.  

Ведучою серед колективних форм з підвищення професійної майстерності педагогів є робота методичних об’єднань. У школі їх 

шість: 

  - вчителів початкових класів (керівник  Сохацька Г.М.); 

  - вчителів трудового навчання, математики та креслення (керівник Шимко Н.М.); 

  - вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Шевчук І.М.); 
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  - вчителів естетично-оздоровчого циклу (керівник Маковійчук Н.І.); 

  - вихователів (керівник Пацурківський А.С.). 

  - класних керівників(керівник Гнатюк Ф.В.);  

Саме для забезпечення системності, постійності, удосконалення професійної майстерності кожного педагога діють методичні 

об’єднання педагогів. Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота 

яких будувалася за окремими планами. 

Згідно з планом роботи методичних об’єднань педагоги працювали над розробкою і впровадженням в практичну діяльність різних 

питань, які носять корекційно-розвитковий напрямок, займались пошуком ефективних шляхів для реалізації методичної проблеми школи – 

формування соціальних компетентностей дітей з особливими освітніми потребами. 

В 2019/2020 навчальному році їх робота була спланована і спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, вихователя. Зусилля 

були направлені на надання реальної, дієвої допомоги педагогам, особливо молодим, у підвищенні професійної майстерності, створення в 

колективі творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку ефективних технологій педагогічної праці,  

творчому впровадженню в практику роботи інновацій. Бо саме такий підхід сприяє оптимізації освітнього, корекційно-розвиткового процесу в 

школі.  

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою, в школі створена методична рада, 

до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних 

об’єднань, творчих груп учителів, практичний психолог. Методична рада, застосовуючи колективні, групові та індивідуальні форми роботи з 

педагогами, розв’язує наступні завдання методичної роботи школи: 

- забезпечення професійного зростання педагогів та підвищення їх наукового рівня; 

- дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками; 

- надання консультаційної допомоги з питань впровадження особистісно зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та 

виховання; 

- вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи педагогів школи; 

- проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій. 

Для того, щоб педагог забезпечував особистий професійний ріст, досліджував, практично осмислював, вносив свої корективи, 

методична рада проводить таку роботу: 

- забезпечує вчителя необхідною методичною літературою; 

- визначає час для організації методичної роботи вчителів; 

- напрацьовує систему підпорядкування та делегування повноважень у рамках організації науково-методичної роботи;  

- допомагає методичним об’єднанням, творчим групам в процесі добору необхідних матеріалів і координує роботу проектів, 

програм; 

- створює умови до самовдосконалення вчителя. 

Така система роботи передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору педагога. Педагог працює 

ефективніше, бо вмотивований своїм  бажанням та особистим зобов’язанням.  

 

 

Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працює протягом року: 
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1. Підвищення рівня майстерності педагога через залучення його до методичної роботи. Через модель методичної роботи 

здійснюється: 

- пізнавальна діяльність (формування свідомості педагогів, вивчення педагогічних ідей) у формі педагогічних читань, методичних 

«оперативок», самоосвіти, теоретичних і практичних семінарів, консультацій); 

- тематична діяльність (визнання шляхів вирішення актуальних проблем, розробка нових педагогічних ідей, технологій) у формі 

тематичних педагогічних рад, роботи творчих груп, роботи школи педагогічної майстерності (керівник – Ганевич С.М. – вчитель 

географії, «спеціаліст вищої категорії»)); 

- узагальнююча діяльність (упровадження нових педагогічних технологій) у вигляді методичних тижнів, творчих звітів учителів, 

роботи методичного кабінету, підсумкових проблемних семінарів, конференцій). 

2. Формування основних завдань підвищення кваліфікації педагогів школи. 

3. Узагальнення системи роботи школи з педагогічними кадрами.         

4. Моральне стимулювання професійного зростання педагогів. 

5. Популяризація активних форм методичної роботи. 

Питання підвищення педагогічної майстерності вчителів та вихователів  було ключовим в методичній роботі. 

Керівництво та контроль за самоосвітою педагогів здійснює адміністрація школи. Це: 

- систематичне роз`яснення ролі самоосвітньої роботи, організація виступів вчителів та вихователів з питань обміну досвідом роботи; 

- індивідуальні бесіди з вчителями та вихователями про основні напрямки самоосвіти; 

- спільне обговорення на засіданнях педрад, методичних об’єднань складних розділів і тем програм з математики, трудового навчання, 

географії, тощо.  

А також розробка окремих рекомендацій з метою підвищення результативності уроків; 

- надання допомоги вчителям в узагальненні їхнього досвіду, підготовці доповідей з проблем навчання, виховання, корекції вад дітей.  

-  проведення індивідуальних та групових консультацій і семінарів з питань олігофренопсихології та олігофренопедагогіки; 

- заслуховування звітів вчителів та вихователів з питань самоосвітньої роботи на засіданнях атестаційної комісії, методичних об’єднань, 

нарадах при директорі, засіданнях педради;  

- стимулювання  педагогів до здобуття дефектологічної освіти.      

У 2019/2020 навчальному році здобувала другу вищу, дефектологічну, освітув Кам`янець-Подільському національному університеті 

педагог: Катапська Ж.С. 

Одним із важливих завдань адміністрації школи є формування педагогічного колективу – колективу однодумців, які поділяють 

інноваційні ідеї навчання, виховання і розвитку учнів. До педагогів закладу висуваються високі вимоги щодо професійної підготовленості, 

творчого потенціалу. Вчитель чи вихователь має бути освіченою, ерудованою людиною високої моральності та інтелектуальної культури; 

володіти глибокими знаннями зі своєї спеціальності в поєднанні з методичною майстерністю; мати високий рівень інтелекту, 

цілеспрямованості, здатності до самоаналізу та самооцінки.  

Запорукою успіху роботи закладу в умовах реформування освіти є гарантовано високий професійний рівень педагогів, використання 

інноваційних технологій навчання, їх адаптацію до змісту навчального матеріалу та ефективні моделі його подачі учням, раціональне 

поєднання нових і традиційних підходів у вихованні учнівської молоді. 

Однією з форм роботи з підвищення кваліфікації є поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду.        

З метою підвищення в учнів інтересу до навчальних предметів, розширення їх кругозору, поглиблення знань про навколишній світ, 
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формування вмінь орієнтуватися в оточуючому середовищі, в школі проводились предметно – методичні тижні. 

Тож враховуючи вищезазначенетаз метою пропаганди здорового способу життя, з 16.09.2019 по 29.09.2019 року, в школі відбулася 

Декада фізичної культури і здоров’я. 

Щороку у вересні ми відзначаємо День здоров'я. Цьому дню передує низка заходів, направлених на превентивне виховання учнів, 

формування у них засад здорового способу життя. 

В цьому році педагогами: Зазулею Л.А., Якімчук Т.В., Голиком Р.О., Ганевич С.М. були заплановані змагання, зустрічі, конкурси та 

незабутня екскурсія у Вижницький національний природний парк.  

12 вересня учні 2-9 класів разом із своїми наставниками відправились у гори за маршрутом Чернівці – перевал Німчич – Протяте 

Каміння. Цього дня кожен з учасників екскурсії усвідомив, що спілкування з природою – це одна із найкращих насолод життя. Воно дарує 

наснагу, очищає душу, дає нові знання. А ще, діти усвідомили, що особисте здоров'я залежить не від лікарів і батьків, а від кожного з нас. Ця 

поїздка об'єднала дітей, а педагогам поставила нові завдання.  

Слід відмітити якісну організаційну роботу з підготовки до Дня фізичного здоров’я і спорту вчителів: Ганевич С.М., Якімчук Т.Б., Зазулі 

Л.А., класних керівників та вихователів 1-9 класів. 

На урочистому закритті Дня здоров’я були проведені підсумки та нагороджені учні. 

Всі учні та педагоги школи отримали безліч позитивних емоцій та  неймовірних вражень.  

У освітній, корекційно-розвитковій роботі педагоги постійно дотримувались послідовності та наступності, логічності та доступності 

викладу  матеріалу, всю освітню діяльність  тісно переплітали із вихованням особистості, формуванням соціальної компетентності  в учнів з 

особливими потребами, розвитком їх творчих здібностей.  Моральне, правове, національно-патріотичне, громадянське, трудове виховання 

проводились на прикладах історичного минулого рідного краю, традиціях, звичаях та обрядах українського народу. 

В цьому ми могли переконатись на відвіданих відкритих уроках, відкритих заходах педагогів: Ганевич С. М., Гіби О.Г., Зазулі Л.А., 

Сохацької Г.М., Білецької М.В., Катапської Ж.С., Шимко Н.М., Скакун О.Ф., Якубовича В.М., Штефлюк М.Г., Балана В.Ф., Маковійчук Н.І. 

Так, 09.10.2019 року вчителем-методистом Ганевич С.М. був проведений відкритий урок з географії у 7-А класі на тему: "Розподіл води 

та суші на Землі. Материки та океани на глобусі та карті півкуль". 

На високому науковому та методичному рівнях, відповідно до обґрунтованого чіткого плану презентовано навчальний матеріал з теми. 

На уроці переважали новітні освітні технології та інтерактивні форми навчання. 

Використано безліч видів роботи з опорою на життєвий досвід дітей з особливими освітніми потребами: метод здивування, створення 

ситуації новизни, емоційно-ціннісних переживань, використання пізнавальних ігор. 

Корекційно-розвиткова та компенсаційна робота дали можливість провести навчальну діяльність, враховуючи зону найближчого 

розвитку дітей та формування життєвих компетентностей. 

23.10.2019, вчителькою природознавства Гібою О.Г. проведено відкритий урок у 9 класі на тему "Органи травлення". Молодий педагог 

якісно підготувала і провела сучасний урок із застосуванням інтерактивного підходу до навчання.  

Протягом усього уроку учні з особливими освітніми потребами вчилися комунікувати, спілкуватися в групах, доводити свою правоту, 

шукати правильні відповіді. Завдяки позитивному емоційному налаштуванню, підтримці мотивації до здобуття знань, якісному підбору методів 

та прийомів роботи на уроці, учні засвоїли матеріал та отримали задоволення від своїх успіхів у навчанні. 

Вчителі української мови та літератури Шевчук І. М., Голик У. Б., Баб’юк Р.І. в тісній співпраці з бібліотекарем школи Баран М. М. 

приділяли багато уваги формуванню та розвитку читацьких інтересів дітей з особливими потребами. Про це свідчать ряд проведених 

бібліотечних уроків в кожному класі, відвідування учнями школи книжкових виставок різноманітної тематики в шкільній бібліотеці та кабінеті 
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української мови та літератури. 

Особливо слід відмітити рівень проведення загальношкільних виховних заходів в рамках Декади української мови та писемності з 04.11 

по 17.11.2019 (Голик У. Б., Баб’юк Р. І., Шевчук І. М.): «Калинова рідна мова» (Баб’юк Р.І.), театралізованого свята «Різдвяний вертеп» 

(Шевчук І. М., Голик У. Б.), свято Андрія (Бабюк Р. І.). Виховні позакласні заходи вирізнялися своєю змістовністю, цікавістю, широким 

залученням до участі у них всіх учнів школи  у кожному заході. 

Розпочалася Декада загальношкільною лінійкою, на якій ознайомлено учнів з планом роботи. В цей же день, шкільний бібліотекар, 

Баран М.М., оформила книжкову виставку «Наша мова калинова», а вчителі початкових класів, української мови та літератури, вихователі 1-9 

класів провели бесіди з учнями про мову, її цінність «Першим до нас приходить слово». 

Впродовж двох тижнів учні 5-9 класів відвідували  бібліотечні уроки, на яких дітей ознайомили з історією свята мови та писемності, 

розповіли про Нестора-літописця, Кирила і Мефодія, сучасні (електронні) книги.  

07.11.2019  вчителі української мови підготували для всіх  сюрприз- запросили у гості працівників Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді з мобільним планетарієм. 

Планетарій-це своєрідний «театр», де на імітованому небі  можна спостерігати і дізнаватись щось нове про космічний простір та його 

тіла. 

Учні 1-9 класів зі своїми наставниками з превеликим задоволенням занурились у  чарівну  фантастичну   красу Всесвіту і,  з навчальних 

фільмів, почерпнули нові знання про космос, нашу планету, природу. 

33 літери українського алфавіту допомагають нам передати  всю гамму людських почуттів.  Учні 5-9 класів отримали домашнє завдання 

у творчій формі описати побачене. 

Згідно з планом методичної роботи школи, графіком проведення відкритих уроків на I семестр 2019/2020 навчального року, в період з 

18.11.2019 по 22.11.2019 пройшов методичний тиждень. 

Протягом тижня проведено 5 відкритих уроків, 1 відкритий захід, засідання методичних об’єднань.  

Всі уроки та захід проведені на належному методичному рівні. Педагоги показали вміння користуватися новими освітніми 

інформаційно-комунікативними технологіями, інтерактивними методами. 

Творчим підходом до надання якісних освітніх послуг з перевагами діяльнісного навчання поділилася вчитель початкових класів, 

вчитель-методист, Сохацька Г.М. (майстер-клас для вчителів початкової школи - урок з предмету «Я досліджую світ» у 2 класі).  

Урок проведено на високому науково-методичному рівні, вдало підібрані зміст матеріалу про види транспорту. Професійно мотивовано 

учнів до здобуття знань. Діти охоче комунікували, висловлювали свою думку, проявляли позитивний, піднесений настрій протягом всього 

уроку. Під час уроку постійно присутній діалог учитель – учень, учень – учитель, чим і контролюється увага учнів та ступінь зрозумілості 

викладеного матеріалу. На уроці створено оптимальні умови для пізнавального, інтелектуального розвитку учнів та їх підготовці до життя в 

соціумі; 

- вчителькою 3-Б класу Катапською Жанною Степанівною проведено сучасний відкритий урок з літературного читання із застосуванням 

інтерактивного підходу до навчання учнів з особливими освітніми потребами. Завдяки позитивному емоційному налаштуванню, якісній 

нервово-психологічній підготовці учнів, вдалим методам та прийомам роботи на уроці, учні із задоволенням брали активну участь у 

кожному з етапів уроку, вчилися комунікувати, спілкуватися, збагатили словниковий запас, працювали у зоні найближчого розвитку; 

- впродовж відкритого уроку з читання у 4 класі за темою «Важко бути людиною», В. Сухомлинського, вчителька Білецька М.В. донесла 

до дітей почуття про доброту та милосердя. Формувала уявлення про чуйність і доброзичливість, навчала характеризувати події та явища як 

прояви добра і зла; сприяла розвитку в  учнів мотивації до добрих та гуманних вчинків, шляхом створення психологічних ситуацій вибору, 
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підвела учнів до розуміння важливості прояву милосердя, людяності; виховувала бажання творити добро; 

- вчителем трудового навчання Скакун О.Ф. проведено відкритий урок з теми «Наметування і настрочування кишені на фартух». На 

уроці переважали новітні освітні технології та інтерактивні форми навчання.  Методи та прийоми роботи на уроці відповідали індивідуальним, 

віковим та пізнавальним особливостям учнів з особливими освітніми потребами. Під час уроку стосунки з ученицями набули характеру 

співробітництва та взаєморозуміння. Кожен етап уроку сприяв розвитку учнів: їх пам’яті, мислення, волі, зв’язного мовлення, дрібної моторики 

пальців рук, уміння виконувати практичні операції згідно з інструкційно-технологічною картою; 

- відкритий урок з математики у 8-Б класі з використанням ІКТ. Тема уроку: «Множення багатоцифрових чисел на одноцифрове з 

переходом через розряд у кількох випадках». 

Вчителем математики Зазулею Л.А. створено сприятливий, позитивний психологічний клімат, вміло використано прийоми 

психоемоційної розрядки: підбадьорення учнів у їхній роботі, доречні жарти, тим самим забезпечено активізацію учнів у корисну освітню 

діяльність, яка підтримувалась протягом усього уроку. 

Компоненти уроку були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили дидактичну цілісність уроку. Принцип доступності, 

системності і послідовності мав відображення в ході і змісті уроку. 

А також був реалізований принцип зв’язку навчання з життям, що дозволить учням на конкретних завданнях свідомо та доступно 

засвоїти знання.  

На уроці були вдало та раціонально підібрані різноманітні методи та форми роботи враховуючи вікові та індивідуальні особливості 

пізнавального розвитку кожної дитини. Значна увага приділялася самостійності, активності учнів, вмінню виявляти ініціативу та докладати 

власних зусиль для досягнення спільного результату. Діти разом з педагогом перебували в емоційно вільному стані, прослідковувалася гуманні 

взаємини у системі вчитель – учень; 

- відкритий захід на основі пам’ятної дати Дня Гідності і свободи проведено у національно-патріотичному дусі.  

Регулярно проводився моніторинг якості знань учнів з математики і української мови за підсумками контрольних робіт, де 

висвітлювалась динаміка росту якості знань з цих предметів. 

05.12.2019 вчителем трудового навчання Шимко Надією Михайлівною проведено сучасний відкритий урок на тему "Наклеювання 

шпалер на поверхню". Вчителька застосувала новий діяльнісний підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами. Метою уроку 

було оволодіння учнями основними теоретичними знаннями про види, призначення і властивості шпалер та їх правильного вибору для 

опорядження стін різних приміщень; більш глибоке осмислення навчального матеріалу; закріплення вмінь і навичок застосовувати набуті 

знання до розв’язування практичних завдань, умінь працювати в команді, самостійно. 

Надія Михайлівна спрямувала освітній процес на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь кожної дитини, навчала 

застосовувати теоретичні знання на практиці, формувала здібності до командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну 

самореалізацію. 

Усі проведені уроки та позакласні заходи обговорювались на засіданнях методичних об’єднань, де педагоги обмінювались думками 

щодо ефективності застосованих форм та методів роботи, спільно шукали шляхи підвищення ефективності уроку, заходу. На  кожному 

засіданні обговорювались доповіді, в яких педагоги ділились своїми напрацюваннями з власного досвіду. 

Важливу роль у системі методичної роботи в школі посідає взаємовідвідування уроків, самопідготовок, виховних заходів. На перше 

місце виступають відвідування уроків колег із власної ініціативи педагога та з ініціативи адміністрації. Як показують спостереження, таке 

відвідування приносить користь і найвагомішу, коли спостереження за освітнім процесом проводиться за заданою програмою. Необхідність 

відвідування обов’язково вмотивовується. 
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Впроваджуються в роботу з дітьми інноваційні технології,  використовуються  нетрадиційні  форми  роботи. 

На виконання плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік, із метою підвищення зацікавленості учнів до занять математикою, 

фізикою та інформатикою, розширення кругозору, поглиблення уявлення про використання відомостей із математики, фізики та інформатики у 

повсякденному житті, виховання самостійності мислення, волі, наполегливості в досягненні навчальної мети,в період з 27.01.2020 по 

15.02.2020 в школі проведено Дні математики вчителями Зарембою Л.Д., Іліщук М.О., Зазулею Л.А., Шейчук М.В. Для проведення декади були 

задіяні учні 1-9 класів, які були учасниками різних видів змагань. 

Кожен захід вирізнявся оригінальністю проведення, цікавим та актуальним змістом, інформаційною насиченістю, відповідав навчально-

пізнавальним, розвиваючим та виховним цілям організації освітнього процесу в закладі. 

Протягом тижня на перервах проводились інформаційні хвилинки та презентації про цікаві факти з життя видатних вчених математиків 

та фізиків. Учні мали можливість перевірити свої теоретичні знання з даних предметів, розгадували кросворди, розв’язували логічні задачі і 

головоломки, грали в ігри, відповідали на запитання вікторини. 

Тиждень пройшов на належному рівні. Діти показали гарні знання, вміння та зацікавленість предметами, навички та творчі здібності. 

За підсумками Днів математики проведено урочисту лінійку, на якій відзначено роботу всіх учнів школи, а найактивніших нагороджено 

подарунками та солодощами. 

Відчуття свята, пізнавального та емоційно-радісного, діти запам’ятають надовго! 

Працюючи над реалізацією методичної проблеми школи, педагоги розробляли і впроваджували в практичну діяльність різні питання, які 

носили корекційно-розвитковий характер, розглядали психологічні питання, впроваджували різноманітні засоби активізації розумових 

здібностей школярів, впроваджували в освітній процес новітні навчальні технології, обговорювали найважливіші теми і розділи нових програм, 

організовували відкриті уроки та виховні заходи, взаємовідвідування  уроків та окремі позакласні заходи. 

Впроваджуються в роботу з дітьми інноваційні технології,  використовуються  нетрадиційні  форми  роботи. 

У 2019/2020 навчальному  році видано накази, що стосуються організації та здійснення методичної роботи  в школі: 

 Про організацію методичної  роботи з педагогічними кадрами в 2019/2020 навчальному році (№250 від 09.09.2019); 

 Про результати діагностичних контрольних робіт з української мови та математики, рівня володіння навичками правильного читання 

учнів 5 класу (№278 від 01.10.2019); 

 Про підсумки проведення в школі тижня фізичної культури і здоров’я (№274 від 30.09.2019); 

 Про проведення в школі тижня «Наше місто» (№276 від 01.10.2019); 

 Про затвердження графіка відритих уроків (№259 від 17.09.2019); 

 Про стан викладання предмету «Інформатика» (№338 від 21.11.2019); 

 Про підсумки проведення в школі тижня «Наше місто» (№283 від 07.10.2019); 

 Про стан ведення учнівських зошитів з української мови та математики у 1-9 класах (№329 від 11.11.2019); 

 Про проведення Днів української мови та писемності в школі (№ 312 від 04.11.2019); 

 Про підсумки проведення Декади української мови та писемності (№336 від 18.11.2019); 

 Про затвердження рекомендацій щодо роботи з першокласниками в період адаптації, схвалених методичною радою (№ 356 від 

05.12.2019); 

 Про проведення у школі методичного тижня (№335 від 18.11.2019); 

 Про підсумки проведення методичного тижня (№342 від 22.11.2019); 
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 Про порядок закінчення І семестру 2019/2020 навчального року (№359 від 06.12.2019); 

 Про підсумки освітньої, корекційно-розвиткової роботи в першому класі на кінець першого семестру 2019/2020 навчального року (№379 

від 24.12.2019); 

 Про стан виконання начальних програм на кінець І семестру 2019/2020 навчального року (№378 від 23.12.2019); 

 Про підсумки виконання плану-графіка курсової перепідготовки педагогів у  2019 році (№ 372  від 20.12.2019); 

 Про підсумки проведення методичної роботи у І семестрі 2019/2020навчального року (№379 від 24.12.2019); 

 Про перевірку сформованості навичок правильного читання в учнів 5-9 класів за І семестр 2019/2020 навчального року (№376 від 

23.12.2019); 

 Про рівень навчальних досягнень учнів на кінець І семестру 2019/2020навчального року (№380 від 24.12.2019); 

 Про якість навчання, виховання, корекції вад розвитку учнів, управління педагогічним процесом у 2019/2020нвчальному році та 

завдання на ІІ семестр щодо покращення керівництва школою, забезпечення належного рівня навчальних досягнень учнів(№04 від 

10.01.2020); 

 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи при ІППОЧО у 2020 році (№ 06 від 10.01.2020); 

 Про проведення декади математики у школі (№ 26 від 27.01.2020); 

 Про підсумки проведення Днів математики в школі (№47 від 21.02.2020); 

 Про проведення Шевченківських днів у школі (№61 від 28.02.2020); 

 Про підсумки проведення Шевченківських днів у школі (№64 від 06.03.2020); 

 Про підготовку учнів 4-го класу до переходу на навчання за предметною системою (№65 від 06.03.2020); 

 Про підсумки роботи з дітьми, які працюють за індивідуальними планами (№95 від 18.05.2020); 

 Про рівень знань, умінь і навичок учнів 1-го класу на кінець 2019/2020 навчального року (№99 від 26.05.2020); 

 Про готовність учнів 4 класу до навчання за предметною системою (№96 від 19.05.2020); 

 Про підсумки методичної роботи у 2019/2020 навчальному році (№103 від 29.05.2020). 

Адміністрація школи впевнена, що важлива роль у професійному зростанні педагогів, покращенні якості освіти, безперечно, належить 

організації методичної роботи. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної 

науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення педагогічної майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного 

педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок – підвищення ефективності освітнього процесу.  

Висновки:  

- методична робота спланована на вирішення запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати; 

- методичні об’єднання педагогів працювали згідно з річним планом роботи школи; 

- теми методичних об’єднань, самоосвіти вчителів узгоджені з загальношкільною методичною проблемою; 

- всі заплановані відкриті уроки, позакласні заходи, предметні тижні проведено; 

- у школі панує творча атмосфера; 

- методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу. 

 
Атестація педагогічних працівників 
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Згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255/18550, Змін до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом МОНМСУ №1135 від 08.08.2013, організовано та проведено атестацію 

педагогічних працівників комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4».  

Проведення атестації базувалося на принципах систематичності, доступності, гласності, самовдосконалення, морального і матеріального 

заохочення з метою стимулювання діяльності педагогів, підвищення їх професіоналізму, розвитку творчої активності, диференційованого 

оцінювання результатів педагогічної праці. 

У 2019/2020 навчальному році атестовано 16 вчителів та вихователів, що становить 26% загальної кількості працюючих педагогів.  

В ході підготовки та проведення атестації: 

- проаналізовано перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогів; 

- здійснено коригування плану атестації на 2019/2020 навчальний рік; 

- створено шкільну атестаційну комісію та узгоджено  її склад з профспілковим комітетом; 

- видано відповідні накази по школі;  

- оформлено стенд «Атестація – 2020», 

- опрацьовано з усіма педагогами Типове положення про атестацію педагогів; 

- закріплено педагогів, які атестуються, за членами  шкільної атестаційної комісії; 

- розроблено та затверджено заходи з підготовки та проведення атестації у 2019/2020 навчальному році. 

- складено графіки проведення відкритих уроків, самопідготовок, позакласних заходів педагогам, які атестуються; 

- організовано виступи педагогів, які атестуються, на засіданнях методичних об’єднань, заняттях Школи педагогічної 

майстерності, на нарадах при директорі, педрадах, що проводились протягом  навчального року; 

- проведено презентацію педагогів, які атестуються в 2019/2020 навчальному році; 

- визначено рівень кваліфікації, професійної майстерності педагогів, які атестуються. 

Протягом атестаційного періоду атестаційна комісія прагнула з об’єктивністю підійти до оцінювання діяльності педагогів, комплексної 

оцінки їх професійної діяльності,  підвищення відповідальності за результат своєї роботи. 

В атестаційний період вивчено рівень кваліфікації педагогів, узагальнено матеріали їх педагогічного досвіду. Використано такі підходи 

до атестації як самоаналіз діяльності педагогів, презентація досвіду роботи, створення учительського портфоліо. Забезпечено оптимальні умови 

для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів школи.  Презентації досвіду роботи педагогів, які атестувались 

на відповідність раніше встановленої вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, проходили на засіданнях методичної ради 

школи.   

Для оцінки діяльності педагогів, які атестуються, використано рейтингову систему, яка забезпечила об’єктивність оцінювання праці 

педагога, можливість відстежити динаміку професійної майстерності у міжатестаційний період. Педагогічна діагностика відбувалася на основі 

вивчення базових компетентностей: методологічної, соціально-психологічної, інформаційної, інтелектуальної та інших. Рівень кваліфікації 

педагогів, які атестувалися, визначено за результатами відвідування уроків, самопідготовок, позакласних заходів. Здійснено моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів.   

Протягом року педагоги, які атестувалися, виступали на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад, спецсемінарах, нарадах 

при директорі; вивчався рівень їх професійної діяльності та загальної культури в педагогічному колективі, серед учнів та їх батьків. 

Більшість педагогів, які підлягали атестації, активно брали участь у всіх загальношкільних заходах. 
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В атестаційний період членами атестаційної комісії відвідано, проаналізовано ряд відкритих уроків, позакласних заходів, проведених 

педагогами, які атестувалися. Слід відзначити якість оформлення методичних матеріалів, накопичення розробок уроків, використання нових 

педагогічних технологій, проведення відкритих уроків, майстер-класів і позакласних заходів педагогів: Сохацької  Г.М., Зазулі Л.А., Шимко 

Н.М., Скакун О.Ф., Штефлюк М.Г., Маковійчук Н.І., Гіби О.Г. 

Такий підхід до справи дав можливість ширше розкрити потенційні можливості педагогів, залучити їх до наставництва, вимогливіше 

підійти до оцінки їх діяльності, створити можливості для поширення кращого педагогічного досвіду. Шляхи такого поширення були різними: 

виступи педагогів на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад, проведення відкритих уроків, майстер-класів. З метою забезпечення 

вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, дотримання принципів демократизму, об'єктивності, гласності та 

прозорості при проведенні атестації використовувалась пам′ятки для перевірки  готовності   педагогів до атестації.   

Педагогічні працівники, які атестувалися у 2019/2020 навчальному році вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом. 

Всього в цьому навчальному році на всі види категорій та розрядів атестувалося 16 педагогів. З них – 7 вчителів, 9 вихователів. 

За результатами атестації:  

1. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» Шимко Надія Михайлівна, вчитель трудового навчання. 

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Балану Василю Філімоновичу, вихователю. 

3. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»Гібі Ользі Гаврилівні, вчителю природознавства. 

4. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Анофрієсє Анжелі Федорівні, вихователю. 

5.Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Гуйванюку Анатолію Романовичу, вихователю. 

6. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» Бамбуляк Оксана Михайлівна, вихователь. 

7. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» Братунь Світлана Іванівна, вихователь.  

8. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» з визначенням 12 тарифного розряду Маковійчук Наталія 

Іванівна, керівник гуртка художньої самодіяльності. 

9.Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Зазулі Любов Андріївні, вчителю математики. 

10. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Кудринській Надії Іванівні, вчителю математики. 

11. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  Скакун Оксані Федорівні, вчителю трудового навчання. 

12. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  Вахтель Валерія Миколаївна, вихователь. 

13.Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  Єремук Володимир Семенович, 

вихователь. 

14. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  Остафійчук Микола Іванович, вихователь. 

15. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  Штефлюк Марія Григорівна, вихователь. 

16. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  Сохацька Галина Михайлівна, вчитель 

початкових класів. 

17. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» Сохацька Галина Михайлівна, вчитель початкових 

класів. 

Відкритість і гласність перебігу атестації у комунальному закладі «Чернівецька спеціальна школа №4» сприяла створенню товариських 

стосунків у педагогічному колективі та є потужним мотивом професійного й особистісного зростання кожного педагога. 
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Про особливості соціально-психологічного супроводу освітнього, корекційно-розвиткового процесу, 

збереження, зміцнення здоров’я дітей 

 

Згідно з штатним розписом у школі введено посади: 

практичний психолог – 1 ставка 

соціальний педагог – 1 ставка. 

Соціально-психологічний супровід освітнього, корекційно-розвиткового процесу здійснюється згідно з нормативно-правовою базою: 

Конституцією України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про виховання 

дітей та молоді», Декларацією прав дитини, Конвенцією Про права дитини, «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям 

з інвалідністю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Указами Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями», «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», наказом Міністерства освіти і науки України (від 01.02.2010 

№59 «Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми», щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів листа МОН 

від 28.03.2014 № 1/9-179, листом Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-186 «Щодо навчання дітей військовослужбовців, 

які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів України» та 

іншими нормативними документами, що регламентують роботу з даного питання. 

Під соціально-психологічним супроводом дітей з інтелектуальними порушеннями розуміють систему професійної діяльності, 

направлену на створення спеціальних умов для активізації і корекції розвитку дитини.  

Протягом 2019/2020 навчального року практичним психологом та соціальним педагогом школи було організовано діяльність за 

основними напрямками, що відповідають вимогам Положення про психологічну службу системи освіти України та згідно із загальношкільним 

планом та планами психологічної служби з метою створення сприятливих умов для успішного навчання, повноцінного психологічного 

розвитку та соціального становлення учнів. 

Психологом школи Тільняк В.І. проводилися психологічні обстеження дітей на всіх ступенях навчання та корекція відхилень у 

психофізичному та індивідуальному розвитку учнів. Постійно розроблялися рекомендації і надавалися всім учасникам навчально-виховного 

процесу (після проведеної діагностики, психологічного аналізу уроків та вході консультацій).  

На початку навчального року психологічна служба вирішувала проблему готовності дітей до навчання в школі. Було проведено 

психологічневивчення всіх новоприбулих учнів 1 класу та новоприбулих в старші класи. 

За результатами обстеження був проведений психолого-педагогічний консиліум, на якому разом із членами консиліуму були розроблені 

рекомендації та створені корекційні групи учнів, які показали низький рівень готовності до освітнього процесу.У жовтні була розглянута 

проблема адаптації учнів 1-го класу до школи і класного колективу, яка була вирішена успішно.  

У листопаді психологічною службою було проведене психодіагностичне дослідження, метою якого було виявлення загальних зон 

труднощів у адаптації п’ятикласників. У результаті дослідження було виявлено учнів, які мають підвищену тривожність, низьку самооцінку. 

Вивчений психологічний клімат в учнівському колективі та виявлені учні, у яких виникли труднощі у спілкуванні. Загальний рівень 

досліджень в п’ятому класі свідчить про належний процес адаптації учнів до нових умов навчання. 

Детальніший психологічний аналіз учнів, які потребують підвищеної уваги з боку педагогічного колективу та рекомендації щодо 

організації роботи було висвітлено під час проведення психолого-педагогічного консиліуму. 
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В жовтні провели психодіагностичне обстеження учнів четвертого класу з метою дослідити внутрішній психологічний клімат класу та 

виміряти показники самопочуття, активності та настрою учнів за методиками: анкета «Наш клас» та методика САН (експрес-діагностика 

самопочуття, активності та настрою).  

Отож, за результатами проведеного анкетування «Наш клас» можна стверджувати, що рівень внутрішнього психологічного клімату у 

класі є вище середнього. За результатами діагностики за методикою САН у більшості учнів переважають високий та середній рівні 

самопочуття, активності та настрою.  

Якщо підсумовувати результати обох проведених досліджень, то можна стверджувати, що у дітей 4 класу високий рівень внутрішньо 

психологічного клімату та високі та середні показники самопочуття, активності та настрою. Педагогам потрібно і надалі підтримувати ці 

показники на належному рівні. 

В рамках просвітницької роботи педагогічним колективом та психологічною службою школи була активізована діяльність з метою 

посилення інформаційно-просвітницької роботи, яка направлена, в першу чергу на збільшення знань про всі форми насилля. Учні нашої школи 

залюбки приєдналися до участі в Міжнародній акції «16 днів проти насилля». З 25.11 по 10.12.2019 проведено низку тематичних бесід, 

психологічних просвітницьких тренінгів згідно з планом заходів. У рамках акції відбулися такі заходи: 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом, були проведені різноманітні тематичні виховні години з питання попередження розповсюдження СНІДу та ВІЛ; урок здоров’я спільно 

із медиками школи «Захисти себе від СНІД/ВІЛ» та акція «Червона стрічка», до проведення якої були залучені всі учасники освітнього 

процесу.  

Педагогічним колективом, психологічною та медичною службами школи проведено низку тематичних заходів, уроків, психологічних 

просвітницьких тренінгів згідно з планом заходів. 10 грудня до Міжнародного дня захисту прав людини проведено уроки з елементами 

тренінгу «Наші права та обов’язки» (5-9 кл.), профілактичні бесіди та ігри для учнів 2-4 класів «Права дитини», арт-майстерня: створення 

колажу «Наші права», індивідуальні профілактичні бесіди з учнями «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх», 

індивідуальні бесіди з батьками «Виховання без насильства», «Повага до особистості дитини – основа відповідального батьківства». 

Спільно із вчителем інформатики проведено профілактичну роботу з учнями 8 класів щодо кібербулінгу «Моя безпека в інтернеті. 

Правила поведінки в інтернеті».  

Проведено з учнями: 

 тренінгові заняття з учнями 6-8 класів «Запобігання насильству», «Формування безпечної поведінки», «Скажемо насиллю 

СТОП». 

 профілактичні бесіди та лекції для учнів 8-9 класів «Види насильства та шляхи протидій».  

 відеокомплекси про способи зупинення булінгу та з формування толерантного освітнього середовища. 

Найменші учні школи також взяли участь, зі своїх долоньок діти виготовляли різні фігурки, протистоявши таким чином насиллю.  

Закінчилась акція «16 днів проти насилля» виставкою дитячих малюнків «Ми за світ без насильства» (1-9 кл.) та флешмобом з гаслом 

"Ми за любов і доброту!". Ми всі старались донести до дітей розуміння того, що насилля є порушенням прав людини. 

За запитами надавалися індивідуальні та групові консультації учням, батькам, та вчителям. 

Систематично проводилася робота з учнями, які схильні до девіантної , адиктивної поведінки та з учнями соціально незахищених 

категорій.  

На основі аналізу результатів психодіагностики проводилися групові заняття з дітьми за програмою підтримки «Ефективна адаптація 

першокласників» (1 кл.), тренінгові заняття за програмою «Соціально-психологічна підтримка дітей з особливими потребами» (6 кл.), заняття 
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за програмою виховної роботи з підлітками з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» ( 9 

кл.), тренінг-курс із статевого виховання для підлітків з особливими потребами. «Азбука дорослого життя» (8-9 кл.). 

Консультативна робота проводилась в основному з учнями старших класів з проблем міжособистісних стосунків з учнями, батьками, 

педагогами, а також з педагогами щодо покращення поведінки окремих учнів, складання психолого-педагогічних характеристик. 

Психологічна просвіта включала бесіди з статевого виховання, особливо по формуванню здорового способу життя, витупи на семінарах, 

батьківських зборах, години спілкування. 

Протягом семестру практичним психологом проведено з батьками психологічну просвіту про типові батьківські помилки, що мають 

негативний вплив на формування особистості дитини та надано рекомендації. 

Ще хочеться відмітити ентузіазм та неабиякий інтерес дітей до занять в кімнаті сенсорно-моторної реабілітації, адже це організоване 

особливим чином навколишнє середовище, що містить безліч різноманітних стимуляторів, що впливають на органи зору, слуху, нюху, дотику, 

вестибулярні рецептори. У ній завдяки варіюванню елементів створюється відчуття затишку й безпеки. Дану кімнату психолог використовує як 

додатковий інструмент, така кімната підвищує ефективність будь-яких заходів, спрямованих на зміцнення психічного й фізичного здоров’я 

дитини. Перебування в сенсорній кімнаті сприяє поліпшенню емоційного стану учнів, зниженню занепокоєння й агресивності, зняттю 

нервового збудження й тривожності, активізації мозкової діяльності, прискоренню відновлювальних процесів. 

Практичним психологом проводяться заняття в інтерактивному середовищі сенсорної кімнати, якіформують в дітей уявлення про їхні 

сенсорні можливості; розвивають пізнавальну сферу та органи чуття, коригують небажані особистісні риси; активізують функції центральної 

нервової системи завдяки створенню збагаченого мультисенсорного середовища; навчають прийомів саморозслаблення, зняття психом’язового 

напруження, досягнення стану релаксації й душевної рівноваги. 

Тривалість ігрового заняття залежало від індивідуальних особливостей учнів і становило від 25 до 40 хвилин. 

Перевтілюючись у певний образ, діти захоплено беруть участь у заняттях. Завдяки цьому вони можуть безпечно виявляти емоції й 

почуття, що викликає в них жваве зацікавлення. 

Для кожної дитини заняття в кімнаті сенсорно-моторної реабілітації є відгуком на її внутрішнє прагнення до повноцінного розвитку. З 

різним ступенем інтенсивності такий розвиток у процесі занять відбувається в кожної дитини. 

Для підвищення власного професійного рівня, практичний психолог брала участь в обласних та міських навчальних семінарах, 

методичних студіях. Займалась самоосвітою, вивченням фахової літератури. 

Станом на 29.05.2020 року в школі навчається 2 дітей-сиріт та 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. З них всі мають опікунів. 

Для всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування оформлені Єдині квитки, відкриті рахунки в Ощадному банку 

України, оформлені ідентифікаційні коди.  

Направлено запити до органів місцевого самоврядування щодо надання довідок про місце проживання дітей, довідки яких були відсутні 

у особовій справі. 

Направлено листи у Служби у справах дітей з метою вивчення виховного потенціалу батьків: Лупан С., Ганджа-Дирів Л., Арабаджі С.. 

Оформлено соціальний паспорт школи. Класні керівники разом з соціальним педагогом зібрали відповідну документацію та розмістили 

її по текам за категоріями. 

Діти позбавлені батьківської опіки, діти-сироти пройшли поглиблений медичний огляд (жовтень). Була організована активна співпраця 

соціального педагога, психолога з опікунами учнів, проводились консультації, інформування як індивідуально, так і в телефонному режимі.  

Приділялась належна увага організації роботи з дітьми із соціально незахищених категорій. 
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Вихователями, класними керівниками, соціальним педагогом продовжується робота, направлена на вирішення, попередження порушень 

житлових, майнових прав дітей, здійснення дієвих заходів для отримання неповнолітніми соціальної допомоги. 

Постійно ведеться робота з вивчення матеріально-побутових умов всіх дітей за місцем їх постійного проживання. Оформлені відповідні 

акти та довідки. По мірі надходження інформації, дані вводяться в електронну базу даних. 

Постійно здійснюється контроль за дотриманням опікунами вимог чинного законодавства щодо захисту прав дітей. 

 

Штати медичних працівників укомплектовані згідно з штатними нормативами. В школі функціонує медпункт на 11 ліжок. Медичний 

пункт забезпечений необхідними медикаментами, одноразовими шприцами. Невідкладна медична допомога надається згідно з наказом МОЗ 

України № 437 від 31.08.2004 року «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на 

шпитальному і до шпитальному етапах». 

Фінансування здійснюється з обласного бюджету. 

Всі діти двічі на рік (у квітні та жовтні місяці) пройшли огляд фахівцями ОДКЛ №1 (окуліст, невролог, логопед, отоларинголог, хірург, 

ортопед, ендокринолог, гінеколог, уролог), психіатром обласної психіатричної лікарні, лікарем-педіатром. 

Враховуючи те, що в школі навчаються діти з особливими освітніми та фізичними потребами, вродженими та набутими вадами 

здоров’я, які потребують як педагогічної так і  фізичної корекції, а особливо, лікарської допомоги, консультації та нагляду, медична служба 

проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у школі; 

- контролює проходження медичного обстеження учнів під час прийому на навчання, організації спортивно-туристичних заходів; 

- здійснює профілактичні заходи; 

- контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні; 

- організовує медичний огляд учнів; 

- контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками; 

- перевіряє наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу; 

- веде поточну та звітну документацію; 

- постійно підвищує свій професійний рівень шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах; 

- здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними 

препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів; 

- організовує роботу середнього медичного персоналу та контролює виконання ними функціональних обов’язків; 

- здійснює ефективний догляд за вихованцями під час виконання лікувально-оздоровчої роботи з ними; 

- здійснює прийом вихованців згідно графіку та при необхідності негайно з метою надання медичної допомоги; 

- приймає особисту участь в огляді вихованців по понеділках, а також на протязі тижня на педикульоз, коросту тощо; 

- надає рекомендації педагогам за результатами медичних оглядів учнів; 

- виступає на педагогічних радах з аналізом даних про фізичний розвиток, стан здоров’я, захворюваність вихованців в порівнянні з 

іншими роками, висновками у вигляді діаграм, таблиць тощо; 

- здійснює облік учнів, які знаходяться на диспансерному обліку, організовує дієтичне харчування, проведення фізіопроцедур; 

- вирішує питання оздоровлення вихованців, особливо сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; 

- здійснює контроль за уроками фізичного виховання, ритміки, лікувальної фізкультури та загартуванням вихованців; 

- супроводжує особисто, або організовує супровід вихованців при поїздках дітей на відпочинок, спортивні змагання тощо; 
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- контролює санітарний стан школи; 

- здійснює методичне керівництво роботою педагогічного колективу й надає консультативну допомогу вчителям батькам з питань 

раціонального підходу при дозуванні навчального й фізичного навантаження, індивідуального обліку психічних особливостей кожної дитини в 

процесі навчання й виховання; 

- веде необхідну документацію, розробляє річні плани, плани оздоровчих заходів, графіки; 

- складає заявки на придбання лікарських форм, аптечок, вчасно здає звіти про використання лікарських форм. Стежить за 

раціональним використанням лікарських засобів, дезінфікуючих засобів; 

- організовує проведення протиепідемічних заходів щодо грипу, педикульозу й інших інфекційних захворювань, вчасно інформує 

відповідні служби   про кількість захворілих; 

- організовує профілактичне обстеження на виявлення дітей хворих ентеробіозом та їх лікування; 

- складає план проведення профілактичних щеплень, проводить вчасно аналіз щеплення учнів; 

- стежить за своєчасною вакцинацією учнів і працівників школи, проводить лікарський огляд перед проведенням профщеплень, 

спостерігає за розвитком реакції, відзначаючи результати в санітарних книжках співробітників, індивідуальних картах учнів; 

- веде облік дітей з позитивною реакцією Манту, організовує оздоровлення, лікування даної групи учнів.  

Всі діти двічі на рік (у квітні та жовтні місяці) пройшли огляд фахівцями ОДКЛ №1 (окуліст, невролог, логопед, отоларинголог, хірург, 

ортопед, ендокринолог, гінеколог, уролог), психіатром обласної психіатричної лікарні, лікарем-педіатром. 

 

Результати профогляду дітей 
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173 21 173 9 173 18 173 23 173 6 173 6 173 173 65 33/5 

За останні роки відмічається збільшення кількості дітей, яких віднесено до  другої групи здоров’я.  За наслідками медичного огляду 

віднесено до: 

І групи здоров’я  -      0 дітей; 

ІІ  групи здоров’я -   157 дітей;  

       ІІІ  групи здоров’я -    13 дітей. 

Групи з фізкультури: 

           основна       -         0 дітей; 

           підготовча   -    119 дітей; 

           спеціальна   -     51 дитина. 

          Всі діти охоплені заняттями з лікувальної фізкультури 
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          Всього під диспансерним наглядом фахівців знаходиться з: 

 хронічним захворюванням ШКТ                 -     1 дитина; 

 хронічним захворюванням нирок та СВС   -     1 дитина; 

 хронічною патологією ЛОР органів            -   16 дітей; 

 офтальмологічною патологією                    -     20 дітей; 

 неврологічною патологією                           -    6 дітей; 

 хірургічною патологією                                -      16 дітей 

 ортопедичною патологією                            -     42 дитини; 

 ендокринною патологією                             -      15 дітей. 

Всі діти знаходяться на диспансерному обліку у психіатра. 

Відмічається збільшення кількості дітей з ортопедичною патологією, зі зниженою гостротою зору, з ендокринною патологією, 

урологічною патологією. 

Щорічно проводиться огляд диспансерної групи учнів з подальшим обстеженням та лікуванням у фахівців поліклініки чи стаціонару. 

Результати обстежень та призначень лікарів фіксуються у формі № 026/о, а в подальшому контролюється виконання лікарських призначень, 

оформляється допуск чи протипоказання до профілактичних щеплень, рекомендується відповідне навантаження на уроках фізичного 

виховання. 

На початку навчального року проводяться антропометричні вимірювання всіх учнів школи. Оформляються «Листки здоров’я», куди 

вносяться дані вимірів, вказується розмір меблів за якими повинні сидіти діти згідно з ростом, станом здоров’я, групою з фізкультури. Меблі 

регулюються  відповідно до росту дітей. У кожному класі наявні парти 2-3 розмірів, всі промарковані згідно з ростом дитини. Листки здоров’я 

надаються класному керівникові та  служать додатковим засобом для індивідуального підходу до кожної дитини. 

 Впродовж навчального року проводилась системна протитуберкульозна робота. Зроблена Проба Манту 81 дитині. Діти, у яких виявлена 

позитивна проба Манту,  направлені на обстеження до фтізіатра, а потім на оздоровлення в санаторій « Садгора».  

Ведуться послідовні і систематичні спостереження за дітьми з групи ризику з туберкульозу згідно з ДОТС- стратегією.  

Провели вакцинацію 80 дітям від грипу вакциною «Ваксигрип тетра», решта дітей - відмови батьків. 

Проведено вакцинацію АДП-М - 8 дітям, КПК – вакциновано 170 дітей по 2 та по  1 дозі. 

У медичному пункті ведеться амбулаторний прийом дітей.         

В плановому порядку оздоровлено: 

 8 дітей-в дитячому відділенні ЧПЛ; 

 22 дітей оздоровлено в санаторії «Садгора»; 

 3 дитини з патологією зору отримали рецепт на придбання окулярів; 

 2 дітей проліковано в неврологічному відділенні; 

 постійно протягом навчального року проводиться профілактика авітамінозу; 

  двічі за рік проведено антиструмінна та антигельмінтна терапія. 

 54 дітям проведена повна санація ротової порожнини, 100 дітей частково сановані. Необхідна стоматологічна допомога 

вчасно надавалася лікарями- спеціалістами міської дитячої стоматполіклініки. 
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При необхідності проводяться фізіотерапевтичні процедури (інгаляції),а також опромінення тубус-кварцем. З дітьми з порушенням 

постави проводиться корегуюча гімнастика, заняття з лікувальної фізкультури Учні школи приймають активну участь у різноманітних 

спортивних змаганнях та спортакіадах з футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, в яких неодноразово займали призові місця. Перед 

проведенням змагань проводиться медичний огляд учасників та надається письмовий дозвіл для участі в  заході. 

Організовано 5-разове харчування. Питання організації харчування дітей є одним із стержневих в системі діяльності школи. Заклад 

постійно забезпечується: овочами, фруктами, хлібобулочними виробами, крупами, м’ясними, молочними якісними продуктами в необхідній 

кількості,. Щоденно діти отримують  мучні, м’ясні, рибні страви, свіжі овочі, фрукти, соки, молоко, кисломолочні продукти в необхідній 

кількості.  Натуральні норми харчування дотримуються. Співвідношення Б:Ж:В = 1:1:4.  

Стан харчування контролюється, вживаються заходи щодо його покращення. 

За матеріалами організації та перевірок стану харчування  видані накази: 

 Про організацію харчування учнів та працівників школи у  2019/2020 навчальному році (№64 від 19.08.2019); 

 Про упорядкування харчування і дотримання санітарно-гігієнічних умов при харчуванні дітей у  2019/2020 навчальному році 

(№65 від 19.08.2019); 

 Про затвердження складу комісії з контролю за харчуванням  учнів у  2019/2020 навчальному році (№63 від 19.08.2019); 

Про забезпечення відповідних умов й режиму харчування учнів у  2019/2020 навчальному році (№66 від 19.08.2019) 

Виконуючи вимоги Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або розумового розвитку)» та свої посадові обов`язки, 

кожен працівник повинен забезпечити якісне навчання, виховання, проживання, харчування, корекційно-розвиткову роботу, медичне 

забезпечення дітей, які перебувають у закладі. 

Важливим є питання охорони праці в процесі освітнього,  корекційно-розвиткового  процесу. 

Розроблені і  виконуються правила техніки безпеки й охорони праці  відповідно до  Законів України «Про працю»,«Про охорону праці», 

«Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух». Оформлені акти готовності школи, готовності навчальних кабінетів, майстерень, спортивного 

комплексу, харчоблоку до роботи. 

Адміністрація та профспілковий комітет школи здійснюють цілеспрямовану роботу щодо створення умов безпечності освітнього 

процесу та праці. Колективний договір містить угоду з охорони праці, вимоги якої чітко виконуються та щорічно аналізуються директором 

школи на засіданні зборів трудового колективу. Діють правила внутрішнього трудового розпорядку. План роботи школи передбачає заходи, 

спрямовані на безпеку життєдіяльності та дотримання належних санітарно-гігієнічних умово світнього процесу. 

Складовими роботи з профілактики нещасних випадків у закладі є: 

- Наради при директорі; 

- Тижні з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту; 

- Інструктаж із охорони праці та безпеки життєдіяльності;  

- інформаційно-просвітницька робота із залученням співробітників ДСНС; 

- чергування педагогічних працівників на перервах; 

- індивідуальна роз’яснювальна робота;  

- батьківські збори; 

- виховні години; 

- Місячник«Увага! Діти на дорозі!»; 
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- конкурси малюнків, плакатів з відповіднихтем;  

- інформаційні куточки. 

З метою попередження причин, що призводять до травматизму учасників освітнього процесу, до початку навчального року проводиться 

обстеження будівлі школи, спортивного обладнання, кабінетів підвищеної небезпеки, упорядковується територія. 

Розроблено: 

-заходи щодо попередження травматизму, нещасних випадків з учнями під час освітнього процесу, як в урочний так і позаурочний час, 

проведення спортивно-масових заходів; 

- інструкції з безпеки життєдіяльності учнів дл явступного та первинного інструктажів, інструкції під час занять у спортивному залі, 

кабінеті інформатики, навчальних майстернях, тощо. 

Класні керівники та вихователі груп планують і проводять роботу з попередження дитячого травматизму, передбачаючи так івиди робіт 

у виховних планах як: 

-інструктажі з правил безпеки, Правил дорожнього руху, протипожежної безпеки; 

- бесіди з попередження травматизму під час освітнього процесу та в побуті; 

- проводять позакласні заходи, анкетування, години спілкування; 

- організовують конкурси малюнків на тематику охорони праці тощо. 

Видано відповідні накази по школі. Виконання наказів знаходиться на постійному контролі адміністрації. Розроблено посадові 

інструкції з пожежної безпеки для обслуговуючого персоналу, вчителів, вихователів, завідуючих кабінетами, майстернями. Призначено 

відповідального за безпечну експлуатацію всього енергообладнання. Ведуться журнали обліку вступного, первинного, з підвищеною 

небезпекою, на робочому місці інструктажів з техніки безпеки. Оформлені кутки з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху. 

Укомплектовані протипожежні щити. Придбано вогнегасники. На належному рівні здійснюється вивчення предмету «Основи здоров’я» у 1-9 

класах. Один раз на рік проведено в повному обсязі медичний огляд всіх працівників школи.  

Питання дотримання вимог з охорони праці розглядалося  двічі на нараді при директорі, один раз – на засіданні педагогічної ради. 

Функціонує кабінет охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Перед відпуском на канікули з усіма дітьми проведені інструктажі з правил поведінки в громадських місцях, правил дорожнього руху, 

правил поводження з побутовими приладами, спілкування з незнайомими людьми, біля ставків, річок. 

В школі змонтована  і працює пожежна сигналізація.  

 

Організація, здійснення освітньогота корекційно- розвиткового процесу 

Школа планує свою діяльність відповідно до Положення про спеціальну школу. На основі Типових освітніх програм спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, складено Освітню програму закладу та Навчальний план.  У 

2019/2020 навчальному році він передбачав інваріантну та варіативну складові. Структура навчального року відповідає вимогам нормативних 

документів МОН України. Крім основних предметів для учнів 1-4 класів організовувалися навчальні екскурсії, екскурсії в природу, на 

виробництво, навчання на навчально-дослідній ділянці, суспільно-корисна  праця (не більше 2 год в день). 

Навчальні екскурсії та трудова практика учнів організовувалися відповідно до Інструктивно-методичного листа МОН України № 9-61 

від 06.02.2008 року. На кожному уроці, враховуючи рівень працездатності дітей, після кожних 18-20 хв заняття проводяться кількахвилинні 

паузи з використанням лікувально-коригуючих вправ. 



33 

 

Вивчення навчальних предметів здійснювалося за навчальними програмами для закладів загальної середньої освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами, забезпечувався соціально необхідний для кожного учня рівень знань, умінь, практичних навичок, всебічний 

розвиток .  

Поряд з вивченням основних предметів значна частина навчального часу відводиться трудовому навчанню. Воно організовувалося з 

урахуванням інтересів, психофізичних і пізнавальних можливостей дітей, можливостей продовження їх навчання в професійно-технічних 

закладах. 

Школа забезпечена діючими для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами програмами. 

До планування вивчення програмового матеріалу вчителі підійшли творчо.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів проводилось згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів спеціальних закладів 

освіти (нецензова освіта) за 12-бальною шкалою. 

Перевірка рівня навчальних досягнень учнів здійснюється в межах матеріалу, визначеного навчальними програмами спеціальної школи. 

При цьому вчителі враховували можливості дітей та особливості їх психофізичного розвитку. Оцінювання ґрунтувалося на позитивному 

принципі. Об’єктами перевірки і оцінювання виступали структурні компоненти навчальної діяльності, а саме: змістовий, емоційно-

організаційний та емоційно-мотиваційний. 

На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 168 учнів, протягом  року вибуло 7 учнів, прибуло 11 учнів. Таким чином,  на 

кінець 2019/2020 навчального року число учнів становить 172 особи.  

Рівень навчальних досягнень учнів постійно  аналізувався. Дітей, що досягали високого рівня знань, рекомендували  інклюзивно-

ресурсному центру на всестороннє вивчення та виведення в заклади освіти за місцем проживання для продовження навчання. Впродовж рокуу 

виведено в масову школу 7 учнів. 

Перевірка рівня навчальних досягнень учнів здійснюється у межах матеріалу, визначеного навчальними програмами спеціальної школи. 

При цьому вчителі враховували  можливості дітей та особливості їх психофізичного розвитку. 

Навчальні досягнення учнів у 3-9 класах оцінювалися за чотирма рівнями і відповідними балами. Знання учнів 1-2 класів оцінено 

вербально. 

На кінець 2019/2020 навчального року атестовано 172 учні із 172. В школі є 38 дітей-логопатів. Ці діти були охоплені заняттями з 

розвитку мовлення. Через низький рівень пізнавальних можливостей 61 дитина навчалася за індивідуальними планами. 
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На кінець року серед 145 учнів 3-9 класів: 

25 учнів (17 % загальної кількості) показали достатній рівень знань; 

72 учні (50 % загальної кількості) показали середній рівень знань; 

37 учнів (26 % загальної кількості) показали задовільний рівень знань; 

11 учнів (7 % загальної кількості) показали початковий рівень знань. 

Усі класні керівники здали результати навчальних досягнень учнів свого класу за відповідною формою. 

 

 

Покласно рівень навчальних досягнень виглядає так: 

 

Клас 3-А 3-Б 4 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 

на кінець I семестру 13 14 15 13 13 9 8 8 11 11 13 9 8 

 

25 учнів (17%) 

 

 

72 учні (50%) 
37 учнів (26%) 

 

 

11 учнів (7%)  

достатній

середній

задовільний

 початковий
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Аттестовано 13 14 15 13 13 9 8 8 11 11 13 9 8 

Достатній 4 4 2 3 1 2 1 3 1 1 1 - 2 

Середній 2 4 10 4 12 7 3 4 5 4 9 4 4 

Задовільний 5 6 3 4 - - 4 1 4 5 1 3 1 

Початковий 2 - - 2 - - - - 1 1 2 2 1 

не аттестовано - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Школа I ступеня 

№ з/п Назва предмета Рівень навчальних досягнень 42 уч. 3, 4 кл. Примітка 

достатній середній задовільний початковий 

1 Українська література 9 22 11 -  

2 Математика  8 19 13 2  

3 Українська мова 7 18 13 4  

 

Середній бал у школі I ступеня – 7,9 бали 

Школа II ступеня 

№ з/п Назва предмета Рівень навчальних досягнень Середній бал За індивідуальними планами 

достатній середній задовільний початковий 

1 Українська література 28 41 23 12 7,7 35 

2 Українська мова 17 48 25 14 7,1 47 

3 Математика 26 44 21 13 7,2 30 

Середній бал у школі II ступеня – 7,5 бали 
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Звіт про рух та успішність учнів комунального закладу «Чернівецька спеціальна 

 загальноосвітня школа-інтернат №4» за 2019/2020 навчальний рік 
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1 12 4 - - 2 - - - - - 2 - - 14 14 - - - - - - 14 5 9 - 

2 12 1 - - - - - - - - - - - 13 13 - - - - - - 13 6 7 - 

3-А  12 1 - - - - - - - - - - - 13 13 4 2 5 2 - - 13 9 4 - 

3-Б 14 - - - - - - - - - - - - 14 14 4 4 6 - - - 14 7 7 - 

4 14 1 - - - - - - - - - - - 15 15 2 10 3 - - - 15 8 7 - 

1-4 64 7 - - 2 - - - - - 2 - - 69 69 10 16 14 2 - - 69 35 34 - 

5-А 14 1 - 2 - - - - - - - - - 13 13 3 4 4 2 - - 13 7 6 1 

5-Б 12 1 - - - - - - - - - - - 13 13 1 12 - -   13 9 4 - 

6-А 7 - 2 - - - - - - - - - - 9 9 2 7 - - - - 9 3 6 - 

6-Б 7 1 - - - - - - - - - - - 8 8 1 3 4 - - - 8 3 5 - 

7-А 10 - - - 2 - - - - - 2 - - 8 8 3 4 1 - - - 8 6 2 1 

7-Б 11 - - - - - - - - - - - - 11 11 1 5 4 1 - - 11 8 3 - 

8-А 13 - - 1 1 - - - - - 1 - - 11 11 1 4 5 1 - - 11 8 3 1 

8-Б 12 1 - - - - - - - - - - - 13 13 1 9 1 2 - - 13 5 8 1 

9-А 10 - - - 1 - - - - - 1 - - 9 9 - 4 3 2 - - 9 4 5 - 

9-Б 8 - 1 - 1 - - - - - 1 - - 8 8 2 4 1 1 - - 8 4 4 - 

5-9 104 4 3 3 5     - -   103 103 15 56 23 9   103 57 46 4 

1-9 168 11 3 3 7     - 7 - - 172 172 25 72 37 11   172 92 80 4 

 

Успішно пройшов період адаптації учнів 1-го класу та всіх дітей, які прибули в 2-9 класи впродовж року.Учні 1-го класу стали 

організованими, усвідомили себе учнями. Згідно з вимогами НУШ,  у першокласників сформовано елементи навичок читання і письма, іде 

розвиток комунікативних умінь, пізнавальних здібностей, здатності спілкуватися українською мовою в особистому й суспільному житті.  

Реалізація зазначених вимог здійснюється за такими змістовими лініями: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», 

«Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 
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У першокласників формуються навички самообслуговування. Вони успішно засвоюють програмовий матеріал за новим Державним 

стандартом. Вдалося цього досягти завдяки працьовитості, відповідальності  вчителя Гуйванюк Н.В. та вихователів Чорней М.М., Артановської 

Г.Є. 

Діти, які прибули в 2-9 класи, навчилися самостійно або за допомогою педагогів  ставити запитання та розпізнавати проблему; на 

елементарному рівні робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах; розуміти, пояснювати та перетворювати тексти типових 

арифметичних задач письмово, грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих 

предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень, поповнювати свій активний та пасивний 

словниковий запас. 

Станом на кінець семестру успішно проходить період адаптації до навчання за предметною системою в учнів 5-х класів (класні 

керівники: Іліщук М.О., Зазуля Л.А., вихователі: Семирга Я.Ф., Солонинко Л.Д., Балан В.Ф., Чорний Б.І.). 

Педагоги протягом року свою роботу спрямовували на розвиток творчих  здібностей учнів, прищеплення навичок здорового способу 

життя, на розвиток зацікавленості у результатах навчання, поваги один до одного, відповідальності за вчинені дії, культури мовлення, 

спілкування.  

Педагоги на уроках, самопідготовках застосовують різні форми та методи роботи, котрі активізують учнів для сприйняття матеріалу, 

який вивчається, формують у дітей навички серйозної роботи з підручником, привчають точно, глибоко вивчати основний матеріал, чітко 

розподіляти його на частини і аналізувати. 

Колектив закладу намагається створити таке освітнє середовище, яке сприятиме вільному розвитку особистості дитини з особливими 

освітніми потребами.  

З цією метою змінено просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання у 1, 2 класах. Класні кімнати 1, 2 класів 

облаштовані таким чином, щоб учитель міг одночасно бачити всіх учнів, які працюють у групах або всім класом.  

Приміщення умовно поділені на певні навчальні осередки: 

1. Для навчально-пізнавальної діяльності. 

2. Змінні тематичні осередки. 

3. Ігрові. 

4. Для художньо-творчої діяльності. 

5. Для проведення дослідів. 

6. Для відпочинку. 

7. Бібліотечка. 

8. Осередок вчителя (стіл, стілець, ноутбук, багатофункціональний пристрій, ламінатор, відеопроектор, екран, полиці-ящики, шафи для 

зберігання дидактичного матеріалу тощо). 

Педагоги на уроках, самопідготовках застосовують різні форми та методи роботи, котрі активізують учнів для сприйняття матеріалу, 

який вивчається, формують у дітей навички серйозної роботи з підручником, привчають точно, глибоко вивчати основний матеріал, чітко 

розподіляти його на частини і аналізувати. 

Разом з тим в організації освітньої та корекційно-розвиткової роботи з учнями мають місце недоліки. А саме: 

- не всі уроки проводились на належному науково-методичному рівні, вчителі дозволяли собі не вчасно розпочинати уроки, не якісно 

контролювали відпочинок дітей під час перерв; 

- не завжди якісно проходила самопідготовка у 5-9 класах.  
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- відсутня системна робота окремих вчителів, вихователів над підвищенням професійної компетентності шляхом послідовної 

самоосвіти, взаємовідвідування, обміну досвідом. 

Значно покращився, порівняно із минулим роком, рівень навчальних досягнень учнів початкових класів, але не є достатнім. 

Питання влаштування випускників знаходиться в полі зору адміністрації. Для продовження навчання в системі профтехосвіти подали 

документи 7 випускників  У квітні – травні видані накази: 

 Про роботу з підготовки  до випуску учнів, влаштування їх на навчання в ПТНЗ; 

 Про призначення відповідальних за працевлаштування випускників  2020 року. 

Виховна робота в закладі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

попередження насильства у сім’ї»,Указів Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», «Про невідкладні 

додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя», «Про посилення роботи щодо 

профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах, щодо формування здорового способу життя учнівської  та студентської молоді», з 

метою впровадження Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», Комплексно-цільової програми з 

удосконалення системи громадянського виховання «Ми - українці» (2016-2021), Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року, Національної програми «Виховання», Концепції громадянського, художньо-естетичного, національного 

патріотичного виховання, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, «Сім’я і родинне виховання», 

державної сімейної політики, реалізації державної політикиу сферіборотьбиз незаконнимобігом наркотичнихзасобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, згідно з Примірним Положенням про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, виконуючи завдання, 

визначені річним планом роботи школи на 2019/2020 навчальний рік та програмою з виховної роботи для спеціальних закладів загальної 

середньої освіти, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. 

Виховна робота спрямована на формування соціальних компетентностей особистості, яка успішно самореалізується в соціумі, як 

громадянин, сім’янин. 

Метою виховання на початковому етапі навчання в школі є: 

 формування особистості дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності; соціальний розвиток підростаючого 

покоління, покликаний полегшити її входження в широкий світ; формування комплексу особистісних якостей і рис характеру, що стали б 

основою повсякденних дій, вчинків, поведінки; елементарних знань, уявлень, практичних вмінь та навичок, які гарантували б дитині 

адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в новому оточенні, адекватно реагувати на явища, події і людей. 

Суттєвою вимогою адміністрації до виховної роботи є необхідність урахування цілісного характеру особистості, яка формується, що 

обумовлює необхідність однаково інтенсивного впливу на всі її сторони. Відповідно, педагогами виокремлюються такі складові частини 

виховного процесу, як формування в учнів моральних знань, переконань, світогляду; моральних почуттів; позитивних рис характеру й волі; 

навичок і звичок поведінки. В школі передбачено комплексний підхід до дитини з порушеннями інтелектуального розвитку, однаковою мірою 

забезпечуючи формування й розвиток її інтелектуальної, емоційної та вольової сфер. Послідовне дотримання цілісного підходу в процесі 

виховання учнів набуває не тільки загальнопедагогічного, але й корекційного значення, оскільки сприяє корекції властивих їй порушень 

зв'язку свідомості, почуттів, поведінки з морально-вольовою сферою.  

Зміст виховання спрямовано на розв'язання таких основних завдань:  

- розвиток і корекція основних психічних процесів учнів;  

- виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу;  
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-  формування навичок санітарно-гігієнічної культури та самообслуговування; 

- формування особистісних якостей та культури поведінки учнів;  

- формування знань та уявлень учнів про довкілля, природу;  

- виховання особистості дитини як члена родини; 

- виховання патріота, громадянина своєї Батьківщини.  

Відповідно до цих завдань визначається тематика виховної роботи в кожній групі.  

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне (в т.ч. військово-патріотичне), 

громадянське виховання, що відповідають нагальним вимогам і викликам у сучасному українському суспільстві. Виховний процес у класних 

колективах спрямований на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року 

№580/2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 №641). 
Реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді забезпечують усі педагогічні працівники школи, адже 

важливо, щоб заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, 

самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, 

сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 

Надзвичайно важливою є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки  військовослужбовців, бійців добровольчих 

батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності 

України. Зібрані матеріали використовуються на уроках мужності, позакласних заходах з метою ознайомлення та вшанування пам’яті Героїв, 

які загинули, захищаючи територіальну цілісність держави. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, 

законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу 

спонукають до оновлення експозиції шкільного музею, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів Чернівецької області.  

При підготовці до відзначення національних свят та пам’ятних дат, зокрема Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня 

Збройних Сил України, Дня Соборності України педагоги керуються методичними матеріалами Українського інституту національної пам’яті 

(організація конференцій, семінарів, круглих столів; проведення військово-спортивних змагань, фестивалів-конкурсів патріотичної пісні, прози 

і поезії, творів образотворчого мистецтва; відвідування музеїв бойової слави; вшанування сучасних героїв-захисників України та пам'яті 

загиблих за свободу, єдність та незалежність українського народу). 

Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння 

українською мовою повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми, адже мовне середовище впливає на формування учня-

громадянина, патріота України. 

Зважаючи на реалії сьогодення особливої уваги потребує правоосвітня діяльність та правове виховання учнів. Дану роботу слід 

планувати із залученням представників правоохоронних органів та юридичних установ. 

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу школи. Його 

актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує 

необхідність вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування. Зусилля 

педагогів спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали 

їхню поведінку. З даного питання  класні керівникита вихователі тісно співпрацюють з психологічною службою. 
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Формування навиків здорового способу життя передбачає систематичний комплекс заходів, спрямованих на усвідомлення здорового 

способу життя як цінності шкільного колективу, що сприятиме гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів. 

Вирішувати зазначені завдання покликана школа у тісній взаємодії з сім'єю і громадськістю.Завданням педагогів школи є залучення 

батьків учнівдо активної участі у освітньому процесі, організації та проведенні позакласних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки 

гостями на заходах, не тільки спостерігачами успіхів їх дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм 

досвідом та прикладом. Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості. 

Важливим напрямком для педагогів також є робота зі шкільним активом. Учнівське самоврядування забезпечує входження особистості 

до соціального середовища, її адаптацію, освоєння існуючих соціальних обов'язків, подолання громадянської інфантильності молоді. 

Уцілому виховна діяльність у закладі спрямована на створення необхідних умов для соціалізації школярів шляхом включення їх в 

практичну соціально-значущу діяльність, на всебічний розвиток соціальної активності учнів, що перш за все передбачає виконання кожним із 

них конкретного суспільного доручення, навчання учнів навичкам та умінням організаторської роботи з постійним і послідовним 

удосконаленням та розвитком їх досвіду, забезпечення поєднання педагогічного управління і дитячого самоврядування. Створена у школі 

система виховної роботи дозволяє учням отримати досвід соціальної активності, сприяє формуванню життєвих компетенцій школярів. 

Розвиткові активної суспільної позиції учнів сприяє виховний потенціал уроків, виховні та класні години, організовані масові виховні 

заходи. 

Отже, освітня, корекційно-розвиткова робота передбачає формування комунікативного, інтелектуального, морального, естетичного і 

фізичного потенціалу кожного учня, який має володіти цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, 

засобами творчої діяльності, прийомами та методами самопізнання та саморозвитку, ціннісним ставленням до себе, соціуму та навколишнього 

середовища. 

Для якісної освітньої, корекційно-розвиткової роботи організовано виховну діяльність з учнями за напрямками: 

-ціннісне ставлення особистостідосуспільстваідержави; 

- ціннісне ставлення до людей; 

- ціннісне ставлення до природи; 

- ціннісне ставлення до мистецтва; 

- ціннісне ставлення до праці; 

-ціннісне ставлення до себе; 

-ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»; 

-ціннісне ставлення до свого психічного«Я»; 

- ціннісне ставлення до свого соціального «Я». 

Річний план виховної роботи школи та плани виховної роботи класів складено на базі державних освітніх актів, що передбачають заходи 

з правової освіти,охорони дитинства, громадського, екологічного, національно-патріотичногота естетичного виховання. 

Виховний процес спрямований на розвиток особистості, а його джерелами є діяльність та спілкування, в ході яких формується система 

знань, навичок, якостей і рис особистості, стійких звичок поведінки, які стануть основою в подальшому входженні у самостійне життя. 

Реалізовуються загальні виховні завдання.   

У 2019/2020 навчальному році виховна робота в школі  спрямована на вирішення методичної проблеми  школи «Забезпечення якісної 

освіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами, створення умов для її розвитку згідно з пізнавальними можливостями, 

індивідуальними особливостями, здібностями, потребами на основі соціальної компетентності», рішення педради: протокол №1 від 30.08.2019, 
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на виконання Законів України «Про освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», «Про охорону дитинства», 

«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми 

профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, 

Концепції превентивного виховання дітей та молоді.  

Реалізація основних завдань і принципів національно-патріотичного виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків. 

Оскільки у особливих дітей, через властивий їм недорозвиток усіх пізнавальних процесів, переважають органічні потреби, а соціальні та 

інтелектуальні формуються важко, то без чіткої мотивації до навчальної діяльності — дитина з порушеннями у розвитку не навчиться 

самостійно структурувати свій час, заповнювати його цікавими справами, не знатиме як скористатись власним дозвіллям. Якщо у дитини не 

сформовані інтереси до читання, рукоділля чи майстрування, спорту, ігор, музики, спілкування тощо, у вільний час вона буде задовольняти свої 

органічні потреби, що може призвести до їхньої гіпертрофованості. Саме тому в школі створена система гурткової роботи, починаючи із 

першого і по дев’ятий клас, в якій активно займаються за інтересами всі 172 учні школи. Оскільки учні перебувають у школі цілодобово і 

відносяться до дітей соціально незахищених категорій, то гурткова робота проводиться педагогами в позаурочний час за напрямками в 

залежності від здібностей і уподобань дітей. 

З метою створення умов для самореалізації учнів, підготовки до життя в соціумі, в школі організовано роботу гуртків за інтересами, 

клубів та секцій 4 напрямків: художньо-естетичного, туристично-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, фізкультурно-спортивного.  

Роботу шкільних гуртків за інтересами, спортивних секцій організовано відповідно до законодавчих і нормативно-правових актів, що 

регулюють гурткову роботу в школі, а саме: Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» тощо. Керівники гуртків 

забезпечені планами роботи, які включають в себе теоретичні та практичні заняття. Погоджено графіки роботи гуртків, в наявності журнали 

обліку їх роботи. 

Робота в гуртках за інтересами відрізняється від занять у шкільних майстернях тим, що вона не регламентована обов'язковими 

програмами, змістом діяльності, дає можливість учням виконувати таку роботу, яка найбільше зацікавлює й захоплює їх. Тому заняття в 

гуртках за інтересами виховують творчість, ініціативу, самостійність, наполегливість тощо.  

Одним із важливих завдань, які стоять перед школою є виховання у дітей інтересу і смаку до праці, до набуття знань і навичок у різних 

галузях. 

Шкільні гуртки покликані розвивати нахили учнів, удосконалювати, поглиблювати і розширювати знання школярів, прищеплювати їм 

практичні навички і уміння потрібні у житті. 

Хендмейд - це чудовий спосіб для дітей та дорослих проявити  фантазію й відчути себе справжнісіньким майстром. Наші вихованці 

створюють ексклюзивні вироби й розвивають свій творчий потенціал на гуртку «Пізнай себе, навчись всього» (керівник В.М. Якубович). 

Різновид творчих робіт розвиває у дітей активність, кмітливість, фантазію, дрібну моторику й відчуття прекрасного, а поряд з цим потребує 

концентрації уваги, аби все вийшло охайно. 

Кожний учнівський гурток має певну мету і ставить певні вимоги до гуртківців. В роботі гуртків використовуються різноманітні форми і 

методи, які приваблюють дітей. 

Позакласна діяльність охоплює всю корекційно-виховну роботу в позакласний час і спрямована на забезпечення потреб особистості у 

творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб дітей у професійному 

самовизначенні відповідно до їх пізнавальних можливостей. 

Важливим завданням виховання учнів школи є формування громадянських і моральних якостей. Громадянське, національно-патріотичне 

виховання тісно переплітаються і доповнюють одне одного.  
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Зміст корекційно-виховної роботи  в цьому напрямку ґрунтувався на таких засадах:  

- формування національної свідомості, почуття любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до національних традицій, 

історичного минулого нашого народу, народних звичаїв, обрядів; 

-  формування особистості кожного вихованця як громадянина своєї держави; 

-  формування світогляду особистості на основі виховання навичок моральної поведінки, моральних почуттів, морально-вольових 

рис характеру. 

Для здійснення цих завдань колектив вихователів застосовував різні форми і методи позакласної роботи, а саме: 

- години спілкування «Хто є справжнім громадянином своєї держави», «Бути на землі людиною» (5-9 кл.),  

- усний журнал «Сторінками історії рідного краю», рольові ігри «Моя маленька батьківщина», «Ми одна дружна сім’я» (1-4 кл.),  

- подорож у минуле  «Славні предки - козаки», «Обереги рідної землі» (1-9 кл.),  

- бесіда – гра «Ввічливо-неввічливо», «Що таке совість», «Хочу і треба», «Ми в тролейбусі» та ін. 

З метою розширення кругозору школярів, їх соціалізації, виховання  

національно-патріотичних почуттів, бережного відношення до природи, вміння дбайливо поводитись із тваринами, піклуватися про них, 

естетичного та екологічного виховання, 9 жовтня 2019 року з учнями 6-А та 7-Б класів під керівництвом педагогів Бабюк Р.І., Скакуна С.Д., 

Баран М.М. проведено екскурсію у комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

Діти з радістю поспілкувались з птахами та тваринками міні-зоопарку.  

23.10.19, учні 7-9 класів разом із наставниками: Резнік І.Г., Семиргою Я.Ф., Кудринською Н.І. та Бабюк Р.І. провели змістовну 

екскурсію. Спочатку переглянули художній фільм "Арахісовий Сокіл" у кінотеатрі "Чернівці",а потім завітали на Театральну площу, щоб 

помилуватись архітектурними пам'ятками і спорудами та дізнатись їхню історію. 

8 листопада 2019 року дев'ятикласники під керівництвом Бабюк Р.І. та Баран М.М. відвідали Чернівецький літературно-меморіальний 

музей Юрія Федьковича.Мандруючи по дев'яти експозиційних залах, діти занурились в епоху XIX-XX століття, коли жив громадський діяч, 

письменник, борець за народну освіту, зачинатель нової української літератури Юрій Федькович.Окрім речей власника (давні меблі, книги, 

друкарська машинка, телефон, канцелярське приладдя, одежа, речі щоденного вжитку), учні побачили статуї, музичні інструменти, перші 

випуски часопису ,,Буковина".Всіх зацікавила гасова лампа, якою колись освітлювались кімнати, в яких проживав письменник. Екскурсія була 

цікавою і пізнавальною. Діти більше дізнались про передових буковинців, які жили і творили більше 150 років тому і боролись за укріплення і 

збереження рідної мови. 

12.11.2019 школярі 9-х класів разом з вчителем української мови Бабюк Р.І. і бібліотекарем Баран М. М. відвідали наукову бібліотеку 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Дітей тепло прийняла науковий секретар Бабюк Оксана Іллівна, яка провела загальну екскурсію по бібліотеці. Учням 

розповіли коли було засновано бібліотеку, де і як зберігаються книги, їх кількість.Дев'ятикласники мали нагоду переглянути дві фотовиставки: 

"Оксамитова революція", "20-річчя Чеської Республіки в НАТО". Найцікавіше було дітям у відділах каталогів і рідкісної книги та рукописів. А 

ще було приємно посидіти у читальному залі і відчути себе дорослими. 

13.12.2019, учні школи під керівництвом учителя ритміки Норіци О.В. та інструктора з фізкультури Голика Р.О. відвідали заняття з 

плавання у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей. 

Необхідно відзначити, що в школі проводиться позакласна спортивно-оздоровча робота з учнями, яка спрямована на їхній всебічний 

розвиток та на підготовку до трудової діяльності. Разом з тим вона має свою специфіку. Специфіка виражається у зміцненні здоров’я дитини з 

особливими потребами, загартування дитячого організму, забезпечення правильного фізичного розвитку, навчання руховим вмінням та 
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навичкам. Фізичне виховання здійснюється одночасно з розв’язанням корекційних завдань шляхом подолання або послаблення недоліків 

фізичного розвитку та порушень моторики. 

Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в школі проводяться Дні здоров’я, 

змагання «Козацькі забави», заняття спортивних секцій (керівник Голик Р.О.). Учні постійно беруть участь у обласних спартакіадах «Повір у 

себе» за програмою «Інваспорт», а саме з: футзалу, тенісу, легкої атлетики (керівник Якімчук Т.Б.). 

Шкільна команда з настільного тенісу - постійний призер обласних змагань. Учні неодноразово займали перші та призові місця з усіх 

видів легкої атлетики. 

Протягом 2012-2019 років команди виборювали перше місце серед шкіл-інтернатів області і були нагороджені спортивними Кубками. 

Напередодні відзначення Дня захисника України під керівництвом вчителя фізичної культури Якімчук Тетяни Борисівни в школі 

відбулося спортивно-патріотичне дійство «Козацькі забави» за участю учнів 5-9 класів, випускників та працівників школи. 

З привітальним словом до присутніх звернувся директор школи, Коропецький Іван Іванович, який побажав учасникам мужності, удачі, 

витримки, мудрості, креативності та перемоги сильнішим. 

Для участі у змаганнях були відібрані три збірні команди – «Адреналін», «Козаки», «Гарячі перці», які змагалися у спритності, 

дотепності, кмітливості. Із неабиякою завзятістю учасники впоралися із конкурсами «Похід у супермаркет», «Козацький салат», «Піраміда», 

«Біг у мішках», «Естафета», «Козацька кмітливість». Додали впевненості художні номери у виконанні запрошеної гості Молдован А.І., які 

нагадали нам, українцям, якою багатою, барвистою, унікальною є наша культура. Милозвучні музичні композиції стали підтримкою для 

учасників команд та «ложкою меду» в хмільному «напої» зимового дня. 

Таким чином, спортивно-патріотичний захід «Козацькі забави» - вагомий елемент у ланці освітнього процесу школи, адже сприяє 

розвитку, посиленню фізичної та розумової роботи учнів, наповнює, спонукає до роздумів, формує свідому особистість. 

Емоції захоплення та радості 13 грудня 2019 року подарували учням 2, 3, 4, 6 класів наші друзі-спонсори, які організували веселе і 

цікаве дозвілля для діток: перегляд прем'єри комедійного пригодницького мультфільму "Король Віслюк" в кінотеатрі "Ефект" та смаколики від 

кафе "Appeti". Адміністрація, учнівський та педагогічний колективи щиро вдячні людям з добрим серцем: Соловану Володимиру, Рудейчуку 

Андрію, Мазяру Євгену, Іринчину Владиславу, Косову Євгену, Габору Андрію та працівникам кінотеатру «Ефект».  

17 грудня 2019 року у школі, під керівництвом педагогів: Шевчук І.М., Голик У.Б., Маковійчук Н.І., з учнями 5-х класів проведено 

відкритий виховний захід "Різдвяний вертеп". Педагоги та діти мали на меті ознайомити учнів і гостей  про давній обряд святкування Різдва 

Христового на Україні; ознайомити з колядкою, основними атрибутами колядників: зіркою і вертепом; передати красу колядок, їх значення; 

розвивати у дітей творчі здібності, таланти; зацікавити народними звичаями; виховувати любов до народної пісні; формувати почуття 

прекрасного, вміння цінувати і оберігати народні перлини мистецтва. 

18 грудня з подарунками та святковою програмою у школу завітали наші добрі друзі-чарівники: Кушнір Анна, Мазяр Євген, Іринчин 

Владислав, Попеску Ігор, Явний Влад зі своїми учнями, Німіжан Олександр, Нягу Олександр, Коваль Олександр, Кшеменицький Євген. 

А потім було надзвичайно заворожуюче бармен-шоу, де учні споглядали і жонглювання, і вогонь, і дим...Діти із захопленням смакували 

незвичайні коктейлі та отримали солодощі в подарунок. 

Цього ж дня, 18 грудня, з театралізованим виступом, у традиціях українського народу про історію Святого Миколая перед учнями 

школи виступили студенти та викладачі філософсько - теологічного факультету ЧНУ їм. Ю. Федьковича. 

Цікавою, повчальною, казковою та загадковою була вистава, після закінчення якої діти приймали солодкі подарунки, книги та іграшки. 

Вже традиційно, 18 грудня всі учні були запрошені на святковий благодійний обід до ресторану «Затишок». 

Щиро вітали дітей з днем Святого Миколая Віра Іванівна Федорук та Олексій Павлович Каспрук. 
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Свято продовжилось цікавою програмою: дискотекою, щедро накритими столами та новорічними подарунками. Зі словами вдячності 

звернувся до благодійників директор школи Коропецький Іван Іванович, а учні подарували власну картину вишиту бісером. 

19 грудня, як завжди, Святий Миколай завітав до нашої шкільної родини. У казково прибраній чарівній залі, у чудовому вбранні, всі 

дружньо зустрічали Святого Миколая мелодійними новорічними піснями, віршами та запальними танцями. 

Свято розпочалося привітанням дітей і подяки спонсорам директором школи І.І. Коропецьким. Емоційно відгукнулися про наше казкове 

свято всі запрошені гості, які принесли дітям щирі емоції, відчуття добра, милосердя та подарунки. 

Весь колектив безмежно вдячний людям, які несуть казку в душу кожної дитини з особливими освітніми потребами: 

Вдала гра акторів посіяла в серцях кожного радість і віру в те, що добро завжди перемагає зло. Затамувавши подих, глядачі спостерігали 

за подіями, що розгорталися на сцені. Це була добра, повчальна казка, яка навчає всіх милосердя. 

Нашу святкову феєрію продовжили програмою" В наш рідний край завітав Святий Миколай" працівники Центру дозвілля дітей та 

юнацтва парку ім.Ю.Федьковича. Святковий піднесений настрій панував впродовж цілого дня. 

Новий рік - це пора, коли здійснюються найзаповітніші мрії. 24.12.2019 наша школа поринула у казкову феєрію. Святково прибрана 

ялинка та коридори, а замість діток по школі бігають казкові персонажі, які вражають своєю оригінальністю і неповторністю. Як завжди, 

новорічне свято пройшло цікаво та весело. Воно відбулося у формі телепередачі,де найочікуванішими гостями були Дідусь Мороз із 

Снігуронькою. Ведучі: Катапська Ж.С. та Ганевич С.М. разом з Маковійчук Н.І. подарували дітям вирій посмішок та гарний настрій. Школярі 

1-9 класів охоче брали участь у конкурсах: "Острови", "Надуй кульку", "Намалюй сніговика"... 

Відгадували загадки, водили хороводи, танцювали. Батьки із замилуванням спостерігали за дітьми, раділи з ними, дякували всім 

працівникам школи за виховання їхніх дітей та гарне свято. Директор школи Коропецький І.І. щиро привітав учнів, батьків та працівників 

школи із прийдешніми святами. Побажав всіх гараздів у Новому році, здійснення мрій. Казкове дійство не залишило нікого байдужим! 

Наповнені позитивними емоціями, наші вихованці роз'їхалися по рідних домівках на зимові канікули.  

Традиції стали особливою сторінкою життя школи, бо це те, що об’єднує педагогічну родину, робить її колективом однодумців, 

дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини: Дні здоров’я, свято Миколая, 8 березня, Свято Першого дзвоника, Останній 

дзвоник, випускний вечір, предметні тижні, участь у позашкільних заходах – свята, які організовує керівник гуртка художньої самодіяльності 

Маковійчук Н.І. разом із педагогом-організатором Катапською Ж.С. за підтримки педагогів Норіци О.В., Скакун О.Ф., Букарчук І.Г., Скакуна 

С.Д. Всі заходи висвітлено на шкільному сайті та соціальній мережі Facebook. 

Особлива увага приділялась роботі з формування міжособистісних відносин, взаємопваги, вміння рахуватися з думкою товаришів, 

допомагати в скрутну хвилину, протидії насильству.  

У межах правового виховання в школі постійно розглядаються питання порушення учнями правил поведінки, проводиться систематична 

робота з учнями різних категорій (з дітьми – сиротами, дітьми, які позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених, багатодітних 

сімей). Працюючи над профілактикою злочинності і дитячої бездоглядності, колектив школи звертає увагу на створення таких умов, де кожна 

дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності. Кожного року оновлюються банки даних учнів, які потребують 

підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень, бродяжництва.  

Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до гуртків, спортивних секцій, змістовне проведення дозвілля. 

Учні, схильні до правопорушень, залучаються до класних та загальношкільних заходів, предметних тижнів. 

З метою проведення якісної превентивно-профілактичної роботи з попередження злочинності й правопорушень серед учнівської молоді 

у закладі: 

1. Розроблено циклограму правового виховання та попередження правопорушень серед учнів; 
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2. Видано наказ про організацію роботи з дітьми, схильними до правопорушень та бродяжництва; 

3. Розроблено план заходів щодо запобігання дитячої безпритульності; 

4. Розроблено систему виховної роботи на основі превентивного виховання; 

5. Видано наказ про організацію роботи з профілактики правопорушень; 

6. Ведуться індивідуальні картки учнів; 

7. Окремо для кожного класу розроблено план заходів спрямованих на попередження правопорушень. 

8. Розроблено заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно – освітньої та профілактичної роботи серед учнів школи; 

9. Діє система заходів, спрямованих на профілактику насильства та нехтування правами дітей;  

10.  Працює соціально - педагогічний лекторій (мета лекторію — вивчення педагогами основним форм і методів роботи з 

важковиховуваними учнями та неблагополучними сім’ями). 

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування. Вихователі постійно 

урізноманітнюють форми і методи проведення годин спілкування.  

У сучасних умовах розходження між сім'єю і школою посилюється. У сім'ї йде переорієнтація на інші цінності, діти включаються у 

ринкові відносини і нові ідеологічні установки часто призводять до конфліктів у стосунках батьків і дітей.  

Школа ж продовжує захищати ідеали добра і безкорисливості, чесності, порядності і милосердя. Її мета і зміст завжди будувалися на 

вічних духовних істинах, якими живе людство. Тому роботі з батьками педагогічний колектив школи приділяє особливу увагу. Так, у закладі 

проводиться батьківський лекторій на якому розглядаються наступні питання: 

- «Взаємозв’язок  школи та сім’ї у виховані дитини»; 

- «Як допомогти  школярам  адаптуватися в школі»; 

- «Бездоглядність підлітків та її наслідки»; 

- «Виховання – справа відповідальна»; 

- «Мова дорослих повинна бути взірцем для дитини»; 

- «Конфлікт у системі «діти – дорослий»; 

- «Як уберегти дитину від шкідливих звичок»; 

- «Родинне виховання в сучасній сім’ї»;   

- «Родинні обереги»; 

- «Формування навичок здорового способу життя»; 

- «Умови успішного виховання в сім’ї»; 

- «Виховання духовно-моральних цінностей в сім’ї»; 

- «Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини»; 

- «Роль родинного виховання  у формуванні особистості дитини»; 

- «Санітарно-гігієнічне  виховання у сім’ї»; 

- «Як розділити доручення в сім’ї»; 

- «Відповідальність підлітків за скоєні правопорушення»; 

- «Обговорення ситуації «Дитина сама вдома»; 

- «Підготовка дитини до праці – найважливіше завдання батьків та школи»; 

- «Чи розуміємо ми дитину»; 
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- «Вибір професії – це відповідальний крок в житті»; 

- «Екологічна культура. Як її виховувати в сім’ї»; 

- «Роль родини у формуванні рис бережливого відношення до майна»; 

- «Виховання моральної свідомості у дітей». 

Превентивна робота серед учнів побудована так, щоб кожен учасник освітнього процесу розумів, що колектив це єдиний організм, де 

кожен школяр – яскрава індивідуальність, що нашим дітям потрібно створити умови для їхнього повноцінного життя, розкриття талантів і 

здібностей. Майбутнє дітей залежить від нас, наше майбутнє – від них. Тому працівники школи працюють так, щоб учні почували себе 

корисними суспільству й були щасливі. 

Управлінська діяльність 

 

Високої якості освіти дітей з особливими освітніми потребами можна досягти у школі, якщо там працює колектив однодумців, панує дух 

партнерства, взаємної підтримки і надихаючого управління. 

Тому, першочергове завдання нашого педагогічного колективу - здійснити потужні практичні кроки до розвитку життєвих 

компетентностей, до розуміння та сприйняття особистого життя, вміння самостійно і успішно вирішувати як щоденні завдання, так і життєві 

складні проблеми, не губити їх практичний характер та практичну життєву значущість у підході до навчання та виховання. Продовжувати 

удосконалювати зміст, форми і методи навчально-виховного, корекційно-розвиткового процесу на засадах гуманізації освіти шляхом: 

- забезпечення кожному учневі (вихованцеві) рівного доступу до якісної освіти; 

- здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та 

прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності; 

- створення передумов для підвищення соціального статусу вчителя, престижу його професії; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її подальшої комп’ютеризації; 

- суворо дотримуватися вимог Закону України «Про охорону дитинства», обласних програм, які направлені на покращення 

умов виховання, навчання, оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня 

життєвих компетенцій; 

- максимального забезпечення учнів (вихованців) необхідними підручниками і навчальними посібниками; 

- особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів; 

- оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу, ефективності управлінської діяльності; 

- удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування як 

необхідної форми громадянського виховання; 

-  виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів 

України; 

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників 

освітнього процесу. 
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Важливою складовою іміджу школи є особливості освітнього, корекційно-розвиткового процесу.У закладі створено належні умови 

навчання, виховання, корекції вад розвитку учнів з особливими освітніми потребами.Більшість навчальних кабінетів, майстерень, класних 

кімнат обладнані сучасними технічними засобами навчання, мультимедійним обладнанням. Запроваджуємо в освітній, корекційно-

розвитковий процес інноваційні технології.  

Більшість навчальних кабінетів, шкільна бібліотека, методичний кабінет підключені до мережі Інтернет. Це 36 комп’ютерів.  

Технічні засоби навчання активно використовуються під час проведення вчителями уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, 

батьківських зборів. За останній період успішно вирішується питання комп’ютеризації всіх предметних кабінетів. Нова техніка в повному 

обсязі використовується у освітньому, корекційно-розвитковому процесі. Кількість комп’ютерів для здійснення адміністративної роботи 

достатня.  

За підсумками моніторингу пріоритетним завданням в галузі навчання ІКТслід вважати подальше розширення знань, умінь педагогічних 

працівників комп’ютерної грамоти, вдосконалення їх практичних навичок з метою широкого впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у освітній, корекційно-розвитковий процес. 

Шкільна база даних (про учнів, педагогів, адміністративно-господарський персонал, спеціалістів, робітників, приміщення, навантаження 

тощо) сформована у межах програмного комплексу«Курс.Школа» та використовується для формування звітів ЗНЗ-1, РВК-83, в 

адміністративній діяльності.Дані інформаційної системи відправляються на портал Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА. 

Згідно з Угодою «Про спільну діяльність факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка та комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4»», 

школа є базовою для проходження педагогічної практики студентами даного університету. Щороку активну педагогічну практику на базі 

школи проходять студенти цього вузу.  

Ведемо постійну роботу з навчання та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу. На взаємодію школи і батьків в значній мірі 

впливає авторитет педагогічного колективу та окремих вчителів, що визначають репутацію школи. Це зумовлено якістю освіти, яку 

здобувають учні в школі, досягненнями учнів за межами школи (спортивно-масові змагання, конкурси-виставки власних виробів); ставленням 

випускників до школи, їх  бажанням приходити до школи і зустрічатися зі своїми вчителями. Учні насамперед чекають від педагогів прояву 

таких особистісних якостей, якщирість, доброзичливість, справедливість, повага, тобтотих якостей, які відносяться до гуманістичної складової 

педагогічної професії. Тому адміністрація школи значну увагу приділяє розвитку особистісних якостей педагогів, створює належні умови для 

зростання кожного члена колективу. 

Річний план регламентує діяльність впродовж року всіх ланок та підрозділів школи. 

Річний план відображає найголовніші питання роботи школи і виходить з детального аналізу діяльності педагогічного та учнівського 

колективів, орієнтує їх на досягнення кращих результатів у роботі. 

Протягом року визначено показники результативності освітньої, корекційно-розвиткової роботи з дітьми,проблеми, над розв’язанням 

яких працювала школа; досягнуто мети,цілей, завдань, стратегічних та пріоритетних напрямків роботи, які ставились перед педагогічним 

колективом школи в2019/2020 навчальному році. 

Структура річного плану визначається оптимальною кількістю розділів: 

Розділи плану Напрямиуправліннярозвитком школи 

І.Вступ. 

Аналіз роботи школи за 2018/2019 

навчальний рік і завдання на 2019 /2020 

Статистика і проблеми. Досягнутий рівень функціонування. Освітній процес в режимі 

розвитку школи. Місія, мета, цілі, завдання, стратегічні та пріоритетні напрямки роботи, 

головні показники якісних змін 
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навчальнийрік 

ІІ.Організація освітнього, корекційно-

розвиткового процесу (кадрова політика, 

матеріально-технічна, навчально-

методична, фінансова забезпеченість 

діяльності школи) 

Забезпечення функціонування школи як цілісної соціально-побутової системи, умов 

ефективної діяльності всіх її ланок. 

IІІ. Учасники освітнього процесу Соціальний захист вихованців 

Безпека життєдіяльності, охорона та зміцнення здоров’я вихованців 

Організація навчально-пізнавальної діяльності вихованців 

Педагогічні працівники 

Атестація педагогічних працівників 

Курсова перепідготовка 

Батьки або особи, які їх замінюють 

IV.Управління закладом освіти та 

громадське самоврядування 

Робота педагогічної ради  

Наради при директорові 

Наради при заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Робота органів громадського самоврядування 

Загальні збори трудового колективу 

Засідання ради школи 

Засідання піклувальної ради 

Контрольно-аналітична діяльність 

V. Науково-методичне забезпечення роботи 

школи 

Організація внутрішкільного контролю і керівництва освітнім, корекційно- розвитковим 

процесом 

VІ. Організація виховної роботи Направлення освітнього, корекційно-розвиткового процесу на здобуття дітьми з 

особливими освітніми потребами знань, умінь та навичок, необхідних їм у самостійному 

житті.  

VІІ. Оздоровча, спортивно-масова робота 

та викладання фізичної культури 

Заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи, фізичної культури та пропаганди здорового 

способу життя 

VІІІ. Охорона праці. Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

ІХ.Фінансово-господарська діяльність, 

матеріально-технічна база школи. 

Зміст заходів заступника директора з господарської роботи та головного бухгалтера 

 

Щотижня на адміністративних нарадах складалися плани роботи на тиждень згідно з річним планом. Реалізація всіх розділів річного 

плану відображена у рішеннях педрад, наказах по школі, довідках заступників директора з НВР та ВР.  

Відповідно до Річного плану роботи школи протягом 2019/2020 навчального року адміністрацією школи контролювалися такі питання: 
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Тема  контролю 
К-ть відвіданих 

уроків (заходів) 
Форма узагальнення 

Результати діагностичних контрольних робіт з української мови, математики учнів 

5-му класі 5 
Наказ 

від  

01.10.2019  №278 

Про стан викладання предмету «Основи здоров’я» 
6 

Наказ 

від 03.10.2019 №281 

Про стан ведення учнівських зошитів з української мови та математики 
7 

Наказ 

від 11.11.2019 

№329 

Організація та проведення освітньої, корекційно-розвиткової роботи з учнями 1 

класу 12 

Накази: 

від 27.08.2019  №209 

від 05.12.2019  №356 

від 24.12.2019  №379 

Сформованість навичок правильного читання читання в учнів 5-9 класів 
7 

Наказ 

від 23.12.2019  

№376 

Рівень володіння навичками правильного читання учнями четвертого класу 
2 

Наказ 

від 20.12.2019 

№371 

Про стан виконання навчальних планів та программ 

19 

Наказ 

від 24.12.2019 №378 

від 27.05.2020 

№ 101 

Рівень знань учнів програмового матеріалу (аналіз результатів семестрового 

адміністративного контролю) 
18 

Накази: 

від 24.12.2019  №380, від 27.12.2019  №385 

від 27.12.2019  №386 

від 29.05.2020 

№ 102 

Ведення класних журналів. 

 

 

 

щомісячно 

Накази: від 24.09.2019  №263, 

від 24.12.2019  №382, 

від 29.05.2020 №104 

Відвідування учнями школи 
щоденно 

Накази: від 08.10.2019  №387, 

від 24.12.2019  №381 
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Педагогічні ради проводились своєчасно згідно з графіком. Рішення педрад виконуються у призначений термін. 

Контроль за веденням шкільної документації проводився згідно з циклограмою, підсумки розглядались на нарадах при директорі, а 

також узагальнені наказом директора. 

 

№ 

з/п 

 

З м і с т 

 

Семестр 

 

Відповідальний  

I II 

1. Календарно-тематичні  плани + + Коропецький 

І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

2. Плани гурткової роботи  + + Антошков В.І. 

3. Протоколи педрад, нарад при директорі, 

ради школи, піклувальної ради 

згідно з 

графіком 

згідно з 

графіком 

Коропецький 

І.І. 

 

4. Зошити учнів + + Заремба Л.Д. 

 

5. Протоколи шкільних методоб’єднань  + + Заремба Л.Д. 

 

6. Протоколи засідань шкільної ПМПК згідно з 

графіком 

згідно з 

графіком 

Заремба Л.Д. 

 

6. Класні журнали + + Коропецький 

І.І. 

Заремба Л.Д. 

8. Атестаційні матеріали  + Заремба Л.Д. 

9. Матеріали з ОП та ТБ + + Коропецький 

І.І. 

Заремба Л.Д. 

10. Протоколи батьківських зборів + + Антошков В.І. 

11. Книги внутрішнього контролю + + Коропецький 

І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

12. Особові справи учнів  + + Заремба Л.Д. 

Тільняк В.І. 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з охорони праці здійснювалась за нормативно-правовими документами. Пepeвipeно стан виконання наказів про призначення oci6 

відповідальних за організацію охорони npaцi у школі та її підрозділах: 

- експлуатацію  енергогосподарства,  бойлерів,  котлів,  що  працюють  під тиском виробничого та вентиляційного обладнання; 

- наявність, дотримання інструкцій з охорони npaцi та безпеки життєдіяльності; 

- вчасне проведения інструктажів з учнями та працівниками школи; 

- ведення журналів адміністративно-господарського контролю; 

- виконання положень з охорони npaцi в розділі колективної угоди; 

- наявності засобів колективного та індивіуального захисту працівників та учнів. 

В ході перевірки виявлено. що приміщення, їх оформлення, меблі, інше обладнання відповідаюгь вимогам гігієни праці та  відпочинку. 

Витримується температурний режим, режим вологості повітря,  вимоги природного та штучного освітлення. В спальному корпусі та у шкільній 

їдальні в  наявності кип'ячена питна вода. 

Особи, що працюють з електрообладнанням мають групу допуску. В ycix приміщеннях на електрообладнанні оформлені запобіжні написи, 

сигнальні фарбування, знаки безпеки. 

Електропроводка, розетки, вимикачі, розподільчі  шафи в робочому стані i відповідають вимогам безпеки. 

Перевірено опори ізоляції, заземлення та занулення електрообладнання. В наявності відповідні акти. 

Інструкції з пожежної безпеки в наявності. Уci приміщення навчального та спального корпусів укомплектовані первинними засобами 

пожежогасіння. Є плани евакуації з приміщень спального та навчального корпусів. Проведено інструктажі, тренінги для вчителів, вихователів, 

обслуговуючого персоналу з питань дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі, треніги з правил надання першої  

долікарської  допомоги потерпілим у paзi нещасних випадків. 

Продовжена робота щодо зміцнення матеріальної бази школи. 

Всі розділи річного плану за 2019/2020 навчальний рік виконано у повному обсязі. За всіма питаннями внутрішньошкільного контролю 

складені довідки і відповідні аналітичні накази. 

 

 

13. Книги наказів + + Секретар 

14. Особові справи працівників + + Секретар 

15. Контрольно-візітаційна книга  + Секретар 

16. Алфавітна книга + + Заремба Л.Д. 

17. Поурочні плани  Заремба Л.Д. 

18. Номенклатура справ  + Секретар 
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1. Працювати над проблемною темою: «Забезпечення якісної освіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами, створення 

умов для її розвитку згідно з пізнавальними можливостями, індивідуальними особливостями, здібностями, потребами на основі 

соціальної компетентності». 

2. Забезпечити засвоєння учнями з інтелектуальними порушеннями обов'язкового мінімуму змісту початкової, базової середньої загальної освіти 

за спеціальною програмою на рівні вимог державного освітнього стандарту. 

3. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів. 

4. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм. 

5. Формувати позитивну мотивацію учнів до освітньої діяльності. 

6. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів. 

Школа націлена на реалізацію: 

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

спеціальної освіти та потреб учасників освітнього процесу; 

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі; 

створення: 
- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи; 

- умов рівного доступу до освіти; 

- гуманних відносин в освітньому закладі; 

- сприятливих умов для підтримки та розвитку учнів з особливими освітніми потребами; 

- належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників освітнього процесу; 

- необхідної матеріально-технічної бази; 

забезпечення: 
- стабільного функціонування закладу освіти; 

- розвитку мережі закладу освіти з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог; 

- суттєвого зростання якості спеціальної освіти; 

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків з порушенням інтелектуального розвитку; 

- жорсткого і дієвого контролю за кількістю та якістю продуктів харчування, які надходять до закладу, відповідно до  вимог технічної, 

якісної  характеристики продуктів харчування, станом їх зберігання;  

- якості готових страв, їх відповідності  щоденному меню, виконання норм харчування; 

- формування навичок здорового способу життя учнів та їх безпечної поведінки; 

- забезпечення учнів відповідними засобами навчання та реабілітації згідно з Методичнимирекомендаціями щодо організації 

освітньогопростору Нової української школи, освітніми та медичними послугами; 

- удосконалення системи планування та координації всіх ланок освітнього процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та 

науково-методичного забезпечення діяльності закладу; 

- вжиття всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів, електроенергії, води; 

- подальшого зміцнення та покращення матеріальної бази закладу, зокрема:  

 перепланування та капітальний ремонт спальних кімнат третього поверху; 

 капітальний ремонт актової зали; 
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 заміна дверей всіх запасних виходів школи; 

 поточний ремонт навчальних класів, побутових та спальних кімнат, палат в шкільному медпункті; 

 облаштування коридору 1 поверху керамічною плиткою. 

 

 

2.1.Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року 
 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні                                                                Форма               

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1 Про затвердження складу комісії з перевірки  готовності матеріально-

технічної бази закладу освіти до нового навчального року 

До 20.08.2020 Коропецький І.І. 

 

Наказ  

2 Оформлення актів з охорони праці та іншої документації про готовність 

школи, майстерень, спортивної зали, спортивного майданчика, кабінетів 

до початку навчального року 

До 23.08.2020 Адміністрація 

Іліщук М.О. 

Акти   

3 Участь в огляді готовності закладів освіти обласного підпорядкування 

до 2020/2021 навчального року 

З 25.08.2020 Коропецький І.І. 

 

Акт  

4 Укомплектування закладу освіти педагогічними кадрами  До 05.09.2020 Коропецький І.І. 

 

Наказ   

5 Затвердження розкладу уроків, погодження з профспілковим комітетом 

та міською СЕС 

До 05.09.2020 Заремба Л.Д. Розклад  

6 Підведення підсумків проходження медичного огляду працівниками  

закладу 

До 31.08.2020 Лікар школи Звіт  

7 Організація  контролю за станом відвідування учнями школи Постійно Заремба Л.Д. Накази  

8 Отримання акту-дозволу на роботу закладу освіти в 

2020/2021навчальному році 

До 03.09.2020 Коропецький І.І. 

 

Акт-дозвіл  

9 Вивчення навчальних програм, методичних листів, підручників та їх 

аналіз на засіданнях  предметних методичних  об’єднаннях 

До 03.09.2020 Керівники М/О Протокол  
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10 Проведення свята Дня знань за участю представників органів місцевого 

самоврядування, шефів, батьків учнів 

01.09.2020 Катапська Ж.С. Сценарій свята   

11 Організація чергування у закладі освіти учнів, вчителів, вихователів, 

адміністрації (за окремим графіком) 

З 01.09.2020 Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Графіки  

12 Створення оптимальних умов для адаптації до навчання учнів 1, 5-х 

класів 

Протягом року Заремба Л.Д. Протоколи 

засідань 

психолого-

педагогічного 

консиліуму 

 

13 Видача підручників учням  З 31.08.2020 Баран М.М. Довідка  

14 Затвердження педагогічного навантаження педагогічних працівників на 

2020/2021 навчальний рік. Призначення класних керівників, 

вихователів, керівників гуртків  

До 05.09.2020 

 

Коропецький І.І. 

 

Наказ  

 

 

15 Затвердження графіків проведення занять гуртків, спортивних секцій До 07.09.2020 Коропецький І.І. 

 

-  

16 Укомплектування класів (груп). Затвердження мережі До 07.09.2020 Коропецький І.І. 

 

Наказ   

17 Контроль за працевлаштуванням випускників 9-х класів. Подання звіту 

до Департаменту освіти і науки 

До 15.09.2020 

 

Заремба Л.Д. Звіт   

18 Погодження планів: 

- календарно-тематичних за предметами на І-ІІ семестри;  

- викладання факультативів, спецкурсів, роботи   гуртків; 

- виховної роботи класних керівників, вихователів на І-ІІ семестри;  

- роботи шкільної бібліотеки, логопеда, психолога, соц. педагога 

 

У встановлені 

терміни 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

Плани  

 

19 Оформлення класних журналів, журналів факультативів, гуртків До 11.09.2020 Класні керівники Журнали   

20 Оформлення особових справ новоприбулих учнів  До 11.09.2020 Класні керівники Особові справи  

21 Складання графіків контрольних робіт, навчальних екскурсій До 11.09.2020 Заремба Л.Д. Наказ  

22 Підготовка статистичних звітів: форма № ЗНЗ -1, форма № 83-РВК, та 

інші  

В зазначені 

терміни 

Заремба Л.Д. Звіти  
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23 Складання графіка основних щорічних відпусток та погодження з 

профспілковим комітетом 

Січень Коропецький І.І. Графік  

 

2.2.Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року 
 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

 

Форма               

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1 Створення робочої групи для складання плану роботи закладу освіти на 

2021/2022 навчальний рік 

Березень 2021 Коропецький І.І. 

 

Наказ  

2 Оформлення особових справ учнів, складання характеристик учнів  Травень-

червень 2021 

Класні керівники Особові 

справи учнів 

 

3 Складання плану,  графіків проведення навчальних екскурсій та  

навчальної практики з учнями 1-9-х класів 

Вересень-

травень 

 

Заремба Л.Д. Наказ, 

графіки 

 

4 Організація проведення урочистостей з нагоди випуску учнів зі школи: 

свято Останнього дзвоника, Випускний вечір 

Червень 2021 Педагог-організатор Наказ, 

сценарії 

 

5 Підведення підсумків роботи психологічної служби, шкільної 

бібліотеки 

Червень 2021 Тільняк В.І. 

Баран М.М. 

Звіти  

6 Складання плану роботи закладу, Освітньої програми, Навчального 

плану на 2021/2022 навчальний рік,  погодження його в установленому 

порядку  

Червень-

липень2021 

Коропецький І.І. Плани  

7 Оформлення класних журналів на кінець навчального року До 01.07.2021 Класні керівники Наказ  

8 Підведення підсумків проведення внутрішньошкільного контролю, 

виконання  плану роботи закладу, навчального плану, виконання 

нормативності 

До 01.07.2021 Коропецький І.І. Наказ  

9 Створення робочої групи щодо оформлення випускної документації. 

Здійснення перевірки відповідності виставлення балів за навчальні 

досягнення учнів у документи про освіту 

Травень-

червень 2021 

Коропецький І.І. Наказ  
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2.3.Реалізація державних та регіональних програм 
 
№   

з/п 

Назва програми  Заходи з виконання програми Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1 

ПЛАН 

заходів з реалізації 

Національної стратегії у 

сфері прав людини на 

період до 2020 року 

 

Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та 

наявність правових засобів захисту і механізмів 

ефективного розслідування порушень права на життя 

Проведення медичних профілактичних оглядів учнів 

(вихованців) і працівників закладу. Моніторинг стану 

здоров’я учнів (вихованців) 

 запровадження системи тренінгів для працівників системи 

цивільного захисту, а також закладів пенітенціарної 

системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, в 

яких перебувають люди з інвалідністю, зокрема з 

порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, 

з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інші 

маломобільні групи населення, за навчальною програмою 

щодо надання таким категоріям осіб допомоги в разі 

виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Упродовж 

навчального 

року 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Лікар школи 

Тільняк В.І. 

Демедюк Т.А. 

 

2 

Указ Президента України 

№ 580/2015 від 13.10.15 

року 

Про Стратегію національно-
патріотичного 

виховання дітей та молоді на 
2016 - 2020 роки 

Розробити план дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 

роки. 

 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

3 

Указ Президента України 

від 13.12.16 року № 533 

«Про заходи, спрямовані на 

забезпечення додержання 

прав осіб з інвалідністю» 

 

За окремим планом Упродовж 

навчального 

року 

 

Коропецький І.І.  
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4 

Комплексно-цільова 

програма з удосконалення 

системи громадянського 

виховання «Ми - українці» 

(2016-2021) 

Забезпечення безперервності процесу виховання в учнів 

патріотизму, духовності, формування національної 

самосвідомості, високих моральних якостей, необхідних 

для відданого служіння Батьківщині. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Антошков В.І. 

 

 

5 

Лист Міністерства освіти і 

науки України від 

20.03.2020 №6/480-20 «Про 

план заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» 

Сприяти розвитку особистості дитини з особливими 

освітніми потребами, формуванню її інтелектуального та 

морального потенціалу; формуванню особистості патріота 

України, гідного громадянина, який усвідомлює свою 

приналежність до сучасної Європейської цивілізації; 

· скоординувати зусилля педагогічної, батьківської 

громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та 

вчинків серед здобувачів освіти; 

· організувати профілактичну роботу на основі глибокого 

вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами 

освіти правопорушень; 

· забезпечити організацію змістовного дозвілля й 

відпочинку; 

· поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу 

приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі 

здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів 

неповнолітніх; 

· налагодити правову пропаганду й освіту через наочну 

агітацію та шкільний сайт. 
 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Антошков В.І. 

Заремба Л.Д. 

Тільняк В.І. 

 

6 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

05.04.2017 № 230-р «Про 

схвалення Концепції 

Державної соціальної 

програми «Національний 

план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 

року» 

Дитина повинна бути суб’єктом відносин.Удосконалення 

державної політики стосовно забезпечення та захисту прав 

дітей в Україні 

 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Антошков В.І. 

Тільняк В.І. 
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7 

Протокол першого 

засідання Національної 

ради реформ на тему: 

«Освіта, безпека та 

благополуччя дітей як 

пріоритет розвитку країни» 

від 31 березня 2017 року 

 

Створення оптимальних умов для забезпечення доступної 

та якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами 

відповідно до вимог суспільства та запитів особистості 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

8 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03 

лютого 2020 року № 93-р 

«Про заходи щодо 

запобігання занесенню і 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV», Постанова 

Кабінету Міністрів 

України «Про запобігання 

поширенню на території 

України коронавірусу 

COVID-19» від 11.03.2020 

р. №211 

1. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо 

попередження масового розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і 

гострих респіраторних інфекцій 

(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov). 

Всім працівникам закладу, постійно 

2. Організувати інформування здобувачів освіти та 

співробітників закладу  щодо запобігання поширення 

хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання 

та розміщення відповідної інформації на сайті закладу. 

(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov). 

 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Кисилюк О.Д. 

Шейчук М.В. 

 

 

2.4.Професійна орієнтація та організація працевлаштування випускників 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Проведення тематичних виховних годин Протягом року Вихователі, 

класні керівники 

 

2 Проведення роз’яснювальної роботи щодо подальшого навчання та 

працевлаштування 

Протягом року Букарчук І.Г., 

Скакун О.Ф., 

Шимко Н.М. 

 

3 Проведення зустрічей учнів старших класів з представниками ПТНЗ, 

відвідування підприємств 

Протягом року Класні керівники, 

вчителі трудового 

навчання 

 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
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4 Організація та проведення заходів профорієнтації в рамках тижня трудової 

слави 

Квітень 2021 Антошков В.І.  

5 Організація та проведення екскурсій до навчальних закладів та підприємств Протягом року Класні керівники  

6 Організація виставки творчих робіт «Яку професію обрати?» Протягом року Педагог-організатор  

7 Проведення конкурсу тематичних газет, творчих робіт, малюнків «Робота моїх 

батьків» 

Квітень 2021 вчителі трудового 

навчання 

 

8 Проведення анкетування учнів щодо знань властивостей професій Протягом року Антошков В.І.,  

вчителі трудового 

навчання 

 

9 Організація тематичної виставки літератури у шкільній бібліотеці Квітень 2021 Баран М.М.  

10 Залучення учнів до роботи в інформаційній мережі Internet з питань 

профорієнтації 

Протягом року Шейчук М.В.  

11 Збір довідок про підтвердження працевлаштування випускників 2020року До 10.09.2020 Заремба Л.Д.  

12 Надання до Департаменту науки і освіти довідок та звіту щодо 

працевлаштування випускників 2020 року 

До 15.09.2020 Заремба Л.Д.  

13 Аналіз роботи з працевлаштування випускників 9-х класів 2019/2020 

навчального року 

Вересень 2020 Заремба Л.Д.  

14 Організація роз’яснювальної  профорієнтаційної роботи з учнями та їх 

батьками 

Протягом року Заремба Л.Д., 

Тільняк В.І., 

Антошков В.І., 

вчителі труд. навч. 
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1. Перевірити та проаналізувати готовність 

усіх підрозділів школи до початку навчального 

року (дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму в школі, технологій приготування їжі, 

миття посуду, дотримання терміну реалізації 

продуктів і готової їжі, тощо). Матеріали 

перевірки підготувати на нараду при директорі 

01.09.2020 

2. Перевірити та проаналізувати дотримання 

вимог безпеки життєдіяльності дитячого та 

трудового колективів у всіх підрозділах школи, 

оформити акти-дозволи на проведення занять, 

дозвілля, відпочинку у приміщеннях навчального, 

спального корпусів, в їдальні, на шкільному 

подвір’ї, на стадіоні. Матеріали перевірки 

підготувати на нараду при директорі 01.09.2020. 

3. Підготувати інформацію про організацію 

освітнього, корекційно-розвиткового процесу в  

школі в умовах пандемії COVID-19 на нараду при 

директорі 01.09.2020. 

4. Написати листи вихованцям, відвідати 

сім’ї вихованців, які не вчасно прибувають до 

школи. 

 

Лікар школи 

 

 

 

 

 

 

 

Демедюк Т.А. 

Іліщук М.О. 

 

 

 

 

 

 

Заремба Л.Д.                                      

Антошков В.І. 

 

 

 

Класні 

керівники 2-9 

класів 

І. Засідання Психолого-педагогічного 

консиліуму. 26.08.2020 

1. Затвердження плану роботи психолого-

педагогічного консиліуму на 2020/2021н.р.  

2. Обговорення питання щодо розподілу учнів 

на трудові групи з урахуванням інд. 

можливостей. 

3. Про навчання учнів за індивідуальними 

планами, які мають поч. рівень навч. досягнень 

з матем. та укр. мови в минулому навч. році. 
ІІ. Засідання методичних об’єднань:- 28.08.2020 

вчителів початкових класів (кер. Сохацька Г.М.); 

вчителів трудового навчання, математики (кер. 

Шимко Н.М.); вчителів суспільно-гуманітарного 

циклу (кер. Шевчук І.М. ); вчителів естетично-

оздоровчого циклу (кер. Маковійчук Н.І.); класних 

керівників (кер. Гнатюк Ф.В.); вихователів 1-9 класів 

(керівник Пацурківський А.С.) 

ІІІ. Індивідуальна робота з вчителями, 

вихователями щодо вирішення питання 

відвідування учнями школи, планування 

вивчення прогр. матеріалу навч. предметів, 

здійсн. освітньої, корекційно-розвиткової 

роботи в урочний та позаурочн. час 

2.Підготовка документації з основної діяльності. 

3.Вивчення соціального складу учнів школи. 

Складання соціального паспорту. 

4.Проведення педіатричного огляду  та  

антропометрії усіх дітей школи.                                    

 

 

 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

 

 

 

 

 

 

Керівники 

методичних 

об’єднань  

 

 

 

Заступники з 

НВР, ВР,  

керівники  

методичних 

об'єднань 

Адміністрація 

Секретар 

Соціальний 

педагог 

Лікар школи 
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5. Питання дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності, профілактики травматизму 

тримати під суворим контролем впродовж 

навчального року. 

 

6. Забезпечити впродовж навчального року 

належний медико-педагогічний контроль за 

здійсненням фізичного виховання в школі. 

 

7. Узгодження календарно-тематичних планів 

та планів виховної роботи. 

 

8. Планування роботи: 

- Методичних об’єднань; 

- Методичної роботи на навчальний рік; 

- Інструктивно-методичних нарад; 

- Психолого-педагогічного консиліуму; 

- Шкільної атестаційної комісії; 

- Календарно-тематичних планів вчителів, 

вихователів. 

Підготовка цих документів до затвердження. 

 

Адміністрація 

школи. 
 
 

 

 

Лікар школи 

 

 

 

Заремба Л.Д.                                      

Антошков В.І. 

 

 

Заремба Л.Д.                                      

Антошков В.І. 

Керівники 

методичних 

об’єднань 

ІV. Засідання педагогічної ради.  31.08.2020. 

1. Вибори секретаря педагогічної ради. 

2. Аналіз стану осв., кор.-розв. р-ти за 2019/2020 

н. р. та завд. на новий 2020/2021 н. р., спрямов. 

на покращ. рез. освітньої та корекц. р-ти.  

3. Обговорення та погодження плану роботи    

  школи на 2020/2021 навчальний рік. 

4. Обговорення та погодження Стратегії 

розвитку та діяльності КЗ «Чернівецька 

спеціальна школа №4» на 2020-2025 роки. 

5. Про затвердження списків дітей-акалькуліків, 

дітей-дисгр., дітей-дислекс., дітей, які навч. за 

індивід. планами, дітей, які охоплені зан. з розв. 

мовлення, дітей в групи з труд. навч. та 

організацію корекц.-розвиткової роботи з ними. 

6. Ознайомлення із норм. докум. МОН України. 

7. Про затвердження Розпорядку дня 

вихованців, графіків дзвінків на урок, маршруту 

рухів в умовах пандемії COVID-19 .  

8. Про затвердж. правил внутрішк. труд. розпор.  

9. Про затвердження основних напрямків 

організаційно-педагогічної, освітньої, 

корекційно-розвиткової, методичної роботи. 

10. Про педагогічне навантаження на 2020/2021 

навчальний рік. 

11. Про схвалення Освітньої програми, 

Навчального плану закладу. 

12. Обговорення Критеріїв оцінювання учнів 1-9 

класів. 

13.«Удосконалення шкільного сайту й робота з 

ним». 

14. Про затвердження Правил поведінки учнів 

КЗ «Чернівецька спеціальна школа №4» 

 
Педколектив 
Коропецький І.І. 
 

 
 

Педколектив 
Коропецький І.І 
 

Педколектив 
Коропецький І.І 
Заремба Л.Д. 
 
 
 

Заремба Л.Д. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Заремба Л.Д. 
 
 

Заремба Л.Д., 

 

 

 

Коропецький І.І 
Заремба Л.Д., 

Антошков В.І. 
 

Заремба Л.Д. 
Антошков В.І. 

Педколектив 

 

Заремба Л.Д. 

 

Шейчук М.В. 
 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень знань. 
1. Перший урок -  01.09.2020(дивись 

окремий план). 

2. Свято Першого дзвоника онлайн в 

кожному класі - 01.09.2020 (дивись 

окремий план). Підготовка інформації на 

сайт школи 

3. Проведення інструктажу «Твоя безпека 

залежить від тебе».Вступні інструктажі 

з техніки безпеки по класах. 02.09.2020 

4. Круглий стіл: Незнання закону не 

звільняє від відповідальності. 03.09.2020 

5. Цикл  практичних занять «Школа – наш 

дім», «Правила  внутрішнього  

розпорядку», «Правила  для  учнів» 

6. Конкурс малюнків на асфальті. Тема: 

Мої враження від відпочинку влітку – 

04.09.2020. 

7. Бесіди з батьками: Роль батьків у 

навчанні та вихованні дітей. 04.09.2020 

8. Організація роботи учнівського 

самоврядування. 

9. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

10. Громадянське, правове, національно-

патріотичне, трудове виховання. (дивись 

окремий план). 

11. Скласти списки вихованців станом на 

05.09.2020 

 
 
 

 
 
 
 

Класні 

керівники, 

Катапська Ж.С. 

Заремба Л.Д. 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі  

 

Класні 

керівники, 

вихователі  

 

Катапська Ж.С. 

 

Класні 

керівники, 

вихователі  

Катапська Ж.С. 

 

Тільняк В.І. 

 

Антошков В.І., 

Катапська Ж.С. 

 

Заремба Л.Д. 

І. Нарада при директорі. -01.09.2020 

1. Про готовність школи до початку 

навчального року.   

2. Організація освітнього, корекційно-

розвиткового процесу в умовах пандемії 

COVID-19. 

ІІ. Проведення інструктажів з ТБ щодо 

індивідуальних заходів профілактики та 

реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19): 

-  з вчителями, з вихователями, з техпрацівника- 

ми, із здобувачами освіти 2-9 класів, з учнями 1 

класу (вступний).  

 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Демедюк Т.А. 

Антошков В.І. 

 

 

 

Заремба Л.Д 

Антошков В.І. 

Демедюк Т.А. 
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Тиждень безпеки життєдіяльності 

«Запобігти. Врятувати. 

Допомогти.»                                                                                     

(07.09 – 13.09.2020за окремим планом) 

1.Виховні години «Стій! Увага! Йди!»;1-9 кл. 

07.09. 
2.Конкурс-малюнків «Безпека дорожнього руху –   

запорука життя»;  (1-4 кл.) 08.09. 

3.Практичне заняття «Щоб не трапилось біди, 

правил дорожніх дотримуйся завжди».5-ті класи 

09.09. 
4.Гра-тренінг «Автомобіль. Дорога. Пішохід», 

випуск стіннівок. 6-9 кл. 10.09.. 
5. Урок-тренінг «Правила дорожнього руху – 

правила життя» (Єдиний урок з ПДР). 

Відеофільм «Місто як джерело небезпеки» 11.09.. 

6.«Я вибираю гурток». Формування гуртків, 

узгодження плану їхньої роботи 
7.Формування активів класу. Організація роботи 

із самоврядування. 

8. Акція «Голуб миру» до Всесвітнього дня 

миру. 

9. Виконання програми «Діти України»: 

- збір даних про дітей пільгових категорій 
- взяти на облік дітей-сиріт, дітей, що залишилися 

без батьківського піклування; дітей чорнобильців, 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Вихователі 5-

тих класів 

вчителі ОЗ 
 

 
 
 
 
 
 

 

Класні 

керівники 5-9 

кл. 

 

Керівники 

гуртків 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Педагог-

організатор 

Соціальний 

педагог 

Класні 

керівники, 

вихователі 

І.Засідання методичної ради – 10.09.2020 

Про підсумки роботи методичної ради школи у 

2019/2020 навчальному році. 

 Обговорення та затвердження плану 

методичної ради, методичних об’єднань,  

завдання  на 2020/2021 навчальний рік  

Про розподіл обов’язків між членами 

методичної ради на 2020/2021навчальний рік.  

Вивчення нормативних документів з питань 

організації освітнього процесу. 

Визначення змісту, форм і методів підвищення 

кваліфікації вчителів і вихователів у 2020/2021 

навчальному році. 

ІІ. Організація позакласної роботи з фізичного 

виховання в 2020/2021навчальному році 

ІІІ. Перевірка стану викладання предмету: 

«Математика», «Фізика і хімія в 

побуті».(внутрішньошкільний контроль). 

ІV. Адаптація учнів 5-х класів: особливості, 

труднощі; проблеми наступності. 

V. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антошков В.І. 

 

Коропецький І.І., 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень фізичної культури і здоров’я 
(14.09. – 20.09.2020) 

 1.День фізичного здоров’я. Загальношкільна 

спартакіада «Олімпійці серед нас» до Дня 

фізичної культури і спорту (Дата додатково, 

дивись окремий план). 

Пізнавальне заняття«Як бути здоровим?» 

(«Ігри на свіжому повітрі»).3 класи. 14.09 

Тренінг «Шлях до здорового способу життя».7-9 

класи 15.09. 

Диспути про збереження здоров’я: 17.09. 

  «Спорт і сіже повітря – для дітей» (2-4 кл.) 

 «Про здоров’я треба знати, добре дбати, 

шанувати» (5-8 кл.) 

 «З фікультурою ми друзі» (9-ті кл.) 

2.Контроль за знанням учнями Статуту школи та 

Правил поведінки у закладі. 

3.Вивчення стану фізичного виховання в школі. 

4.Складання графіка проведення відкритих уроків 

та виховних заходів. 

5.Організація  взаємовідвідування  уроків  

вчителями школи. 

 

 

 

 

 

 

 

Якімчук Т.Б. 

Вчитель ОЗ.,  

Голик Р.О. 

Катапська Ж.С. 

Вихователі 3-х 

класів 

Лікар школи 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі  

 

Антошков В.І. 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

 

Голови метод. 

об’єднань 

 

І.Засідання атестаційної комісії- 18.09.2020 

1.Про затвердження плану роботи  атестаційної 

комісії 

2.Про розподіл функціональних обов’язків між 

членами атестаційної комісії 

3.Розгляд організаційних питань (умови 

атестації). 
ІІ.Підсумки щодо виконання  плану 

організованого початку навчального року та 

усунення недоліків. 

Підготовка списку працівників школи  станом 

на 1 жовтня. 

Складання списків голів класних батьківських 

комітетів, членів ради закладу та інших 

виборних органів. 

Підготовка наказів за окремим планом. 

ІІІ. Засідання Психолого-педагогічного 

консиліуму 17.09.2020 
1. Обстеження (діагностика пізнав. процесів) та 

вивчення рівня підготовки учнів 1-го класу на 

початок навч. року з метою визначення 

оптимальних умов навчання. 

2. Обстеження контингенту новоприбулих 

учнів. 

3. Про рекомендації щодо розподілу учнів на 

фізкультурні групи. 

4. Розподіл учнів 1-9 класів для проведення 

уроків з розвитку мовлення. 

ІV. Контроль за заповненням класних журналів. 

ІV. Перевірка стану викладання предмету: 

«Математика», «Фізика і хімія в побуті» 

V.Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 

 

Коропецький І.І.. 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

Секретар 

 

Антошков В.І. 

 

 

Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

Білецька М.В.. 

 

Практичний 

психолог, 

Заремба Л.Д. 

Кисилюк О.Д. 

 

Ніколаєва Н.П. 

 

Заремба Л.Д. 

Коропецький І.І., 

Заремба Л.Д. 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень фізичної культури і здоров’я 
(21.09. – 27.09.2020) 

1.Створення класними колективами колажу про 

популяризацію здорового способу життя. 22.09. 

 

2. Театральна вистава «В гостях у Нехворійка»  

(4 кл.)25.09. 

 
3. Ток – шоу «Зроби свій вибір на користь 

здоров’я»  (7-9 кл.)21.09 

4.Спортивні перегони  «Хто швидше?»  (8-9 кл.) 

24.09 

5.Рейд-перевірка санітарного стану класних 

кімнат25.09 

 
6.Робота учнівського самоврядування  

 

7.Психологічний супровід освітнього, корекційно-

розвиткового процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 
 
 

Катапська Ж.С. 

 

 

Голик Р.О. 
 
 
 
 

Якімчук Т.Б. 

 

Комісія 

чистоти і 

порядку 

Катапська Ж.С. 

 

Тільняк В.І. 

І. Робота шкільних методичних об’єднань 

(дивись плани роботи методичних об’єднань). 

Відповідальні: Сохацька Г.М. 

                             Шевчук І.М. 

                             Шимко Н.М. 

                                       Гнатюк Ф.В. 

                                       Маковійчук Н.І. 

                                       Пацурківський А.С. 

 
ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 

 
ІІІ. Перевірка стану викладання предметів: 

«Математика», «Фізика і хімія в побуті» 

(внутрішньошкільний контроль). 

 

ІV.Контроль за роботою педагога 1-го класу в 

умовах нового державного стандарту. 

V. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

. 

 

 
 
 

Заремба Л.Д. 

Члени АК 

 

 

Коропецький І.І., 

Заремба Л.Д. 

 

 

Адміністрація 

 

Заремба Л.Д. 
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Наше місто 

(заходи за окремим планом) 

1. Підготовка і проведення заходів до Дня 

працівника освіти(за окремим планом): 

- Конкурс дитячих робіт«Таланти 

шкільної родини» 

- Загальношкільний захід«Спасибі 

всім, хто людяності вчить, 

розумне сіє, добре, вічне!» - 
02.10.2020 

- Святкова пошта «З повагою до Вас…». 

2.Екскурсії: Про що розповідають вулиці 

нашого міста. 

3. День іменинника (для дітей, які 

народилися у вересні) – 30.09.2020 

4. Година спілкування «Чом-чом-чом, 

земле моя».    02.10. 

5. Інформаційна хвилина «Історія прийняття 

Конвенції про права людини» (до Дня 

боротьби проти насилля)» 

 

6. Робота  учнівського самоврядування 

 

7. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

      8. Відкриті уроки за графіком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маковійчук 

Н.І., 

педагог-

організатор, 

вихователі, 

класні 

керівники 

 

 
 

Вихователі, 

класні керівник 

Педагог-

організатор 

Вихователі 

 

Педагог-

організатор 

 

 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

 
І.Адаптація учнів 5-х класів: особливості, 

труднощі; проблеми наступності. 

 
ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 
ІІІ. Контроль за роботою педагога 1-го класу в 

умовах нового державного стандарту. 

 
ІV. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 

 
 
 

Заремба Л.Д. 

 

 

Члени АК 

 

 
 

 

 

Адміністрація 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень козацької слави. 

 

1. Заходи до Дня українського козацтва.(згідно 

з планом). 
- КВК «Справжній український козак» ( 5-

9 кл.) 

- Відкрита спортивна година «Гей, ви, 

козаченьки» (7 кл.)06.10 

2.Перегляд документальних фільмів «Історія 

української армії»07.10 
 

3. Книжкова виставка «Шляхами мужності і 

звитяги» 05.10.-11.10. 

 

4. Круглий стіл «Що таке право на повагу» (8-9 

кл.)08.10 

 
5.Єдина виховна година «Зростаємо 

патріотами» 09.10 
 

 
6.Робота  учнівського самоврядування 

 

7.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

 

8. Відкриті уроки за графіком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі  

 

Кушнір О.В. 

Сандюк О.М. 
 

 

 

 

 

Баран М.М. 

 

 

Педагог-

організатор 

 

Класні 

керівники, 

вихователі  

 
 
 
 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 

 

Вчителі-

предметники 

І. Нарада при директорі. - 08.10.2020 

1.Про результативність роботи з вирішення 

питань влаштування випускників 2020 року. 
2. Про стан викладання предметів 

«Математика», «Фізика і хімія в побуті». 

3. Про підготовку всіх підрозділів школи до 

роботи в осінньо-зимовий період. 
ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 
ІІІ. Контроль за роботою педагога 1-го класу в 

умовах нового державного стандарту. 

 

 
ІV. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

V. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 

 

VІ. Перевірка стану викладання предмета: 

«Українська мова і література» 

(внутрішкільний контроль). 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

 
 
 

 
 
 

Заступник 

директора з ГР 

Члени АК 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Адміністрація 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

Адміністрація 
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Тиждень правових знань 

1. Виконання Плану заходів з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року(за 

окремим планом) 

 

2. Круглий стіл«Механізми захисту прав 

людини». (8-9 кл.)15.10 

 

3. Тематичні уроки «Право і закон», "Знати та 

відповідати"- 16.10 

4. Книжкова виставка«Виникнення держави і 

права»14.10. – 20.10. 
5. Конкурс малюнків«Правова абетка» (5-8 

кл.)17.10 

6. Конференції:«Небезпеки Інтернету: правда чи 

брехня» (5-9 кл.) 

«Мобільний зв'язок. Його вплив на організм 

людини» (8-9 кл.) 

7.Усний журнал: «Світова книга прав дитини» 

(на основі статей Конвенції ООН про права 

дитини), «День прав людини», «Правоохоронні 

органи та напрямки їх діяльності» 18.10 

8. Робота  учнівського самоврядування 

 

9. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

10. Відкриті уроки за графіком 

11.Бесіди з ТБ по класах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні  

керівники, 

вихователі 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

керівники 

Баран М.М. 

 

Ганевич С.М. 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 
 

 

Сандюк О.М. 
 

 

 
 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І  

 

Вчителі-

предметники, 

класні 

керівники 

 

І. Засідання методичної ради – 16.10.2020 

1.Про організацію самоосвітньої роботи 

педагогів закладу. 

2. Вимоги допроведення атестації 

педпрацівників у 2020/2021навчальному році.  

3. Організація взаємовідвідування  уроків, 

виховних заходів.  

ІІ. .Засідання атестаційної комісії- 15.10.2020 

1.Розгляд подання директора школи щодо 

атестації вчителів, вихователів. 

2.Затвердження графіка проведення атестації в 

2020/2021 навчальному році. 

3.Затвердження індивідуальних планів роботи 

педагогів, які атестуються. 

ІІІ. Провести поглиблений медогляд дітей 

спеціалістами ОДКЛ. Матеріали огляду 

проаналізувати, здійснити розподіл на групи . З 

матеріалами огляду ознайомити педагогів школи, 

підготувати матеріали для наказу про 

диспансеризацію, розробити рекомендації щодо 

здійснення корекційної роботи з дітьми. 

ІV. Засідання ради школи – 12.10.2020 
1.Спільна діяльність Ради школи  і 

психологічної служби закладу з підготовки 

дітей до життя в соціумі. 

2.Про організацію якісного харчування 

вихованців закладу. 
V. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки.  
VІ. Перевірка стану викладання предмета: 

«Українська мова і література» 

(внутрішкільний контроль). 

 

 
 

 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

Керівники МО 

 

 

 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

. 

 

Лікар школи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Голова ради  

Тільняк В.І. 

 

Лікар школи 

Антошков В.І 

Заремба Л.Д 

 

Заремба Л.Д. 

 

Адміністрація 
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Тиждень хліба. 

 
1. Ярмарок домашньої випічки «Смакота!» (1-9 

кл.) 20.10. 

2. Екскурсії учнів 1-3 класів у шкільні навчальні 

майстерні. 

3. Засідання клубу чомучок «У країні чарівних 

слів». 4 ті класи. 

4. Заняття-тренінг для учнів 6-их класів на тему: 

«Чи вмію я цінувати чужу працю» 

5. Відкрите заняття гуртка «У світі казки». 

22.10.2020 
6. Спортивна година «Веселі старти» (для 

учнів 1-4 класів) 

7. Бесіда з елементами тренінгу «Дорога і 

пішохід»25.10. 
8. Заняття в школі хороших манер. «Правила 

етикету. Формули ввічливості» (для 1-9 

класів) 

9. Робота учнівського самоврядування. 

 

10. Круглий стіл для батьків на тему: «Праця 

звеличує людину». 

11. День іменинника (для дітей, які 

народилися у жовтні) – 23.10.2020 

12. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

13. Відкриті уроки за графіком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 

 
 

 

Медвідь С.В., 

Катапська Ж.С. 

Тільняк В.І. 
 
 
 
 

 

Артановська 

Г.Є. 
 

Якімчук Т.Б., 

вихователі. 

Гуйванюк А.Р. 

 

Вихователі 
 
 
 
 
 

 

Педагог-

організатор 

 

Вихователі 

 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

 

 

І. Засідання Психолого-педагогічного 

консиліуму – 22.10.2020 

 

1.Надання рекомендацій згідно з результатами 

поглибленого медичного огляду дітей.  

 

 

ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 
 ІІІ. Перевірка стану викладання предмета: 

«Українська мова і література» 

(внутрішкільний контроль). 

 

ІV. Аналіз ведення документації щодо роботи з 

учнями девіантної поведінки. Аналіз 

відвідування цими учнями уроків. 
 

 

 

 V. Контроль за роботою педагога 1-го класу в 

умовах нового державного стандарту. 

 

VІ. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники 

консиліуму 

 

 

Члени АК 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

Антошков В.І. 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень мови та писемності  
(02.11.- 08.11. за окремим планом) 

 

1.До дня української писемності та мови: 
- цікаве дозвілля «У мові – чари барвінкові, аж 

сяють барви веселкові ! » 

- зустріч у поетичній вітальні «Мово рідна, 

звучи в нашім домі».-02.11.2020 

 
2.Лінгвістична гра « Як ми говоримо» (8-9 кл.) 

 

 
3.Книжкова виставка до Дня української 

писемності. (02.11.- 08.11.2020) 
 
4.Екскурсія учнів 9-х класів в обласну дитячу 

бібліотеку 

 

 

 
5.Робота  учнівського самоврядування 

 

6.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

7. Відкриті уроки за графіком. 

 

8.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі 

української 

мови 

 

 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 8-9 

класів. 

 

 

Баран М.М. 

 

 

Бібліотекар, 

вихователі, 

класні ке-     

рівники 9 

класів. 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

Вихователі 

 

І. Робота шкільних методичних об’єднань 

(дивись плани роботи методичних об’єднань). 

Відповідальні: Сохацька Г.М. 

                             Шевчук І.М. 

                             Шимко Н.М. 

                                         Гнатюк Ф.В. 

                                         Маковійчук Н.І. 

                                         Пацурківський А.С. 

ІІ. Засідання педагогічної ради.  04.11.2020. 

1. Інноваційні технології навчання, 

виховання та розвитку і їх вплив на освітній 

процес у спеціальному закладі. 

2. Формування соціальної компетентності 

учнів на уроках української мови та 

літератури». 

3. Якість організації  харчування учнів 

школи. 

 

ІІІ. Контроль за роботою педагога 1-го класу в 

умовах нового державного стандарту. 

 
ІV. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 
 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заремба Л.Д. 

 

 

Шевчук І.М. 

 

 

Антошков В.І. 

Кисилюк О.Д. 

 

Адміністрація 

 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень мови та писемності  
(09.11.- 15.11. за окремим планом) 

1. Літературно-музична  композиція "Кожному 

миле його слово рідне"  до  Дня  української 

мови  та писемності.09.11. 

 

2. Тематичні виховні заходи до Міжнародного Дня 

толерантності «Толерантність – норма 

спілкування». 10.11. 

 

3. Відкритий виховний захід«Мова милозвучна 

та чарівна…» 11.11. 

Змістовне наповнення шкільного сайту 

 

4. Читацький марафон«Як парость виноградної 

лози плекайте мову…»(5-6 кл.);. 12.11. 

5. Інтелектуальна гра «В моєї України сто 

облич» 8-9 класи 

 

6. КВК «Ну що б здавалося, слова!» (7-9 

кл.);. 13.11. 

7. Робота  учнівського самоврядування. 

 

8. Психологічний супровід освітнього, 

корекціно-розвиткового процесу. 

9.  Відкриті уроки за графіком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабюк Р.І. 

Маковійчук 

Н.І.  

 

Класні 

керівники 1-9 

класів 

 

Вчителі 

української 

мови 

 

Вихователі 5-6 

класів 

Голик У.Б., 

Шевчук І.М., 

Бабюк Р.І.  

 

Голик У.Б. 

 

Педагог-

організатор 

 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

 

І. Робота шкільних методичних об’єднань 

(дивись плани роботи методичних об’єднань). 

Відповідальні: Сохацька Г.М. 

                             Шевчук І.М. 

                             Шимко Н.М. 

                                          Гнатюк Ф.В. 

                                          Пацурківський А.С. 

 

ІІ. Контроль за роботою педагога 1-го класу в 

умовах нового державного стандарту. 

 

ІІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 
ІV. Перевірка  якості проведення 

самопідготовки (внутрішкільний контроль). 

 
V. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Члени АК 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Методичний тиждень. 
(за окремим планом) 

1.Проведення відкритих уроків, самопідготовок, 

засідань методоб’єднань. 

Обмін досвіду роботи, організація взаємо- 

відвідування уроків, вивчення й виконання 

педагогами запропонованих методичних 

рекомендацій 

1. Відкритий урок з математики  17.11. 

2. Відкритий урок з інформатики 18.11. 

3. Відкритий урок з фізики та хімії в побуті  

19.11. 
4. Відкритий урок з української мови 19.11. 

5. Відкритий виховний захід «Веселий 

ярмарок» 20.11. 

6. Тематичні виховні заходи до Дня пам’яті 

жертв голодомору та політичних репресій.                      

Акція «Запали свічку пам’яті»20.11. 

7. Робота  учнівського самоврядування 

 

9. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

10. Відкриті уроки за графіком. 

 

11. Інструктаж «Правила поведінки на водних 

об’єктах в осінньо-зимовий період».22.11. 

 

 

 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Керівники 

методоб’єднань 

 

 

Медвідь С.В. 

Шейчук М.В. 

Іліщук М.О. 

 

Шевчук І.М. 

Солонинко 

Л.Д. 

Класні 

керівники та 

вихователі 1-9 

класів 
Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 

Вчителі-

предметники 

Класні 

керівники та 

вихователі 1-9 

класів 
 

 

І. Засідання психолого-педагогічного 

консиліуму -19.11.2020 

Результати вивчення рівня шкільних знань та 

пізнавальних можливостей учнів 5-х класів та їх 

адаптації до нових умов навчання в школіII  

ступеня. 

 

ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 
ІІІ. Перевірка  якості проведення 

самопідготовки (внутрішкільний контроль). 

 

ІV. Організація проведення  методичного тижня 

 

V. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 

 
VІ. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 
 

 

 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

Тільняк В.І. 

 

 

Члени АК 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Адміністрація 

Медична служба 

 

 
 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень народної творчості. 

 
1. Круглий стіл «Перли сивої давнини» - 

23.11.2020 
2. Тематичний огляд новин у формі диспуту 

«Важливість вибору потрібної 

інформації»24.11.2020 

3. Відкрита виховна година «Я – частинка сонця 

і землі» - 25.11.2020 

4. Виставка літератури «Витвори народного 

мистецтва»- 23.11.- 29.11.2020 

5. Виховний захід «Україна моя вишивана» 27.11. 

6. Трудовий десант «Приберемо нашу домівку» 

26.11.2020 

7. Заняття в університеті для батьків «Мова 

дорослих повинна бути взірцем для дітей»- 

27.11. 

8. День іменинника (для дітей, які народилися у    

листопаді) – 27.11.2020 
 

9.Робота  учнівського самоврядування 

 

10.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

11. Відкриті уроки за графіком. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Вихователі   

1-9 класів  

Класні 

керівники 5-9 

класів 

Кушнір В.І. 

 

Баран М.М. 

 

Чорней М.М. 

Вихователі, 

класні 

керівники 1-9 

класів. 

 

Педагог-

організатор 

 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

 

І. Нарада при директорі – 26.11.2020 

1. Про стан відвідування учнями школи.  

2. Про роботу медичної служби щодо 

запобігання інфекційних захворювань учнів 

(ГРВІ, COVID-19). 

3. Удосконалення режиму праці та відпочинку 

дітей з особливими освітніми потребами, 

пошуки резервів збереження та зміцнення 

здоров’я учнів. 

4. Про стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в закладі. 

ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 
ІІІ.  Перевірка  якості проведення 

самопідготовки (внутрішкільний контроль). 

 

 іV. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

V. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 
 

 

Заремба Л.Д. 

Кисилюк О.Д. 

 

 

Антошков В.І. 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Члени АК 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

Заремба Л.Д. 



74 

 

Н
а
в

ч
а
л

ь

н
і 

т
и

ж
н

і 

Зміст роботи 
Відповідаль-

ний 

Організаційно-дорадча діяльність закладу 

освіти 
Відповідальний 

3
0
.1

1
. 
–
 0

6
.1

2
.2

0
2
0
 

 

Тиждень виховання майбутнього 

захисника Вітчизни 
1.  Загальношкільна лінійка, присвячена Дню 

Збройних сил України. 04.12. 

2. Тематичні години спілкування, присвячені 

Дню Збройних сил України: 

«Захист Батьківщини – святий обов’язок кожної 

людини»03.12. 

3. Відкритий виховний захід до Дня Збройних 

сил України «З думкою в серці про Україну»- 

04.12.2020 
Змістовне наповнення шкільного сайту 

4. Виставка періодики «На варті миру» 

 

5. Робота учнівського самоврядування 
 

6. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу 
 

7.  Відкриті уроки за графіком. 
 

8. Робота гуртків, спортивних секцій за 

графіком. 
 

 

 

 

 

 

Педагог-

організатор 

вихователі 

Класні 

керівники 
 

Катапська 

Ж.С. 
 
 
 
 
 
 

педагог-

організатор 
 
 
 
 

Баран М.М. 

 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 

Вчителі-

предметники 
 
 

Керівники 

гуртків 

 

І. Робота шкільних методичних об’єднань 

(дивись плани роботи методичних об’єднань). 

Відповідальні: Сохацька Г.М. 

                             Шевчук І.М. 

                             Шимко Н.М. 

                                          Маковійчук Н.І. 

                                          Гнатюк Ф.В. 

                                          Пацурківський А.С. 

 

ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 
ІІІ. Перевірка  якості проведення 

самопідготовки (внутрішкільний контроль).  

 

 

ІV. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

V. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 
 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени АК 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень виховання майбутнього 

захисника Вітчизни 

 
1. Дружня зустріч з воїнами АТО 

«Уклін всім, хто край боронить свій» - 07.12. 

 

2. Відкрита бесіда«Знайомство з 

українськими козаками» 08.12.2020 

 

3. Свято  «Андріївські вечорниці» (8-9 кл.) 

11.12.2020 

 
4. Робота  учнівського самоврядування 
 
5. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу 
6.  Відкриті уроки за графіком. 
 
7. Робота гуртків, спортивних секцій за 

графіком. 
 
8. Відкрита виховна година «Культура 

спілкування в колективі» 10.12.2020 
 

9.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Антошков В.І. 

Вихователі   

1-9 класів  
 

 

 

 

Кушнір В.І. 

 

 

Вчителі укр. 

мови 

 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 
 

 
 

Неборак Я.В. 
 

 

Вихователі 

 

І.Робота шкільних методичних об’єднань 

(дивись плани роботи методичних об’єднань). 

Відповідальні: Сохацька Г.М. 

                             Шевчук І.М. 

                             Шимко Н.М. 

                          Маковійчук Н.І. 

                                       Гнатюк Ф.В. 

                                       Пацурківський А.С. 

 

ІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 
ІІІ. Перевірка  якості проведення 

самопідготовки (внутрішкільний контроль). 

 

ІV. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

V. Внутрішкільний контроль: стан учнівських 

зошитів з математики учнів 5-9 класів. Мета: 

дотримання вимог Єдиного орфографічного 

режиму. 

 

VІ. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 
 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени АК 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень звичаїв та обрядів 
1. Загальношкільне  свято«З подарунками 

всяк час Святий Миколай іде до нас»  - 

18.12.2020 
Змістовне наповнення шкільного сайту . 

2. Випуск стіннівки «Шкільні вісті». 17.12.          

. 

3. Конкурс снігових фігур «В царстві 

Снігової королеви» - 15.12.2020 

4.  Диспут «Чи вміємо ми шанувати чужу 

працю?» (5-8 кл.) - 14.12.2020 

5.  Книжкова викладка «Українські звичаї і 

традиції» 14.12.-20.12. 

6.  Конкурс дитячого малюнка   

«А тобі ми, Миколаю, 

Всі поклін наш посилаєм. 

Щоб у всьому світі діти 

Розквітали, наче квіти!» (5-7 кл.) 17.12.2020 

7. Відкрита бесіда «Книга вчить як на світі 

жить» 16.12.2020 

8.Заняття в університеті для батьків «Формування 

у дитини позитивного ставлення до навчання.»                      

9.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах. 

10.Інструктаж «Правила безпеки під час 

новорічних свят та під час зимових 

канікул».18.12. 

 

11.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

12.Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 
 

 

 

 

 

 

Педагог-

організатор 

Маковійчук 

Н.І. 

Прес-центр 

 

Класоводи та 

вихователі 1-9 

класів 

 

Баран М.М. 

 

Педагог-

організатор 

Ганевич С.М. 

 

 

Ніколаєва 

Н.П. 
 

Тільняк В.І. 

 

Вихователі 
 

Вихователі 
Вихователі, 

класні 

керівники 
Тільняк В.І. 

 

Керівники 

гуртків 

І. Внутрішкільний контроль:  

- стан учнівських зошитів з 

математики учнів 5-9 класів. 

Мета: дотримання вимог Єдиного 

орфографічного режиму; 

- рівень володіння учнями 4 

класу навичками правильного 

читання; 

- перевірка сформованості 

навичок правильного читання в 

учнів 5-9 класів за І семестр 

2020/2021навчального року. 

- перевірка якості проведення самопідготовки. 

 

ІІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 
ІV. Контроль дотримання ТБ на уроках 

фізичної культури, лікувальної фізкультури, 

ритміки. 
 

Заремба Л.Д. 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени АК 

 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень свят та розваг. 
1. Конкурс «Прикрасимо ялинку нашого класу» 

22.12. 

2.Заняття з ТБ: «Моя поведінка з 

вибухонебезпечними приладами» (1-9 кл.) 23.12. 

 

3.День іменинника (для дітей, які народилися у 

грудніі) – 22.12.2020 

4.Відео перегляд «Новорічний серпантин» 

уривки з фільмів, мультфільмів, пісні про Новий 

рік. 

5. Змістовне наповнення шкільного сайту 
6.Випуск новорічних газет 

 

 

7.Книжкова бібліоподорож у Новорічний дивосвіт 

 
8. Новорічні ранки та вечори «Світ новорічних 

фантазій» - 24.12.2020 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

 

9.Дні розваг та відпочинку (за окремим планом)-

до 18.01.2021 

 

 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 
 

 

 

Педагог-

організатор 

Педагог-

організатор 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 
 

Баран М.М. 

 

Катапська Ж.С. 

 

 

 

Тільняк В.І. 

 

Антошков В.І. 

 

 

 

 

І. Нарада при директорі – 21.12.2020 

1.Творча реалізація психолого-педагогічних 

механізмів для створення ситуації успіху в 

освітній діяльності. 

2. Про стан відвідування учнями школи.  

3. Про стан ведення класних журналів.  

4. Про підготовку та проведення Новорічних і 

різдвяних свят, зимових канікул.  

5. Про підсумки роботи з організації харчування 

учнів.   

ІІ. Засідання психолого-педагогічного 

консиліуму -22.12.2020 

1. Аналіз засвоєння освітніх програм за І 

семестр 2020/2021 навчального року. 

2. Аналіз матеріалів вивчення учнів 4-го класу з 

метою визначення найбільш адекватного 

профілю трудового навчання та подальшого 

комплектування навчальних груп 5 класу. 

ІІІ.Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
ІV.Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
V. Внутрішкільний контроль: 

- рівень володіння учнями 4 класу навичками 

правильного читання; 

- перевірка сформованості навичок правильного 

читання в учнів 5-9 класів за І семестр 

2020/2021 навчального року; 

 - перевірка якості проведення самопідготовки. 

 

 

 

Тільняк В.І. 

 

 

Заремба Л.Д. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

Антошков В.І. 

 

 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

 

 

 

 

Лікар школи 

 

 

Члени АК 

 

 

Адміністрація 
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Тиждень свят та розваг. 
1. Родинне свято «Різдвяні свята у моїй сімї» 

14.01. 

 2. .Загальношкільна лінійка «22 січня – день 

Соборності України»  22.01. 

3. Конкурс малюнків «Українська родина» 21.01. 

 

4. Фестиваль дитячої творчості «Зірки та 

зіроньки». Конкурс на краще виконання 

української коляди. 19.01. 
5.Родинна вітальня  «Різдвяні комедії»,               

«Старий Новий рік – прикмети і традиції».18.01. 

6.Книжкова виставка «У світі Казки»11.01- 

24.01 
7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

9. Відкриті уроки за графіком. 

 

10.Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 
 

 

 

 

 

 

Вихователі, 

класні 

керівники, 

пед.орг. 
Катапська Ж.С. 

Ганевич С.М. 

Катапська Ж.С. 

Маковійчук 

Н.І. 

Класні 

керівники 

 

Баран М.М. 

Педагог-

організатор 
 
 

 

Тільняк В.І.  

 
 

 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

І.Засідання педагогічної ради – 11.01.2021 

1. Про якість навчання, виховання, корекції вад 

розвитку учнів, управління педагогічним 

процесом в І семестрі 2020/2021 навчального 

року та завдання щодо покращення керівництва 

школою, забезпечення належного рівня 

навчальних досягнень учнів у ІІ семестрі 

2020/2021 навчального року . 

2. Роль самопідготовки в корекції та розвитку 

пізнавальних можливостей учнів. 

ІІ.Нарада при директорі – 20.01.2021 

1. Про виконання навчальних  планів і програм 

за І семестр 2020/2021 навчального року.  

2. Про перевірку сформованості навичок техніки 

читання в учнів 5-9 класів за І семестр 

2020/2021 навчального року.  

3.Аналіз виховної роботи за І семестр 2020/2021 

навчального року. 

4. Про виконання плану роботи закладу 

протягом І семестру 2020/2021 навчального 

року.  

5. Про проведення позакласних заходів 

педагогічними працівниками за І семестр. 

ІІІ. Погодження календарно-тематичного 

планування вчителів і вихователів на ІІ семестр 

2020/2021 навчального року 

ІV. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 

 

Коропецький І.І. 

 

 

 

 

 

 

Антошков В.І. 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

Антошков В.І. 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

Антошков В.І.. 

 

Антошков В.І. 

Заремба Л.Д. 

 

Члени АК 
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Тиждень знань пожежної безпеки 
1.Година спілкування «Що я знаю про пожежну 

безпеку?» 1-9 кл.25.01. 

 

2.Практичні заняття: 

 «Про пожежну безпеку» (1-4кл.) 

 Гра – драматизація «Обережно, електрика» 

(5-7 кл.) 

 Ділова гра «Попередження трагічних 

наслідків пожеж. Правила поведінки та дії 

в разі пожежі. (8-9 кл.) 26.01.2021 

3. Триває зимова спартакіада (лижний турнір) 

4.День іменинника (для дітей, які народилися у 

січні) – 29.01.2021 

5.Заняття з ТБ «Правила пожежної безпеки – 

запорука збереження твого життя» (1-9 кл.) 

 
6.Робота  учнівського самоврядування 

 

7.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

8. Відкриті уроки за графіком. 

 

9.Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 
 

 

 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 

 

 

 

Якімчук Т.Б. 

Катапська Ж.С. 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 
 

 

Педагог-

організатор 
 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

І. Засідання методичної ради – 28.01.2021 

Про підсумки проведення методичної роботи 

за І семестр 2020/2021 навчального року. 

 

 

ІІ. Перевірка якості викладання предметів: 

«Трудове навчання», «Фізична культура», 

якість проведення самопідготовки згідно з 

вимогами НУШ, освітньої роботи з учнями 1 

класу (внутрішкільний контроль). 

 

 

ІІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 

 

ІV. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

Члени АК 

 

 

 

 

Медична служба 
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Декада математики 

 (01.02. – 07.02. за окремим планом) 

1. Лінійка-відкриття декади математики, на 

якій кожен клас отримує завдання: 

5-ті класи - придумати математичну казку.  

6-ті класи - скласти математичний кросворд. 

7-мі класи - скласти математичну вікторину . 

8-мі класи- придумати математичний ребус. 

9-ті класи-випустити газети на тему: «Математика 

і наше життя». 01.02. 

2. Математична олімпіада для учнів 3 – 4-

тих класів. 02.02. 

Математична олімпіада для учнів 7 – 9-тих 

класів. 03.02. 

3. Спортивна година «Ми- веселі і завзяті» 

05.02. 

4. Психологічний тренінг «Мої уподобання» 

5. Заняття «Вчимося економити час»-

вивчення визначати час за годинником 

(протягом тижня) 

6. Робота  учнівського самоврядування 

 

7. Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

8.  Відкриті уроки за графіком. 

 

9. Робота гуртків, спортивних секційза 

графіком. 

 

 

 

 

 

 

Заремба Л.Д., 

Іліщук М.О. 

Зазуля Л.А. 

 

 

 

 

 

Вчителі 

математики 

 

 

Класні 

керівники 
 
 

Тільняк В.І. 

Вчителі 

математики 

Вихователі  

Педагог-

організатор 
 

Тільняк В.І. 

 

 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

 

І. Організація проведення декади математики. 

 

ІІ. Перевірка якості викладання предметів: 

«Трудове навчання», «Фізична культура», 

якість проведення самопідготовки згідно з 

вимогами НУШ, освітньої роботи з учнями 1 

класу (внутрішкільний контроль). 

 

ІІІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, що атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи 
 

ІV.  Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

V. Класно-узагальнюючий контроль за: 

-  діяльністю учнівських колективів 9-х класів; 

- за формуванням практичних умінь і навичок 

культури поведінки. 

VІ. Засідання атестаційної комісії- 04.02.2021 

1. Звіт педагогічних працівників, які 

атестуються та претендують на підвищення 

кваліфікаційної категорії, присвоєння 

педагогічного звання. 

-  

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

Члени АК 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 
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Декада математики 
  (08.02. – 14.02. за окремим планом) 

1. Казкова подорож по математичному лабіринту 

для 2 – 4 класів. Відгадування цікавих ребусів, 

загадок, кросвордів, розв’язування нестандартних 

логічних задач.  08.02. 

 2. Підсумки конкурсів: 5 кл.-на кращу 

математичну казку; 6 кл.-на кращий 

математичний кросворд; 7 кл.-на кращу 

вікторину; 8 кл-на кращий ребус; 9 кл.- на кращу 

газету. Захист своїх робіт.12.02. 

3. Практичні задачі в побуті. Конкурс на кращого 

практика - інтелекта. Даємо відповідь на 

запитання: «Скільки коштує безкоштовно?» 09.02. 

 4. Фізико – математична вікторина для 5 – 9 

класів  «У світі захоплюючих відкриттів” 10.02. 

5. Лінійка - закриття декади математики. 

Підведення підсумків. 14.02. 

6.Конкурс творів «Як стати успішним у 

математиці?»(6-9 кл.) 08.02. – 12.02. 

 

 

7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

9. Відкриті уроки за графіком. 

 

10.Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

11.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

 

Класоводи 2-

4кл., вчителі 

математики 

 
 
 

 
 

Вчителі 

математики 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Класні 

керівники, 

вихователі, 
 

вчителі 

математики  

Вчителі 

математики 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Педагог-

організатор 

 

Тільняк В.І. 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

 

Вихователі 

 

І. Конференція на тему:-11.02.2021 
Обговорення матеріалів вивчення рівня 

адаптації та пізнавальних можливостей учнів з 

труднощами в навчанні та надання 

рекомендацій щодо корекційно-розвиткової 

роботи з ними. 

ІІ.Класно-узагальнюючий контроль за: 

-  діяльністю учнівських колективів 9-х класів; 

- за формуванням практичних умінь і навичок 

культури поведінки. 

 

 

ІІІ. Перевірка якості викладання предметів: 

«Трудове навчання», «Фізична культура», 

якість проведення самопідготовки згідно з 

вимогами НУШ, освітньої роботи з учнями 1 

класу (внутрішкільний контроль). 

 

ІV.Підготовка і оформлення атестаційних 

листів, характеристик та ознайомлення з ними 

педагогів, які атестуються. (До 01.03.2021) 

 

V. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 
 

Учасники 

консиліуму 
 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 
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Тиждень сприяння творчому  

розвитку особистості 
1.Родинні зустрічі: 

 Літературна гра «Час казки 

прийшов» (1-2 кл.)11.02. 

 Уявна подорож «Сторінками 

музичної енциклопедії» (3-4 кл.) 

12.02. 

  «Відкрий у собі талант» (5-8 кл.) 

12.02. 

2. Відзначення Дня Святого Валентина: 

 Поштова скринька «Святкові 

валентинки» (5-9 кл.)14.02. 

 Вечір відпочинку 

Розважально-пізнавальний турнір 

«День Святого Валентина» (5-9 кл.) 

5.Робота  учнівського самоврядування 

 

6.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

7. Відкриті уроки за графіком. 

 

8. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

9.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники,  
 

вихователі 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Педагог-

організатор 
 
 
 

Класні 

керівники,  

вихователі 

Педагог-

організатор 
 
 

Тільняк В.І. 

 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

Вихователі 

 

 

І. Засідання ради школи - 15.02.2021 

1. Про затвердження заходів щодо поліпшення 

матеріально-технічної бази  школи в 2021 році. 

2. Про організацію роботи з питань цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності. 

 

ІІ. Нарада при директорі – 18.02.2021 

1.Про стан трудового навчання і виховання, 

якість знань, умінь і практичних навичок учнів 

на уроках та в позаурочний час.  

2. Про стан освітньої, корекційно-розвиткової 

роботи з учнями 5 класу. 

 

ІІІ. Перевірка якості викладання предметів: 

«Фізична культура», якість проведення 

самопідготовки згідно з вимогами НУШ,  

освітньої роботи з учнями 4 класу 

(внутрішкільний контроль). 

 

ІV.Підготовка і оформлення атестаційних 

листів, характеристик та ознайомлення з ними 

педагогів, які атестуються. (До 01.03.2021) 

 

V. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 

 

 

Голова ради 

Заступник з ГР 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 
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Тиждень попередження шкідливих 

звичок. 
1. Презентація відеофільму для учнів 7-9-х 

класів «Шкідливі звички  та їх вплив на 

здоров’я» 22.02.2021 

 

2. Урок пам’яті «Ви – наша віра в майбутнє»  

До Дня Героїв Небесної Сотні. 22.02. 

2021 

3.Рейд бережливості.(протягом тижня) 

 
4. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови  

Конкурс на кращого знавця літературної 

мови.23.02. 2021 

5. Книжкова виставка «З перемогою в 

серці»22.02- 28.02 

6.Спортивна навколосвітка «Хто сильніший?»   

7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

9. Відкриті уроки за графіком. 

 

10. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

11.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

Лікар школи 

 

 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 
 
 

Педагог-

організатор 

Вчителі  

укр. мови 

 

Баран М.М. 

 

Якімчук Т.Б. 

Педагог-

організатор 
 
 

Тільняк В.І. 
 
 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

 

Вихователі 

 

 

І. Класно-узагальнюючий контроль за: 

-  діяльністю учнівських колективів 9-х класів; 

- за формуванням практичних умінь і навичок 

культурної поведінки. 

 

ІІ. Організація та якість проведення корекційно-

виховної роботи в 4 класі. 

 

ІІІ. Перевірка якості викладання предметів:  

«Фізична культура», якість проведення 

самопідготовки згідно з вимогами НУШ,  

освітньої роботи з учнями 4 класу 

(внутрішкільний контроль). 

 

ІV.Підготовка і оформлення атестаційних 

листів, характеристик та ознайомлення з ними 

педагогів, які атестуються. (До 01.03.2021) 

 

V. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 

 
 

 

Адміністрація 

 

 

 

 
Заремба Л.Д. 
 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 
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Тиждень сім’ї 
1.Усний журнал «Наш родовід: хто кому ким 

доводиться»                              01.03.2021 

2. Конкурс родинного дерева«Моя сім’я»  

04.03.2021 

 
3. Години спілкування:05.03.2021 

 «Гість у дім – радість з ним» (1-2 

кл.) 

 «Мої обов»язки в родині» (3-4 кл.) 

 «Який птах, таке й гніздо» (5-8 кл.) 

 «Доля країни, доля народу в історії 

моєї родини» (9-ті кл.) 

4.До Всесвітнього дня цивільного захисту. 

Відпрацювання практичних дій «Евакуація при 

НС» 01.03.2021 

 
5.День іменинника (для дітей, які народилися у 

лютому) – 01.03.2021 

6. Конкурс «Солодка фантазія» (букет із цукерок) 

 

7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

9. Відкриті уроки за графіком. 

 

10. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

11.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники, 

 
 

вихователі 
 

 
 
 

Класні 

керівники, 

 
 

вихователі 
 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 
 
 

 
 

Педагог-

організатор 
 
 

Класні 

керівники, 

 
 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 
 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

 

Вихователі 

 

 

І. Перевірка якості викладання предметів: 

«Фізична культура», якість проведення 

самопідготовки згідно з вимогами НУШ,  

освітньої роботи з учнями 4 класу 

(внутрішкільний контроль). 

 

ІІ. Організація та якість проведення корекційно-

виховної роботи в 4 класі. 

 

ІІІ. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

ІV.Підготовка і оформлення атестаційних 

листів, характеристик та ознайомлення з ними 

педагогів, які атестуються. (До 01.03.2021) 

 

V. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 

 

 

 
 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 
Заремба Л.Д. 
 

 

Медична служба 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 
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Шевченківські дні. 
1. Святкова програма до Дня 8 Березня «Щирі 

вітання та палкі побажання».09.03.2021 

Змістовне наповнення шкільного сайту. 

 

2.Інформаційний вісник: - «Є в Шевченка дата 

народження, але дати смерті в Шевченка нема» 

09.03.2021 

3. «На струнах Кобзаревої душі»-конкурс поезії 

Шевченка. 10.03.2021 

4.Виставка малюнків «Наш Кобзар» (5-8 кл.) 

11.03.2021 
5.Книжкова виставка «Ми чуємо, тебе Кобзарю, 

крізь століття»-09.03.- 14.03.2021 
6.Робота  учнівського самоврядування 

 

7.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

8. Відкриті уроки за графіком. 

 

9. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

10.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маковійчук 

Н.І., педагог-

організатор 

 

Вчителі мови 

Вихователі 

 

Вчителі мови 

 

Педагог-

організатор 

Баран М.М. 

 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 
 
 
 

 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

Вихователі 

 

І. Засідання методичної ради – 11.03.2021 

1. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників. 

2. Про підготовку учнів 4-го класу до 

навчання за предметною системою. 

 

ІІ. Засідання Психолого-педагогічного 

консиліуму – 12.03.2021 

1. Проведення психолого-педагогічного 

обстеження дітей 3-го класу для визначення 

найбільш адекватних  профілів трудового 

навчання при комплектації навчальних груп  з 

трудового навчання у 4-му  класі. 

2.Різне. 

 

ІІІ. Перевірка якості викладання предметів: 

«Фізична культура», якість проведення 

самопідготовки згідно з вимогами НУШ,  

освітньої роботи з учнями 4 класу 

(внутрішкільний контроль). 

 

ІV. Організація та якість проведення 

корекційно-виховної роботи в 4 класі. 

 

V. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

VІ. Відвідування уроків, виховних заходів 

педагогів, які атестуються, з метою вивчення їх 

системи роботи. 
 

 

Заремба Л.Д. 

Керівники МО 

 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 
Заремба Л.Д. 
 

 

Медична служба 

 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 
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Тиждень книги 
(15.03.-21.03. за окремим планом) 

1. 15.03. – Відкриття і повідомлення плану 

Тижня книги на інформаційній 

загальношкільній лінійці «Книги – найкращі 

друзі».  

2.День відкритих дверей убібліотеці «Бібліотека 

– скарбниця знань і джерело творчого 

натхнення».16.03. 

3.Книжкова виставка «Мій казковий герой» - 

для учнів 1-4 класів.15.03.- 21.03. 

 

4.Засідання Ради з профілактики правопорушень 

 
5.Робота  учнівського самоврядування 

 

6.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

7. Відкриті уроки за графіком. 

 

8. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

9.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

 Бібліотекар, 

вихователі, 

класні 

керівники 

Бібліотекар, 

вихователі 
 
 
 

 
 
 

Бібліотекар 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Антошков В.І. 

 
 
 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 
 
 

 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

Вихователі 

 

 

І. Засідання атестаційної комісії- 18.03.2021 

1.Розгляд атестаційних листів вчителів, 

вихователів, які атестуються на засіданні 

шкільної атестаційної комісії;  

2.Про моральне заохочення педагогів за 

підсумками атестації; 

3. Прийняття рішень (у межах своєї 

компетенції) про відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоєння 

(відповідність раніше присвоєних) 

кваліфікаційних категорій, педагогічних звань. 

 

ІІ. Організація та якість проведення корекційно-

виховної роботи в 4 класі. 

 

ІІІ.  Перевірка якості викладання предметів: 

«Фізична культура», якість проведення 

самопідготовки згідно з вимогами НУШ,  

освітньої роботи з учнями 4 класу 

(внутрішкільний контроль). 

 

ІV. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медвідь С.В. 

Катапська Ж.С. 

 

Заремба Л.Д. 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

Медична служба 
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Тиждень книги 
(22.03.-28.03. за окремим планом) 

1. Рейд – перевірка шкільних підручників 

«У кого підручнику краще живеться?!» (1-9 

класи).22.03. 

2. Конкурс книжкових виставок по класах 

(1-9 класи). 23.03. 
 

3. Книжкова вікторина «А ми багато 

знаємо казкових героїв» (учні 2-4 класи). 

24.03. 

4. Гра «Квітка бажань» «Хочу бачити в 

бібліотеці» 5-6 кл. 25.03. 
5. Інформаційна хвилина «24.03 – всесвітній 

день боротьби з туберкульозом» 
6. День іменинника (для дітей, які 

народилися у березні) – 26.03.2021 
7. Робота  учнівського самоврядування 
 
8. .Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 
9. Відкриті уроки за графіком. 
 
10. Робота гуртків, спортивних секційза 

графіком. 
11. Індивідуальна робота з дітьми, 

спілкування,  робота в групах. 
12.  Робота з батьками та учнями: 
 попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму 

 інструктажі з ТБ на весняні канікули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баран М.М. 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 

Баран М.М. 

 

 

Баран М.М. 

 
 
 

Вихователі 

 

Педагог-

організатор 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 
 

 
 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

Вихователі 

 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 

 

 

І.Нарада при директорі – 23.03.2021 
1. Про стан відвідування учнями школи.  

2. Особистісно орієнтоване виховання як умова 

формування в учнів життєтворчого потенціалу.  

 

ІІІ.Класно-узагальнюючий контроль: 

організація та якість проведення корекційно-

виховної роботи в 4 класі. 

 

ІV. Створення робочої групи для складання 

проекту плану роботи закладу на 

2021/2022навчальний  рік 

 

V. Проведення інструктажів  з безпеки 

життєдіяльності учнів напередодні весняних 

канікул. 

 

VІ.Засідання педагогічної ради –29.03.2021 

1. Про стан викладання фізичної культури в 

школі.  

2. Діяльність педагогічного колективу щодо 

формування правової культури учнів, 

попередження правопорушень, бездоглядності 

та інших негативних проявів. 

 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

 

Класні 

керівники, 

вихователі 

 

Заремба Л.Д. 

 

 

Антошков В.І. 
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Тиждень здорового способу життя 
1.Відкриття проведення Тижня здорового 

способу життяна тему: «Зроби свій вибір на 

користь здоров’я». Загальношкільна лінійка. 

Оголошення плану роботи. 05.04. 

 Цикл заходів: 

1. Диспут«Поговоримо про наше здоров’я».06.04. 

2. Тренінг «Здоровий спосіб життя – яким я його 

собі уявляю».8-9 кл. 05.04. 

3. Урок-подорож «Мандрівка до острова скарбів 

     «Здоров’я » 06.04. 

4. Показ мультфільмів з циклу «Азбука 

здоров’я» для учнів 1-5 класів07.04. 

5. Показ документального фільму «Правда про 

куріння» для учнів 6-9 класів07.04 

6. Вернісаж малюнків «Здоровому способу життя 

– ТАК, шкідливим звичкам – НІ!»05.04-

11.04.2021 
2. Заняття з ТБ «Хай вогонь в серцях палає, а 

пожеж  хай не буває» (до Дня працівників 

пожежної безпеки; 5-8 класи)  

3.Відзначення Дня сміху: 

Конкурси гуморесок, усмішок 

 - «Українські пересмішники» (1-8 кл.) 

4. Розважальна програма «Сміхопанорама» (9 кл.) 

5.Робота  учнівського самоврядування 

 

6.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

7. Відкриті уроки за графіком. 

8. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 
 

 

 

Вчитель ОЗ 

Класні 

керівники 

 

 

Вихователі 

Вчителі ОЗ 

 

Класні 

керівники 

Медична 

служба 

Тільняк В.І. 

 

Педагог-

організатор 

 

Класні 

керівники 

Вихователі 

Педагог-

організатор 
 
 
 
 

 
 
 

Педагог-

організатор 
 
 
 
 

Тільняк В.І. 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

 

 

І. Засідання Психолого-педагогічного 

консиліуму – 08.04.2021 

1. Динаміка розвитку учнів 1 класу. 

2. Обговорення рівня психічного розвитку і 

пізнавальних можливостей учнів 9-х класів, які 

за станом здоров’я можуть оволодіти професією 

певного кваліфікаційного рівня у ПТУ. 

3. Різне. 

 

ІІ.Створення робочої групи для 

складанняпроекту  плану  роботи закладу  на 

2021/2022 навчальний  рік. 

 

ІІІ. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 

 

 

ІV. Внутрішкільний контроль: 

- стан відвідування учнями школи. 

 

 

 

 

 

 

Учасники 

консиліуму, 

вчителі труд. 

навч. 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

 

Заремба Л.Д. 
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Тиждень природознавства і географії 
(12.04.-18.04. за окремим планом) 

1.Відкриття тижня природознавства та географії. 

Урочиста лінійка. Ознайомлення з планом заходів 

на тиждень.  12.04. 

2. Виховна  година «Мандруючи Буковиною» 

12.04.  
3.Класна година«Охороняйте первоцвіти». 12.04. 

4.Книжкова виставка«Природа рідного краю» 

5.Конкурс малюнків«Я люблю Україну» 

 
6. Екскурсії та прогулянки «Я вмію відпочивати 

на природі» 12.04 – 18.04.2021 

7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

9. Відкриті уроки за графіком. 

 

10. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

11.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

Ганевич С.М. 
 

 

Вихователі 
 

 
 
 
 
 
 

 

Класні керівники 

 

Баран М.М. 
Ганевич С.М.  

 
 

 

Вихователі 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 
 
 

 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

 

Вихователі 

 

І. Нарада при директорі – 15.04.2021 

1. Про готовність учнів 4-х класів до навчання 

за предметною системою.  

2. Психолого-педагогічні умови свідомого 

вибору та оволодіння майбутньою професією 

випускниками школи.  

3. Про порядок закінчення навчального року, 

проведення навчальних екскурсій.. 

 

ІІ.  Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

ІІІ. Внутрішкільний контроль: 

- стан учнівських зошитів з української 

мови учнів 2-4 класів; 

- стан відвідування учнями школи; 

- перевірка стану ведення класних 

журналів; 

-     виконання освітніх планів та програм, 

програм виховної роботи. 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

Адміністрація 
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Тиждень природознавства і географії 
(19.04.-25.04. за окремим планом) 

1.Презентаційний матеріал  про  збереження 

природних ресурсів рідного краю. 5-9 кл. 

19.04.2021 

2.Конкурс на  кращий вірш«Ми з природою на 

Ти»-20.04.2021 

3.Квест- гра  для учнів 5-9 класів  «Я частинка 

природи». -21.04.2021 

4.Акція «Чисте подвір’я» -21.04.2021 

5.Виставка виробів із природного 

матеріалу.  22.04.2021 

 

6.День ЦЗ «Добрі знання, швидка дія, право на 

життя». Проведення занять з евакуації особового 

складу школи. (Дата додатково) 

7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

9. Відкриті уроки за графіком. 

 

10. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

11.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ганевич С.М.  

 

 

Вихователі 

 

Вихователі 

 

Вихователі 
Вчителі 

трудового 

навчання 
Педагогічний та 

учнівський 

колективи 

 

 
 

 

 
 

 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 
 

 
 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

Вихователі 

 

 

І. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

ІІ. Внутрішкільний контроль: 

- стан учнівських зошитів з української 

мови учнів 2-4 класів; 

- стан відвідування учнями школи; 

- перевірка стану ведення класних 

журналів; 

-     виконання   освітніх планів та програм, 

програм виховної роботи; 

-     рівень володіння навичками правильного 

читання учнів початкової школи. 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

Адміністрація 
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Тиждень трудового навчання 
(26.04.-02.05. за окремим планом) 

1.Відкриття тижня. Лінійка «Тільки в праці 

життя і краса людини». 26.04.2021 

2.З’ясування поглядів учнів на професійне 

самовизначення. Класні зустрічі: 

1. «Ставлення учнів до фізичної праці». 

2. «Професійні інтереси учня». 

3. «Ставлення учня до професії, яку він 

обирає» - 27.04.2021 

 

3. Конкурс: тематичних газет, творчих робіт, 

малюнків «Ярмарка професій». 28.04.2021 

 

 

4. 26.04 -  День Чорнобильської 

трагедії. Виставка малюнків, творчих робіт 

«Дзвони Чорнобиля» - 26.04.2021 
5.День іменинника (для дітей, які народилися у 

квітні) – 30.04.2021 

6. Година спілкування «Світле Воскресіння 

принесло світові спасіння» 

7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

9. Відкриті уроки за графіком. 

 

10. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

11.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вчителі 

трудового 

навчання 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Вчителі 

трудового 

навчання 

Класні 

керівники, 

вихователі 

 8-9-х класів 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Педагог-

організатор 
 
 

 
 

Вихователі 
 
 
 

Педагог- 

організатор 
 

Тільняк В.І. 
 

 
 
 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

Вихователі 

 

 

 

І.Внутрішкільний контроль: 

- стан учнівських зошитів з української 

мови учнів 2-4 класів; 

- стан відвідування учнями школи; 

- перевірка стану ведення класних 

журналів; 

-     виконання освітніх планів та програм, 

програм виховної роботи; 

-     рівень володіння навичками правильного 

читання учнів початкової школи. 

 

 

ІІ. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 

 

 

ІІІ. Перевірка стану викладання предмета: 

«Розвиток мовлення»  

 (внутрішкільний контроль). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

 

Адміністрація 
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Тиждень трудового навчання 
(10.05.-16.05. за окремим планом) 

1.Конкурс знавців трудового навчання. 

(розгадування кросвордів, ребусів, 

головоломок.)10.05.- 16.05. 

2.Інформаційна хвилинка 

 «З історії виникнення побутових речей»  (8-9 кл.) 

10.05. 

3. Місячник з охорони праці (за окремим 

планом) 

 
4.Акція  по  збереженню  шкільного  

майна.Трудовий десант  «Яке подвір'я, такий і  

господар».  11.05.2021 

5. Веселі старти (6-7 кл.) 12.05.2021 

6.Робота  учнівського самоврядування 

 

7.Психологічний супровід освітнього, 

корекційно-розвиткового процесу. 

8. Відкриті уроки за графіком. 

 

9. Робота гуртків, спортивних секційза графіком. 

 

10.Індивідуальна робота з дітьми, спілкування,  

робота в групах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі 

трудового 

навчання 

Класні 

керівники 

вихователі 
 
 

Заремба Л.Д. 

 

 

Учнівське само 

врядування 

 

Якімчук Т.Б. 

Педагог-

організатор 

Тільняк В.І. 
 
 

 
 
 
 

Вчителі-

предметники 

Керівники 

гуртків 

Вихователі 

 

 

І. Засідання шкільної атестаційної комісії – 

06.05.2021 
1.Підведення підсумків роботи шкільної 

атестаційної комісії з проведення атестації 

педагогів у 2020/2021 навчальному році. 

 

ІІ. Внутрішкільний контроль: 

- стан учнівських зошитів з української 

мови учнів 2-4 класів; 

- стан відвідування учнями школи; 

- перевірка стану ведення класних 

журналів; 

-     виконання освітніх планів та програм, 

програм виховної роботи; 

-     рівень володіння навичками правильного 

читання учнів початкової школи. 

 

ІІІ. Контроль за санітарним станом у всіх 

підрозділах школи, дотриманням учнями вимог 

санітарії та гігієни. 
 

ІV.Перевірка стану викладання предмета: 

«Розвиток мовлення»  

 (внутрішкільний контроль). 

 

 

 

 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медична служба 

 

 

 

 

Адміністрація 
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Тиждень вибору професії 
1. Година спілкування «Що я знаю про 

майбутню професію?». 18.05 

 

2. Тренінг «Вибір професії».19.05. 
 

 

3. Усний журнал «Таємниця майстерності». 

25.05 
4. Захист майбутніх професій «Всі професії 

хороші – вибирай на смак». 

5. Екскурсія на будівельний майданчик  

 

6. Робота старшокласників на пришкільній 

ділянці» 20.05. 

 

7. Відкритий виховний захід «Вчителько 

перша, прощай!» 18.05.2021 

8. Загальношкільні батьківські збори  
«Реалізація можливостей учнів..» 

21.05.2021 

9.  Робота учнівського самоврядування 

10. Психологічний  супровід  освітнього 

процесу. 

 11. Екскурсія учнів 9-х класів в ПТУ №8, 

Будівельний ліцей. 
12.Індивідуальна робота з дітьми, 

спілкування,  робота в групах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 

 Вихователі 

класні 

керівники 

8-9 класів 

 Вихователі 9-х 

класів 

Вихователі, 

вчителі 

трудового 

навчання 

Вихователі, 

класні 

керівники 
 
 

Медвідь С.В. 

Катапська Ж.С. 

 

Антошков В.І. 

 

Педагог-орг. 

Тільняк В.І. 

                                      

Букарчук І.Г., 

Скакун О.Ф., 

Шимко Н.М. 

Вихователі 

 

 

І.Засідання методичної ради – 18.05.2021 

1. Про підсумки роботи методичної ради за 

2020/2021 навчальний рік та завдання на 

2021/2022 навчальний рік. 

 

ІІ. Засідання психолого-педагогічного 

консиліуму  – 21.05.2021 

1. Підсумок роботи психолого-педагогічного 

консиліуму за 2020/2021 навчальний рік та 

завдання на 2021/2022 навчальний рік. 

2. Різне. 

  

ІІІ. Перевірка стану викладання предмета: 

«Розвиток мовлення»  

 (внутрішкільний контроль). 

 

 

ІV.Підсумковий контроль: Адміністративні 

контрольні роботи: 

- Математика - 2, 4, 5, 6 класи; 

- Українська мова  - 2-9 класах; 

- Перевірка стану володіння навичками 

читання учнями 5-9 класів 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

Керівники МО 

 

 

 

 

Учасники 

консиліуму 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

Адміністрація 
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Дні «Зустрічаємо літо» 
 

1. Підбиття підсумків «Що я зробив для класу і 

школи?»25.05. 

 

2.Спортивні змагання «Ми веселі, спритні, 

витривалі!» (5-9кл.)26.05. 
3.Бесіда-аналіз «Мої досягнення у цьому 

навчальному році»27.05.2021 
4.День іменинника (для дітей, що народилися у 

травні) – 27.05.2021 

5. Заняття з ТБ в класах - 27.05.2021 

 

6.«Навчальний рік, без ушкоджених книг» Огляд 

підручників, якими користувалися учні. 

26.05.2021 

 

6.Свято останнього дзвоника.                                                    

Випускний бал.    28.05.2021 

Змістовне наповнення шкільного сайту.            

 
7.Робота  учнівського самоврядування 

 

8.Психологічний супровід освітнього, корекціно-

розвиткового процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі, 

класні 

керівники 

Якімчук Т.Б. 

 

Класні 

керівники 

Педагог-орг. 

 

Класні 

керівники 
 

Баран М.М. 

 

 

Педагог-орг. 

Маковійчук 

Н.І. 

 

Педагог-орг. 

 

Тільняк В.І. 

І. Засідання педагогічної ради.   26.05.2021. 

1. Про стан харчування учнів закл., контроль за 

якістю та безпекою харч. продуктів і прод. 

сировини, питної води та джер. водопостач. 

2. Про підсумки роботи з цивільного захисту 

протягом року. 

3. Про успішність учнів 1 класу в умовах НУШ 

та висвітлення у «Свідоцтві досягнень» 

якості корекційно-розвиткової роботи. 

4. Про перевід учнів 2-3 класів у наступні кл. 

5. Про рівень навчальних досягнень учнів 4-го 

класу, їх готовність до навчання за 

предметною системою. 

6. Про перевід учнів 5-8 класів у наступні кл. 

7. Про випуск учнів 9-х класів. 

 8. Про вивчення предмету Розвиток мовлення. 

9. Про результати роботи психологічної служби. 

10. Організація літнього оздоровлення. 

11. Схвалення Освітньої програми, Навчального 

плану на 2021/2022 навчальний рік. 

12. Про попереднє  пед. навант. на 2021/2022 н.р 

ІІ. Нарада при директорі – 28.05.2021 

1. Про підсумки методичної роботи у 2020/2021.  

2.Про перевірку навичок прав. чит. в учнів 2-4кл  

3. Про виконання виховних планів роботи 

вихователів 1-9 класів за 2020/2021 н.рік.      

4. Про виконання плану роботи школи за 

2020/2021 навчальний рік. 

ІІІ. Засідання ради школи – 28.05.2021 
 1.Про планув.р-ти ради закладу на 2021/2022н.р                                                                                           

2. Про погодження Освітньої програми, 

Навчального плану на 2021/2022 н. рік.                                                                                              

3. Про погодження проекту плану роботи школи 

на 2021/2022 навчальний рік. 
 

 

Антошков В.І. 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Білецька М.В. 

 

 

Класні 

керівники  

Медвідь С.В. 

Катапська Ж.С. 

Класні 

керівники 5-9 кл 

Ніколаєва Н.П. 

Тільняк В.І. 

Антошков В.І. 

педколектив 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заступники 

директора: 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Голова ради 

школи 
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 Аналіз освітньої, корекційно-розвиткової роботи 

в школі впродовж навчального року (рішення 

педагогічної ради, накази, дані про рівень знань, 

умінь і навичок учнів,  стан відвідування, стан 

вихованості, дисциплінованості учнів, стан 

позакласної роботи) 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка  

про 

виконання 

1 

 

Забезпечення соціального захисту учнів (вихованців), які потребують 

соціальної підтримки: 

- постійний психолого-педагогічний супровід учнів (вихованців) у 

освітньому процесі; 

- складання соціального паспорту учнів (вихованців); 

- обстеження житлово-побутових умов учнів (вихованців) пільгових 

категорій м.Чернівці; 

- вивчення умов проживання учнів (вихованців); 

- організація відпочинку й оздоровлення вихованців. 

 

Протягом

року  

Протягом 

року 

Вересень 

Протягом 

року   

 

Червень-

серпень 

Соціальний 

педагог 

Практичний 

психолог  

Класні керівники 

Керівництво 

школи 

 

 

Довідка 

 

Аналіз  

Довідка 

Акти 

 

Звіт 

 

 

2 

 

 

Аналіз працевлаштування випускників (дітей пільгової категорії) Протягом 

року 

 

Керівництво 

школи 

Соціальний 

педагог 

Інформація  

 
 

3 

 

Контроль за збереженням наявного житла Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

Класні керівники 

 

Інформація  
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка  

про 

виконання 

4 Супровід, надання рекомендаційбатькам учнів (вихованців), які цього 

потребують,щодо оформлення соціальних виплат (пенсії по втраті 

годувальника, аліменти) 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

 

Довідка  

 

 

 

5 Оновлення банку даних Протягом 

року  

Соціальний 

педагог 

Довідка  

 
 

6 Аналіз літнього оздоровлення Серпень  Керівництво 

школи  

Інформація  

 
 

7 Оформлення документації: 

 Заповнення карток 

 Акти обстеження 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

Довідка  

 
 

8 Ревізія єдиних квитків Травень Керівництво 

школи  

-  

9 Аналіз стану оформлення особових справ учнів Травень Керівництво 

школи  

Наказ  

 

 

 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінс

ьке 

рішення 

Відмітка про 

виконання 

1 Аналіз показників стану здоров’я учнів (вихованців) у 2020 році Серпень  Лікар Довідка   

2 Моніторинг показників фізичного розвитку учнів (вихованців) Вересень  Вчителі 

фізкультури 

Довідка 
 

3 Наради з питань охорони життя і здоров’я учнів (вихованців) та 

педагогічних працівників 

Протягом 

року 

Керівники 

служб, 

секретар з 

охорони праці 

Протокол  
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4 Огляд стану здоров’я: 

- учнів (вихованців);  

- працівників; 

 

- аналіз санітарних книжок 

2 рази на 

рік 

згідно з 

графіком 

2 рази на 

рік 

Медична 

служба 

 

 

5 Аналіз дотримання й вивчення стану санітарно-гігієнічного 

режиму, безпеки життєдіяльності: 

- вивчення і результативність предмету «Основи здоров’я»; 

- закріплення класів; 

- організація проведення вологого прибирання, провітрювання і 

дезинфекції приміщення; 

- організація екологічного трудового десанту; 

- вивчення стану охорони праці в навчальних кабінетах й 

майстернях 

 

 

Протягом 

року 

Керівництво 

школи  

 

 

Медична 

служба  

Плани  

 

6 Перевірка готовності навчальних класів, майстерень до нового 

навчального року 

До 01.09.20 Комісія  Акти  
 

7 Ведення журналів реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності  з учнями (вихованцями)  та персоналом школи 

Серпень,  

протягом 

року 

Керівники 

служб, вчителі, 

вихователі 

Журнали  

 

8 Проведення профілактичних заходів з метою оздоровлення учнів 

(вихованців) та запобігання захворюванням: 

- організація заходів щодо реалізації програми «Здоров’я»; 

- проведення заходів щодо профілактики нещасних випадків на 

території школи; 

- зріз обсягу домашніх завдань; 

- робота з профілактики інфекційних захворювань, харчових 

отруєнь; 

- випуск санітарних бюлетенів; 

- організація роботи спеціальних медичних груп і лікувально-

фізичної культури 

 

 

Серпень  

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Лікар 

Вчитель 

фізкультури 

 

 

План  

 

 

 

Довідка  
 

9 Зустріч із співробітниками Державної автомобільної інспекції, 

пожежної частини для проведення бесід з учнями (вихованцями)  

Протягом 

року 

Керівництво 

школи 

 
 

10 Медичний огляд та диспансеризація учнів (вихованців) 1 раз на рік Лікар  Довідка   
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11 Забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних 

кімнатах, спортивному залі, майстернях, харчоблоці, інших 

приміщеннях школи 

Протягом 

року 

Лікар  Наказ  

 

12 Контроль за якістю приготування  їжі та продуктів у шкільній 

їдальні 

Протягом 

року 

 Комісія  

з харчування 

Довідка, 

наказ 
 

13 Організація в кожному класі санітарних постів  Вересень  Учнівське 

самоврядування 

Довідка, 

графіки 
 

14 Виконання вимог щодо збереження кожним учнем (вихованцем)  

шкільної форми, змінного сезонного одягу і взуття, предметів 

особистої гігієни 

Протягом 

року 

Учнівське 

самоврядування 

 

 

15 Спостереження за дітьми з хронічними захворюваннями Протягом 

року  

Лікар   
 

16 Амбулаторний прийом в школі Протягом 

року 

Лікар   
 

17 Організація роботи фізіотерапевтичного кабінету Протягом 

року 

Лікар   
 

18 Організація роботи пересувного стоматологічного кабінету Протягом 

року 

Лікар   
 

19 Контроль за виконанням санітарного, світлового та теплового 

режимів 

Протягом 

року  

Лікар   
 

20 «День фізичної культури і здоров’я» у школі Вересень  Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

План 

 

21 Реалізація  плану профілактичних щеплень Протягом 

року 

Лікар  План  
 

22 Огляд на педикульоз та захворювання шкіри Протягом 

року  

Лікар  Огляд  
 

23 Планування заходів щодо профілактики наркоманії, СНІДу, 

венеричних захворювань, розповсюдження шкідливих звичок  

серед молоді 

Протягом 

року  

Лікар  План 

 

24 Оздоровлення вихованців у таборі «Лунка»  Червень-

серпень  

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Наказ  
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Мета: забезпечити сприятливі умови для фізичного, психічного, розумового, соціального становлення особистості учнів (вихованців), 

досягнення ними рівня освіченості, потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітк

а  про 

виконан

ня 

1 Вивчення контингенту новоприбулих учнів (вихованців). 

 

Вересень  Психолого-

педагогічний 

консиліум, 

вихователі 

Протокол   

2 Створення банку діагностичних методик вивчення особистісних 

особливостей учнів (вихованців), їхніх пізнавальних можливостей і 

здібностей 

І семестр Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Банк методик  

3 Проведення діагностики з метою визначення рівня пізнавальних 

можливостей і схильностей учнів (вихованців) 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Класні керівники 

Діагностичні 

картки 
 

4 Про рівень володіння навичками правильного читання учнів початкової 

школи. 

Квітень  Заступник 

директора з НВР 

Довідки, наказ  

5 Удосконалення корекційно-аналітичної діяльності вчителя за даними 

моніторингових досліджень 

Протягом 

року 

Керівництво 

школи 

Довідки   

6 Забезпечення реалізації принципів спеціальної педагогіки, проектування 

педагогічної ситуації успіху в навчанні 

Протягом 

року 

Керівництво 

школи 

  

7 Про рівень володіння учнями 4 класу навичками правильного читання. Грудень Заступник 

директора з НВР  

Наказ  

8 Забезпечення  якісного проведення уроків, які вивчаються згідно з 

планом. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР  

Книга внутр. 

контролю 
 

9 Забезпечення роботи гуртків, спортивних секцій Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

  

10 Впровадження в освітній процес індивідуальних творчих планів Вересень  Педагогічні   
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітк

а  про 

виконан

ня 

 працівники 

11 Впровадження  навчальних та виховних проектів в освітній процес 

 

Протягом 

року  

Педагогічні 

працівники 

  

12 Організація проведення навчальних екскурсій та навчальної практики Квітень-

травень 

Заступник 

директора з НВР 

Наказ   

 

 

 
Всього педагогічний колектив налічує  59 осіб. 

Якісний склад педагогічних працівників за освітою: 
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вища непедагогічна освіта 



102 

 

Моніторинг кадрового складу  

педагогічних працівників комунального закладу «Чернівецька спеціальна  

школа №4» 

 

Кадровий склад педагогічних працівників 

№з/п  Кількість 

1 Всього педагогів 59 

 

 

2 

Кваліфікаційні категорії 

спеціаліст вищої категорії 33 

спеціаліст  І  категорії 13 

спеціаліст  ІІ  категорії 7 

Спеціаліст 6 

 

 

3 

Присвоєно педагогічне звання 

старший вчитель 2 

вчитель-методист 4 

вихователь-методист 1 

4 Нагороджені  знаком 

’’Відмінник освіти України’’ 

 

3 

5 Педагоги з вищою освітою 55 

6 Бакалавр.  Незакінчена вища освіта 2 
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7 Середня педагогічна освіта 2 

8 Кількість педагогів- неспеціалістів - 

9 Мають дефектологічну освіту 26 

 

 

10 

Стаж  педагогічної роботи 

від 1 до 3-х років 1 

від 3-х  до 10-ти років 8 

від  10  до 20-ти років 17 

від  20-ти років 33 

11 Кількість пенсіонерів 16 

                 

 

МОНІТОРИНГ   

відзначення педагогічних працівників комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат №4» 
  Відзнака Прізвище нагородженого Рік нагородження 

Із
 з

а
г
а
л

ь
н

о
ї 

к
іл

ь
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о
ст
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Н
а
г
о
р

о
д

ж
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о
: 

Нагрудний знак «А.С.Макаренко» Коропецький І.І. 2007 

Лауреат премії імені О.Поповича Коропецький І.І. 2006 

Лауреат премії імені Ю.Федьковича Коропецький І.І. 1999 

Знак «Відмінник освіти і науки України» Коропецький І.І  

Пацурківський А.С 

Ніколаєва Н.П.  

Арсентьєва Л.Ф. 

Іліщук М.О. 

1996 

2002 

2003 

2009 

2019 
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Почесною грамотою Міністерства освіти і науки  

 Коропецький І.І. 

 Іліщук М.О. 

Арсентьєва Л.Ф. 

Ніколаєва Н.П.  

Пацурківський А.С 

Букарчук І.Г  

Хомік М.М. 

2001 

2006 

2004 

2001 

1998 

1996 

2004 

Подякою Міністерства освіти і науки   

 Сохацька Г.М. 

Антошков В.І. 

 

2016 

2018 

Почесною грамотою облдержадміністрації  

 Коропецький І.І   

 

2002 

Почесною грамотою обласної ради  

 Коропецький І.І.   

Бурик М.Д. 

Тільняк В.І. 

Іліщук М.О. 

Якімчук Т.Б. 

2000 

2010 

2016 

2016 

2016 

Почесною грамотою Головного управління освіти і науки 

 

 

 Коропецький І.І  

Хомік М.М. 

Братунь С.І. 

Сохацька Г.М. 

Скуліш С.Г. (р)  

Арсентьєва Л.Ф.   

Салій В.І. 

Букарчук І Г (р) 

Шимко Н.М.  

Ганевич С.М.  

2000 

2004 

2003 

1997 

2004 

2001 

2000 

2003 

2005 

2006 
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Артановська Г.Є. 

Якімчук Т.Б.  

Антошкова М.М. 

Заремба Л.Д. 

Кушнір В.І. 

Антошков В.І. 

2006 

2007 

2007 

2007 

2011 

2012 

Почесною грамотою Департаменту освіти і науки  

 Зазуля Л.А. 

Білецька М.В. 

Скакун О.Ф. 

Антошкова М.М. 

Бурик М.Д. 

Маковійчук Н.І. 

Бабюк Р.І. 

Букарчук І.Г. 

2016 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2018 

2018 

  Мають педагогічне звання 

  Вчитель-методист Коропецький І.І  

Сохацька Г.М. 

Заремба Л.Д. 

Ганевич С.М. 

2006 

2010 

2018 

2019 

Старший вчитель Букарчук І.Г.  

Ніколаєва Н.П.  

2008 

2009 

Вихователь-методист Пацурківський А.С. 2012 

Позитивні тенденції – позитивна динаміка кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. Ріст кількості педагогічних працівників, 

якімають вищу та першу кваліфікаційні категорії. 

Наведені дані свідчать про результативність роботи керівництва школи з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів 

упродовж останніх   років.  

Комунальний заклад «Чернівецька спеціальна школа №4» є юридичною особою,  

здійснює свою діяльність згідно зі Статутом школи. 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Здійснення надання основних щорічних відпусток, додаткових відпусток 

відповідно до Закону України «Про відпустки» 

 

Упродовж 

навчального року 

Коропецький І.І.  

2 Ознайомлення працівників (повторно) з Положенням про надання щорічної 

грошової винагороди педагогічним працівникам та Положенням про 

преміювання працівників 

До 07.10.2020 Коропецький І.І.  

3 Організація проведення замін уроків тимчасово відсутніх вчителів відповідно до 

листа МОН України від 28.11.2008 № 1/9-770 

Упродовж 

навчального року 

Заремба Л.Д.  

4 Розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян Упродовж 

навчального року 

Коропецький І.І.  

5 Здійснення діловодства  за зверненнями громадян Упродовж 

навчального року 

Секретар  

6 Здійснення контролю за своєчасністю виконання вхідних документів Упродовж 

навчального року 

Коропецький І.І.  

7 Обробка вхідної та надсилання вихідної документації, в тому числі засобами 

електронного та поштового зв’язку  

Упродовж 

навчального року 

Секретар  

8 Ведення книги обліку і видачі трудових книжок, здійснення записів у трудових 

книжках працівників 

Упродовж 

навчального року 

Секретар  

9 Облік прийому та звільнення працівників Упродовж 

навчального року 

Секретар  

10 Підготовка нагородних матеріалів на відзначення працівників державними 

нагородами 

Упродовж 

навчального року 

Секретар  

11 Ведення книги обліку нагородження працівників  Упродовж 

навчального року 

Секретар  

 
 

Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 
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2010 року, із змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом МОНМСУ №1135 від 08.08.2013 

року.  

 

Атестація ґрунтується на принципах демократичності, загальності, систематичності, колегіальності, морального та матеріального 

заохочення, стимулювання неперервної освіти і самовдосконалення, гласності й здійснюється для визначення фактичного рівня професійної 

діяльності працівника на основі всебічного вивчення, аналізу й оцінювання його педагогічної роботи.  

 

Організація та здійснення роботи з атестації 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правова база Планування роботи в 

атестаційний період 
Діяльність атестаційної комісії 

Атестація педагогічнихпрацівників 

 

Підвищення педагогічної 

майстерності 

Реалізація самоосвітньої 

діяльності педагога 
Педагогічна діагностика 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Забезпечити вчасне подання замовлень на 

проходження курсової перепідготовки при 

ІППОЧО. 

до 01.09.2020 Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

Замовлення 

 

 

2 Проаналізувати перспективний план атестації 

вчителів та вихователів  

до 31.08.2020 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

План-графік  

3 Сприяти організації і проведенню атестації 

вчителів, вихователів школи відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників 

 

протягом року 

 

Адміністрація 

  

4 Створити  шкільну атестаційну комісію. до 10.09.2020 Коропецький І.І. 

 

Наказ  

5 Подати до атестаційної комісії Департаменту освіти 

і науки ЧОДА списки вчителів та вихователів, які 

підлягають черговій атестації, із зазначенням 

результатів попередньої атестації та строків 

проходження курсів підвищення кваліфікації. 

 

до 20.10.2020 

 

Коропецький І.І. 

 

 

Заремба Л.Д. 

Списки  

6 Затвердити: 

-  списки вчителів та вихователів, які атестуються; 

-  графік роботи атестаційної комісії; 

-  приняти рішення щодо перенесення строку 

чергової атестації (в разі  необхідності) 

 

до 20.10.2020 

 

 

Члени атестаційної 

комісії 

Протокол  

7 Подати матеріали (довідку-подання, методичні 

розробки) вчителів, вихователів, які атестуються та 

претендують на встановлення (відповідність раніше 

встановлених) педагогічних звань до ІППОЧО; 

до 30.01.2021  

Секретар атестаційної 

комісії 

Списки  
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

8 Вивчення педагогічної діяльності осіб, які 

атестуються, шляхом: 

-   відвідування уроків, самопідготовок, 

позакласних заходів, режимних моментів; 

-  вивчення рівня навчальних досягнеь учнів, 

результативності корекційно-розвиткової роботи; 

-  ознайомлення з даними про участь педагога в 

роботі методичного об’єднання, школи 

педагогічної майстерності, інших заходах, 

пов’язаних з організацією освітньої, корекційно-

розвиткової роботи 

 

 

 

 

до 01.03.2021 

 

 

 

 

Члени шкільної 

атестаційної комісії 

Книга 

внутрішкільного 

контролю 

 

9 Подання до атестаційної комісії Департаменту 

освіти і науки ЧОДА атестаційних листів вчителів, 

вихователів, які атестуються. 

до 25.03.2021 Секретар атестаційної 

комісії 

  

10 Організувати роботу атестаційної комісії впродовж 

навчального 

року 

Голова атестаційної 

комісії 

Протоколи  

11 Презентація роботи педагогів на засіданні 

педагогічної ради, наради при директорі.  

до 30.10 

до 30.01 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Протоколи  

12 Провести засідання атестаційної комісії: 

 Про розподіл обов’язків між членами 

атестаційної комісії; 

 Планування роботи атестаційної комісії; 

 Графік роботи атестаційної комісії; 

 Розгляд організаційних питань(умови 

атестації). 

 

 

 

до 20.09.2020 

 

 

 

Атестаційна комісія 

Протоколи  
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

13 Розгляд заяв вчителів, вихователів, які атестуються; 

Розгляд заяв педагогів, які атестуються 

позачергово; 

Про перенесення строку атестації; 

Співбесіда з педагогічними працівниками щодо 

складання індивідуального плану підготовки і 

проходження атестації, умов атестації. 

 

 

 

до 20.10.2020 

 

 

 

Атестаційна комісія 

 

 

Протоколи  

14 Розгляд атестаційних матеріалів педагогів, які 

претендують на підвищення кваліфікаційної 

категорії та (або) присвоєння педагогічного звання; 

 

січень 

 

Атестаційна комісія 

 

Протоколи  

15 Розгляд атестаційних листів вчителів, вихователів, 

які атестуються, на засіданні шкільної атестаційної 

комісії; 

Про моральне заохочення педагогів за підсумками 

атестації; 

Розгляд поточних питань під час підготовки та 

проведення атестації; 

Прийняття рішень (у межах своєї компетенції) про 

відповідність педагогічного працівника займаній 

посаді, присвоєння (відповідність раніше 

присвоєних) кваліфікаційних категорій, 

педагогічних звань. 

 

 

 

 

 

 

до 20.03.2021 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія 

 

Протоколи  

16 Оформлення документації за підсумками атестації 

вчителів, вихователів. 

до 01.04.2021 Заступник голови, 

секретар атестаційної 

комісії 

Атестаційні листи, 

протоколи  

засідань, накази 

 

17 Клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня 

про відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді, присвоєння (відповідність раніше 

присвоєних) кваліфікаційних категорій, 

педагогічних звань 

до 17.04.2021 Заступник голови,  

секретар атестаційної 

комісії 

Протоколи  
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

18 Про підсумки атестації педагогів у 2020/2021 

навчальному році; 

Підготовка звітної та статистичної документації за 

підсумками атестації. 

до 17.05.2021 Заступник голови,  

секретар атестаційної 

комісії 

Наказ  

 

 

 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

Управлінсь

ке рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

І засідання Вересень 

18.09.2020 

 

 

 

 

Коропецький 

І.І. 

Заремба Л.Д. 

  

1 Про затвердження плану роботи атестаційної комісії Протокол  

2 Про розподіл функціональних обов’язків між членами  

атестаційної комісії 

  

3 Розгляд організаційних питань (умови атестації).   

ІІ засідання Жовтень 

15.10.2020 

 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

  

1 Розгляд подання директора школи щодо атестації вчителів, 

вихователів. 

Протокол  

2 Затвердження графіка проведення атестації в 2020/2021 

навчальному році 

  

3 Затвердження індивідуальних планів роботи педагогів, які 

атестуються 

ІІІ засідання Лютий 

04.02.2021 

Члени 

атестаційної 

комісії 

  

1 Звіт педагогічних працівників, які атестуються та претендують на 

підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного 

звання. 

 

 

Протокол  
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

Управлінсь

ке рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

ІV засідання Березень 

18.03.2021 

Члени 

атестаційної  

комісії 

  

1 

 

2 

3 

 Розгляд атестаційних листів вчителів, вихователів, які 

атестуються на засіданні шкільної атестаційної комісії;  

 Про моральне заохочення педагогів за підсумками атестації; 

 Прийняття рішень (у межах своєї компетенції) про 

відповідність педагогічного працівника займаній посаді, 

присвоєння (відповідність раніше присвоєних) 

кваліфікаційних категорій, педагогічних звань. 

Протокол  

V засідання    

1 Підведення підсумків роботи шкільної атестаційної комісії з 

проведення атестації педагогів у 2020/2021 навчальному році. 

 

Травень 

06.05.2021 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Протокол  

 

 
 

Курсова перепідготовка педагогічних працівників школи-інтернату проходить згідно з  перспективним планом-графіком та графіком 

проведення курсів, спецкурсів ІППОЧО. 

 

У 2020/2021 навчальному році заплановано проходження: 

 

№ 

з/п 

Категорія педагогічних 

працівників 

2020/2021 

навчальний рік 

Примітка 

1 Вчителі  7  

2 Вихователі  6  

 

 
Головне завдання педагогічного колективу – залучати батьків та осіб, які їх замінюють до навчально- виховного, корекційно-

розвиткового процесу, позакласної роботи з учнівським колективом та організувати індивідуальну роботу з родинами, які потребують 

підвищеної педагогічної уваги. 

1.Основні напрямки роботи з батьками та особами, які їх замінюють: 
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- участь батьків у роботі школи-інтернату; 

- проведення класних зборів; 

- особисті бесіди адміністрації та класних керівників, вихователів з батьками, та особами, які їх замінюють; 

- консультації для батьків та осіб, що їх замінюють з психологом, педагогами, громадськістю. 

Реалізація  спільних  заходів «Сім’я  і  школа» 

2. Основними завданнями спільних заходів є: 

- забезпечення  єдиних  педагогічних вимог до виховання особистості дитини; 

- включення  дитини  в спільну роботу з  дорослими; 

- виховання  поваги до школи, батьків, педагогів, товаришів. 

Діагностика реалізації заходів передбачає  вивчення  ставлення батьків та осіб, що їх замінюють до педагогічного процесу, 

конфліктності в системі «сім’я – школа», наявності та ефективності  спільної діяльності дітей та дорослих, школи та сім’ї. 

Прогнозуючим результатом цієї діяльності є спільна діяльність сім’ї та школи в корекційно-відновлювальному процесі, встановленні 

єдиних вимог, узгодженості дій, комплексний підхід до формування особистості учня (вихованця). 

3. Батьківські збори. 

4. Діяльність консультативного пункту для батьків «Сімейна педагогіка». 

5. Проведення батьківської конференції, присвяченої особливостям корекційно - розвивального навчання в спеціальній школі. 

6. Діяльність батьківського комітету школи. 

7. Проведення рейдів в сім’ї учнів (вихованців) з метою надання допомоги батькам у спілкування та взаєморозумінні з підлітками, які 

потребують додаткової  педагогічної уваги. 

8. Семінар-практикум для батьків, присвячений розвитку пізнавальних можливостей школярів та  поширення їхніх інтересів. 

9. День відкритих дверей «Завітайте всі до нас, ми чекаємо на вас». 

 

 

 
Педагогічна рада – колективний орган управління освітнім процесом у закладі. 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка про 

виконання 

1 Засідання педагогічної ради.  31.08.2020. 

1. Вибори секретаря педагогічної ради. 

2. Аналіз стану освітньої, корекційно-розвиткової  роботи за 

2019/2020 н. р. та завдання на новий 2020/2021 н. р., спрямовані 

Серпень 

 

31.08.2020 

 

Педколектив 
Коропецький І.І. 
 

Педагогічна 

рада, 

 протокол 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка про 

виконання 

на покращення результатів освітньої та колекційної  роботи.  

3. Обговорення та погодження плану роботи    

  школи на 2020/2021 навчальний рік. 

4. Обговорення та погодження Стратегії розвитку та діяльності 

КЗ «Чернівецька спеціальна школа №4» на 2020-2025 роки. 

5. Про затвердження списків дітей-акалькуліків, дітей-дисгр., 

дітей-дислекс., дітей, які навч. за індивід. планами, дітей, які 

охоплені зан. з розв. мовлення, дітей в групи з труд. навч. та 

організацію корекц.-розвиткової роботи з ними. 

6. Ознайомлення із норм. докум. МОН України. 

7. Про затвердження Розпорядку дня вихованців, графіків 

дзвінків на урок, маршруту рухів в умовах пандемії COVID-19 .  

8. Про затвердж. правил внутрішк. труд. розпор.  

9. Про затвердження основних напрямків організаційно-

педагогічної, освітньої, корекційно-розвиткової, методичної 

роботи. 

10. Про педагогічне навантаження на 2020/2021 навчальний рік. 

11. Про схвалення Освітньої програми, Навчального плану 

закладу. 

12. Обговорення Критеріїв оцінювання учнів 1-9 класів. 

13.«Удосконалення шкільного сайту й робота з ним». 

14. Про затвердження Правил поведінки учнів КЗ «Чернівецька 

спеціальна школа №4» 

 
Педколектив 
Коропецький І.І 
 

 

Педколектив 
Коропецький І.І 
Заремба Л.Д 
 
 
 
 

 

Заремба Л.Д. 
 
 

Заремба Л.Д. 
 

Коропецький І.І. 
 
Заремба Л.Д. 
 

Заремба Л.Д., 

Антошков В.І. 
Коропецький І.І 
Заремба Л.Д. 

Шейчук М.В. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

2 1. Інноваційні технології навчання, виховання та розвитку і їх 

вплив на освітній процес у спеціальному закладі. 

2. Формування соціальної компетентності учнів на уроках 

української мови та літератури». 

3. Якість організації  харчування учнів школи. 

 

Листопад 

04.11.2020 

Заремба Л.Д. 

 

 

Шевчук І.М. 

Антошков В.І. 

Кисилюк О.Д. 

Педагогічна 

рада, 

 протокол 

 

3 1. Про якість навчання, виховання, корекції вад розвитку учнів, 

управління педагогічним процесом в І семестрі 2020/2021 

навчального року та завдання щодо покращення керівництва 

школою, забезпечення належного рівня навчальних досягнень 

учнів у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року . 

2. Роль самопідготовки в корекції та розвитку пізнавальних 

Січень 

11.01.2021 

Коропецький І.І. 
 

 

 

 

Антошков В.І. 

Педагогічна 

рада,  

протокол 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка про 

виконання 

можливостей учнів. 

 

 

4 1. Про стан викладання фізичної культури в школі.  

2. Діяльність педагогічного колективу щодо формування 

правової культури учнів, попередження правопорушень, 

бездоглядності та інших негативних проявів. 

 

Березень 

29.03.2021 

Заремба Л.Д. 

 

Антошков В.І. 

 

Педагогічна 

рада,  

протокол 

 

5 1.Про стан харчування учнів закладу, контроль за якістю та 

безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної 

води та джерелами водопостачання. 

2.Про підсумки роботи з цивільного захисту протягом року. 

1. 3.Про успішність учнів першого класу в умовах НУШ та 

висвітлення у «Свідоцтві досягнень» якості корекційно-

розвиткової роботи. 

2. 4.Про перевід учнів 2-3 класів у наступні класи. 

3. 5.Про рівень навчальних досягнень учнів 4-го класу, їх готовність 

до навчання за предметною системою. 

4. 6.Про перевід учнів 5-8 класів у наступні класи. 

5. 7.Про випуск учнів 9-х класів. 

 8. Про вивчення предмету Розвиток мовлення. 

9. Про результати роботи психологічної служби. 

10. Організація літнього оздоровлення. 

11. Схвалення Освітньої програми, Навчального плану на 

2021/2022 навчальний рік. 

12. Про попереднє  педагогічне навантаження педагогічних 

працівників на 2021/2022 навчальний рік. 

Травень  

26.05.2021 

Антошков В.І. 

 

 

Заремба Л.Д. 

Білецька М.В. 

 

 

Класні керівники  

Медвідь С.В. 

Катапська Ж.С. 

Класні керівники 

5-9 класів 

Ніколаєва Н.П. 

Тільняк В.І. 

Антошков В.І. 

педколектив 

 

Заремба Л.Д 

Педагогічна 

рада, 

 протокол 
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Основні завдання : проводяться для вирішення поточних та перспективних питань роботи школи. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 1. Про готовність усіх підрозділів школи до початку навчального 

року. 

 

2. Організація освітнього, корекційно-розвиткового процесу в 

умовах пандемії COVID-19. 

 

Вересень 

01.09.2020 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Демедюк Т.А. 

Заремба Л.Д. 

 

Наказ 

 

 

Інформація 

 

2 1.Про результативність роботи з вирішення питань влаштування 

випускників 2020 року. 
2. Про стан викладання предметів «Математика», «Фізика і хімія в 

побуті». 

3. Про підготовку всіх підрозділів школи до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

Жовтень  

08.10.2020 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заст. директора з 

ГР 

Інформація 

Наказ 

Наказ 

 

Інформація 

 

 

3 1. Про стан відвідування учнями школи. (Заремба Л.Д.) 

2. Про роботу медичної служби щодо запобігання інфекційних 

захворювань учнів (ГРВІ, COVID-19). (Лікар школи). 

3. Удосконалення режиму праці та відпочинку дітей з особливими 

освітніми потребами, пошуки резервів збереження та зміцнення здоров’я 

учнів. 

3. Про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі. 

Листопад 

26.11.2020 

Заремба Л.Д. 

Кисилюк О.Д. 

 

 

Антошков В.І. 

 

Заремба Л.Д. 

    Наказ 

Інформація 

 

Інформація 

 

 

Інформація 

 

4 1.Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів для створення 

ситуації успіху в освітній діяльності. 

2. Про стан відвідування учнями школи.  

3. Про стан ведення класних журналів.  

4. Про підготовку та проведення Новорічних і різдвяних свят, зимових 

канікул.  

5. Про підсумки роботи з організації харчування учнів.   

Грудень  

21.12.2020 

Тільняк В.І. 

 

Заремба Л.Д. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

Антошков В.І. 

Інформація 
 

Наказ 

Наказ 

Наказ 

 

Інформація 

 

5 1. Про виконання навчальних  планів і програм за І семестр 2020/2021 Січень  Заремба Л.Д. Наказ,  
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

навчального року.  

2. Про перевірку сформованості навичок техніки читання в учнів 5-9 

класів за І семестр 2020/2021 навчального року.  

3.Аналіз виховної роботи за І семестр 2020/2021 навчального року. 

4. Про виконання плану роботи закладу протягом І семестру 2020/2021 

навчального року.  

5. Про проведення позакласних заходів педагогічними працівниками за І 

семестр. 

20.01.2021  

Заремба Л.Д. 

 

Антошков В.І. 

Заремба Л.Д. 

 

Антошков В.І. 

довідка 

Наказ, 

довідка 

Наказ 

Наказ 

 

Інформація 

6 1.Про стан трудового навчання і виховання, якість знань, умінь і 

практичних навичок учнів на уроках та в позаурочний час.  

2. Про стан освітньої, корекційно-розвиткової роботи з учнями 5 класу. 

Лютий  

18.02.2021 

Заремба Л.Д. 

 

Інформація 

 

Інформація 

 

7 1. Про стан відвідування учнями школи.  

2. Особистісно орієнтоване виховання як умова формування в учнів 

життєтворчого потенціалу.  

Березень  

23.03.2021 

Заремба Л.Д 

 

Наказ 

Інформація 

 

 

8 1. Про готовність учнів 4-х класів до навчання за предметною системою.  

2. Психолого-педагогічні умови свідомого вибору та оволодіння 

майбутньою професією випускниками школи.  

3. Про порядок закінчення навчального року, проведення навчальних 

екскурсій. 

Квітень  

15.04.2020 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д. 

 

Заремба Л.Д 

Наказ 

Інформація 

 
Наказ 

 

9 1. Про підсумки методичної роботи у 2020/2021 навчальному році.  

2. Про перевірку навичок правильного читання в учнів 2-4 класів.  

3. Про виконання виховних планів роботи вихователів 1-9 класів за 

2020/2021 навчальний рік.      

4. Про виконання плану роботи школи за 2020/2021 навчальний рік. 

Травень  

28.05.2021 

Заремба Л.Д. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

Заремба Л.Д. 

Наказ 
Наказ 

Інформація 

 
Наказ 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка  про 

виконання 

1 

 

 

 

 

 

 

1. Основні завдання роботи колективу закладу на. 

2020/2021 навчальний рік. 

2. Про вибори членів ради закладу. 

3. Про розгляд правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

 

 

Серпень 

31.08.2020 

 

Директор  

Коропецький І.І. 

Директор  

Коропецький І.І. 

Працівники школи 

 
Протокол   

 

 1.Вибори голови і секретаря зборів трудового 

колективу на 2021 рік. 

2. Звіт директора школи про здійснення керівництва 

школою, освітнім, корекційно-розвитковим процесом, 

зміцненням матеріально-технічної бази у 2020 році. 

3. Про виконання трудового договору між 

адміністрацією закладу та профспілковою 

організацією. 

4. Угода з охорони праці між адміністрацією і 

профспілковим комітетом на 2021 рік. 

5. Звіт голови профспілкової організації про 

використання профспілкових коштів за 2020 рік. 

Січень 

11.01.2021 

Директор  

Коропецький І.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохацька Г.М. 

Протокол  
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Управлінське 

рішення 

Відмітка про 

 виконання 

1 1. Підведення підсумків роботи Ради школи- за 

минулий навчальний рік. Інформація директора та 

заступників з питань освітньої та господарської 

роботи. 

2. Про затвердження Правил внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників закладу. 

3. Затвердження плану роботи школи на 2020/2021 

навчальний рік. 

4. Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу. 

Серпень 

27.08.2020 

Голова ради  

Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

Протокол  

2 1. Спільна діяльність Ради школи  і психологічної 

служби закладу з підготовки дітей до життя в 

соціумі. 

2. Про організацію якісного харчування вихованців 

закладу. 

Жовтень 

12.10.2020 

Голова ради  

Тільняк В.І. 

 

Лікар школи 

Антошков В.І 

Заремба Л.Д. 

Протокол  

3 1. Про затвердження заходів щодо поліпшення 

матеріально-технічної бази  школи в 2021 році. 

2. Про організацію роботи з питань цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності. 

Лютий   

15.02.2021 

Голова ради 

Заступник з ГР 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І 

Протокол  

4 1. Про планування роботи ради закладу на 

2021/2022 навчальний рік.                                                                                           

2. Про погодження Освітньої програми, 

навчального плану на 2021/2022 навчальний рік.                                                                                              

3. Про погодження проекту плану роботи школи на 

2021/2022 навчальний рік. 

Травень  

28.05.2021 

Заступники 

директора: 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Голова ради 

Школи 

 

Протокол  
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Основні завдання: 

 отримання інформації для педагогічного аналізу; 

 надання методичної, практичної допомоги педагогам; 

 підвищення рівня професійної майстерності педагогів; 

 створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації; 

 виконання рекомендацій педагогічних рад, нарад при директорові; 

 удосконалення освітнього процесу, впровадження інноваційних технологій 

 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний за 

виконання 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Вести контроль за виконанням нормативних і 

директивних документів про освіту 

 

Заступники 

директора 

Протягом року  

2 Заслуховувати на нарадах при директорові 

відповідальних про виконання прийнятих рішень 

 

Директор  Щомісячно   

3 Підводити підсумки роботи за семестр та за рік з 

кожного розділу плану на навчальний рік 

 

Директор  Грудень, травень  

4 Здійснювати контроль за виконанням законів «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

 

Керівництво 

школи  

Протягом року  

5 Здійснювати контроль за безпекою життєдіяльності і 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм 

 

Керівництво 

школи  

Протягом року  

6 Здійснювати контроль за загальношкільними   

виховними заходами, організацією дозвілля дітей 

 

Керівництво 

школи  

Протягом року  

7 Здійснювати контроль за ефективністю методичної 

роботи з педагогічними кадрами 

 

Директор   Протягом року  

8 Здійснювати контроль за фінансово-господарською Директор  Протягом року  
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діяльністю 

 

9 Проаналізувати виконання  плану роботи школи  за 

рік та спланувати заходи щодо реалізації зауважень та 

пропозицій 

 

Керівництво 

школи  

Серпень    

 

 
 

Заходи та об’єкт контрольно-аналітичної діяльності Відповідальний 
Розгляд/ 

Форма 

узагальнення 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Серпень     

Підготовка закладу до організованого початку навчального року 

(готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали, 

спалень, їдальні, бібліотеки) 

Демедюк Т.А. 

Іліщук М.О. 

Лікар школи 

Антошков В.І. 

Заремба Л.Д. 

Нарада при 

директорі/ Наказ 

До 01.09.2020 

 

 

 

Консультації для молодих та малодосвідчених педагогів Заремба Л.Д. 

Сохацька Г.М. 

Засідання МО Протягом 

року 

 

Вересень     

Складання статистичної звітності, тарифікації педагогічних 

працівників 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Наказ До 07.09.2020  

Затвердження планів роботи методичних об’єднань на 2020/2021 

навчальний рік 

Коропецький І.І. - До 07.09.2020  

Контроль за веденням шкільної документації вихователями, 

щоденний облік учнів, журналів інструктажів з безпеки 

життєдіяльності учнів 

Антошков В.І. Інструктивно-

методична 

нарада 

ІV тиждень  

Перевірка поурочного планування, щоденного планування 

вихователів 

Антошков В.І. Листи контролю Щодня 

упродовж 

року 

 

Перевірка особових справ учнів Соціальний педагог Інформація До 14.09.2020  

Перевірка класних журналів Заремба Л.Д. Наказ До 25.09.2020  

Затвердження графіків відкритих уроків, виховних годин, Коропецький І.І. Наказ До 30.09.2020  



122 

 

самопідготовок 

Особистий контроль. Відвідування уроків, самопідготовок, 

виховних заходів 

Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Графіки Протягом 

року 

 

Проведення вступних інструктажів щодо запобігання всім видам 

дитячого травматизму 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Журнали обліку 

інструктажів 

До 07.09.2020  

 

Жовтень 

    

Контроль за веденням обов’язкової шкільної документації Коропецький І.І. Постійно Постійно  

Організація проведення тижня фізичної культури і здоров’я Заремба Л.Д. Наказ Згідно з 

планом 

 

Підсумок проведення тижня фізичної культури і здоров’я Заремба Л.Д. Наказ Згідно з 

планом 

 

Про стан викладання предметів «Математика», «Фізика і хімія в 

побуті». 

Заремба Л.Д. Нарада при 

директорі / 

Наказ 

08.10.2020  

Про підготовку закладу до роботи в осінньо-зимовий період..  Заступник директора 

з ГР 

Нарада при 

директорі / 

Інформація 

08.10.2020  

Про влаштування на подальше навчання випускників 2020 року. Заремба Л.Д. Нарада при 

директорі / 

Наказ 

08.10.2020  

 

Листопад 

    

Відвідування уроків, виховних заходів педагогів, які атестуються, 

з метою вивчення їх системи роботи 

Члени АК Матеріали до 

атестації 

До 01.03.2021  

 

Організація проведення тижня мови та писемності Заремба Л.Д. Наказ І тиждень  

Підсумки проведення тижня мови та писемності Заремба Л.Д. Наказ ІІ тиждень  

Організація проведення  методичного тижня  Заремба Л.Д. Наказ ІІІ тиждень  

Про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі 

 

Заремба Л.Д. Нарада при 

директорі / 

Інформація 

26.11.2020  

Підсумки проведення методичного тижня Заремба Л.Д. Наказ  До 28.11.2020  

 

Грудень 

    

Перевірка стану викладання предмета: «Українська мова та Коропецький І.І. (внутрішкільний Протягом  
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література». Заремба Л.Д. контроль) місяця 

Про рівень навчальних досягнень учнів на кінець І семестру 

2020/2021 навчального року. 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про рівень володіння учнями 4-го класу навичками правильного 

читання 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про стан відвідування учнями школи за І семестр  2020/2021 

навчального року. 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про перевірку сформованості навичок техніки читання в учнів 5-9 

класів за І семестр 2020/2021 навчального року. 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про стан виконання навчальних планів та програм на кінець І 

семестру 2020/2021 навчального року. 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про підсумки виконання плану-графіка курсової перепідготовки 

педагогів школи 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про підсумки проведення методичної роботи впродовж І семестру 

2020/2021 навчального року. 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про підсумки правовиховної роботи впродовж І семестру 

2020/2021 навчального року. 

Антошков В.І. Наказ До 31.12.2020  

Про підсумки виховної роботи за І семестр 2020/2021 навчального 

року. 

Антошков В.І. Наказ До 31.12.2020  

Про підсумки роботи з дітьми, які працюють за індивідуальними 

планами 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про підсумки проведення контрольних робіт з математики у 3-

9класах на кінець І семестру 2020/2021 навчального року. 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

Про виконання плану роботи за І семестр 2020/2021 навчального 

року. 

Заремба Л.Д. Наказ До 31.12.2020  

 

Січень 

    

Про якість знань, рівня вихованості школярів, управління 

педагогічним персоналом у І семестрі і завдання на ІІ семестр 

щодо поліпшення контролю і керівництва школою, забезпечення 

рівня навчальних досягнень учнів. 

Коропецький І.І. Педрада/ Наказ 11.01.2021  
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Погодження календарно-тематичного планування вчителів і 

вихователів на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

До 17.01.2021 

 

 

Роль самопідготовки в корекції та розвитку пізнавальних 

можливостей учнів 

Антошков В.І. Педрада/ Наказ 11.01. 2021  

 

Лютий 

    

Організація проведення декади математики Заремба Л.Д. Наказ  До 01.02.2021  

Про стан трудового навчання і виховання, якість знань, умінь і 

практичних навичок учнів на уроках та в позаурочний час. 

Заремба Л.Д. Нарада при 

директорі/Інфор

мація 

18.02. 2021  

Відвідування уроків та виховних заходів педагогічних 

працівників, які атестуються  

Члени атестаційної 

комісії 

Матеріали до 

атестації 

До 01.03.2021  

Підготовка і оформлення атестаційних листів, характеристик та 

ознайомлення з ними педагогів, які атестуються 

Заремба Л.Д. Матеріали до 

атестації 

До 01.03.2021  

Перевірка стану викладання предметів: «Трудове навчання», 

«Фізична культура», якість проведення самопідготовки. 

Адміністрація (внутрішкільний 

контроль). 

 

Упродовж 

місяця 

 

Підсумки проведення декади математики Заремба Л.Д. Наказ До 12.02.2021  

Створення робочої групи для складання проекту  плану  роботи 

закладу на 2020/2021 навчальний  рік  

Заремба Л.Д. Наказ Упродовж 

місяця 

 

Березень     

Організація проведення Шевченківського тижня Заремба Л.Д. Наказ ІІ тиждень  

Підсумки проведення Шевченківського тижня Заремба Л.Д. Наказ До 20.03.2021  

Про стан відвідування учнями школи. Заремба Л.Д. Нарада при 

директорі/ Наказ 

23.03. 2021 

 

 

Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової 

культури учнів, попередження правопорушень, бездоглядності та 

інших негативних проявів. 

Антошков В.І. Педрада/ Наказ 29.03.2021 

 

 

Про стан викладання фізичної культури в школі. Заремба Л.Д. Педрада/ Наказ 29.03.2021  

Про організацію та проведення  Дня цивільного захисту у закладі.                                                                                         Заремба Л.Д. Наказ Упродовж 

місяця 

 

Вивчення стану роботи гуртків, спортивних секцій Антошков В.І. Довідка ІІІ тиждень  

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів 

напередодні весняних канікул 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Журнали обліку 

інструктажів 

ІІІ тиждень  
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Квітень 

    

Про затвердження системи заходів спільної роботи вчителів, 

вихователів, вчителів розвитку мовлення, психологічної служби в 

початковій та середній ланках школи, спрямованих на 

забезпечення наступності. 

Заремба Л.Д. 

 

Наказ Протягом 

місяця 

 

Організація проведення тижня природознавства і географії Заремба Л.Д. 

 

Наказ До 07.04.2021  

Підсумки проведення тижня природознавства Заремба Л.Д. 

 

Наказ До 21.04.2021  

Про рівень володіння навичками правильного читання учнів 

початкової школи 

Заремба Л.Д. 

 

Наказ Протягом 

місяця 

 

Про готовність учнів 4-го класу до навчання за предметною 

системою. 

Заремба Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі/ Наказ 

15.04. 2021  

 Про порядок закінчення навчального року, проведення 

навчальних екскурсій. 

Заремба Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі/ Наказ 

15.04. 2021  

 

Травень 

    

Стан роботи  ради профілактики правопорушень серед учнів 

(вихованців) закладу за 20120/2021 навчальний рік 

Антошков В.І. Засідання ради 

профілактики/ 

Інформація 

ІІІ тиждень  

Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня 

виконання навчальних планів та програм 

Заремба Л.Д. 

 

Наказ /Довідка До 31.05.2021 

 

 

Про стан ведення учнівських зошитів з української мови Заремба Л.Д. 

 

Наказ Протягом 

місяця 

 

Проведення моніторингу результативності освітнього процесу в 

2019/2020 навчальному році 

Заремба Л.Д. 

 

Довідка 

 

До 31.05.2021  

Аналіз виконання навчальних програм за 2020/2021 навчальний 

рік 

Заремба Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі/ Наказ 

28.05.2021  

Про рівень навчальних досягнень учнів на кінець 2020/2021 

навчального року. 

Заремба Л.Д. 

 

Наказ  До 31.05.2021 

 

 

Про підсумки проведення методичної роботи 2020/2021 

навчального року. 

Заремба Л.Д. 

 

Наказ /Довідка До 31.05.2021 

 

 

Про виконання плану роботи школи за 2020/2021 навчальний рік Заремба Л.Д. 

 

Наказ /Довідка До 31.05.2021 
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4.3.3.Перспективний план вивчення навчальних предметів 

№ з/п Навчальні предмети 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 

1 Українська мова і література    * * 

2 Історія України   *    

3 Основи християнської етики *     
4 Математика  *   *  
5 Природознавство    *   
6 Географія   *   * 

7 Фізика і хімія у побуті  *  *  
8 Соціально-побутове  орієнтування   *  * 

9 Музичне мистецтво     * 

10 Образотворче мистецтво  *    
11 Основи здоров’я  *  *   

12 Розвиток мовлення  * * * * * 
13 Лікувальна фізкультура *  *   
14 Ритміка     * 

15 Трудове навчання * * * * * 
16 Фізична культура  *  *  

17 Я у світі *     

18 Інформатика   *   

19 Самопідготовка  *  *  

20 Виховна робота *  *  * 

 

4.3.4.План-графік здійснення внутрішньошкільного контролю за освітнім процесом у 2020/2021навчальному році 

 

Місяць року 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Об’єкт контролю          

Вивчення стану викладання навчальних предметів 

Основи здоров’я НВР, Д         

Інформатика НВР, Д         
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Виховна робота  НВР, Д        

Природознавство   НВР, Д НВР, Д      

Соціально-побутове орієнтування      НВР, Д НВР, Д НВР, Д   

Фізична культура      НВР, Д НВР, Д   

Самопідготовка      НВР, Д НВР, Д   

Трудове навчання     НВР, Д НВР, Д НВР, Д   

Розвиток мовлення        НВР, Д НВР, Д 

Організаційно-методична робота 

Робота шкільної бібліотеки НВР, Д   НВР, Д     НВР, Д 

Робота методичних об’єднань  НВР, ВР   НВР, ВР     НВР, ВР 

Робота методичної ради Д   Д     Д 

Вивчення системи роботи педагогічних 

працівників, які атестуються 

 АК АК АК АК АК    

Проведення предметних тижнів  НВР, Д, 

ВР 

НВР, 

Д, ВР 

НВР, 

Д, ВР 

НВР, Д, 

ВР 

НВР,  

Д, ВР 

НВР,  

Д, ВР 

НВР, 

Д, ВР 

НВР,  

Д, ВР 

 

 

Ведення обов’язкової шкільної документації 
Календарно-тематичне планування вчителів, 

вихователів 

НВР, ВР    НВР, 

ВР 

    

Робочі зошити   НВР  НВР   НВР  НВР 

Особові справи учнів СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Робота з попередження дитячого травматизму 

Під час освітнього процесу (в навчальних 

майстернях, спортивній залі, спортивному 

майданчику тощо) 

НВР, ВР НВР, 

ВР 

НВР, 

ВР 

НВР, ВР НВР, 

ВР 

НВР, 

ВР 

НВР, 

ВР 

НВР, 

ВР 

НВР, ВР 

Перед канікулами  НВР, 

ВР 

 НВР, ВР   НВР, 

ВР 

 НВР, ВР 

Інше 

Робота класних керівників НВР   НВР     НВР 

Робота Психолого-педагогічного консиліуму Д   Д     Д 

Проведення моніторингу освітнього процесу         НВР, ВР 
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Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в 

закладі 

Д,Л, ВР 

НВР 

Д,Л, 

ВР 

НВР 

Д,Л, 

ВР 

НВР 

Д,Л, ВР 

НВР 

Д,Л, 

ВР 

НВР 

Д,Л, 

ВР 

НВР 

Д,Л, 

ВР 

НВР 

Д,Л, 

ВР 

НВР 

Д,Л, ВР 

НВР 

Робота психологічної служби закладу Д   Д     Д 

Робота вчителів розвитку мовлення Д   Д     Д 

Гурткова робота ВР ВР  ВР   ВР  ВР 

Профорієнтаційна робота ВР      ВР ВР ВР 

 

Умовні позначки: 
Д – директор 

НВР – заступник директора з навчально-виховної роботи 

ВР – заступник директора з виховної роботи 

Л – лікар 

СП – соціальний педагог 

ПП – практичний психолог 

АК – атестаційна комісія 
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Методична робота школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності педагогів, активізацію педагогічних досліджень, 

збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками. 

Структура методичної служби: 
 педагогічна рада; 

 методична рада; 

 методичний кабінет; 

 методичні об’єднання; 

 інформаційна і психологічна служби. 

Завдання, які постають перед методичною роботою: 
- спрямувати методичну роботу на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, 

Положення про спеціальну школу; 

- створити методичний центр з метою сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого 

потенціалу; 

- створити умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції; 

- забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах 

структури педагогічного процесу; 

- сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, області, України; 

- проводити системні методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей педагогів, 

- виявляти перспективний досвід та брати участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні; 

- сприяти створенню, апробації та впровадженню в практику нових освітніх програм. 

Діяльність методичної роботи школи спрямована на реалізацію єдиної методичної теми закладу «Забезпечення якісної освіти для 

кожної дитини з особливими освітніми потребами, створення умов для її розвитку згідно з пізнавальними можливостями, 

індивідуальними особливостями, здібностями, потребами на основі соціальної компетентності», підвищення рівня професійної 

майстерності педагогічних працівників, результативності роботи, якості уроку або виховного заходу, активізацію педагогічних досліджень, 

відповідно до законодавства та нормативності. 
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5.1.1. Робота над єдиною методичною темою закладу  

 

5.2. Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення рівня професійної майстерності у 

міжкурсовий період 

5.2.1. Робота з педагогічними працівниками – спеціалістами і спеціалістами ІІ категорії 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка  про 

виконання  

1 Ознайомлення з новою методичною, педагогічною, психологічною та 

довідковою літературою 

Протягом 

міжатестаціно

го періоду 

Заремба Л.Д. 

Баран М.М. 

 

2 Складання плану з самоосвіти на 2020/2021 навчальний рік та його погодження Вересень2020 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

3 Допомога в організації та проведенні відкритих уроків, загальношкільних 

виховних заходах, тощо 

За потребою Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

4 Організація практичних занять для молодих і малодосвідчених педагогів з 

використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання і 

виховання учнів  

Листопад 2020 Педагоги-наставники  

5 Відвідування уроків, самопідготовок з подальшим наданням рекомендацій За графіком Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1 Обговорення реалізації єдиної педагогічної теми закладу на засіданнях 

методичних об’єднань вчителів та вихователів, методичній раді  

Вересень 

2020 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Керівники МО 

 

2 Організація та проведення педагогічних читань з теми «Забезпечення 

якісноїосвіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами, 

створення умов для її розвитку згідно зпізнавальними можливостями, 

індивідуальними особливостями, здібностями, потребами на основі соціальної 

компетентності» 

Згідно з планом 

проведення 

читань 

Заремба Л.Д. 

 

 

3 Психологічний супровід освітнього процесу Постійно Тільняк В.І.  

4 Соціальний супровід освітнього процесу Постійно Соціальний 

педагог 

 

5 Участь педагогів у презентації робіт на сайті ДОН ЧОДА «Скринька педагогічних 

думок» 

Згідно з 

графіком 

Заремба Л.Д.  
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6 Складання звіту за результатами самоосвіти за 2020/2021 навчальний рік Травень 2021 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

5.2.2. Робота з педагогічними працівниками – спеціалістами І категорії 
№ 

з\п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про виконання 

1 Ознайомлення з новою методичною, педагогічною, психологічною та 

довідковою літературою 

Протягом 

міжатестаціно

го періоду 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

2 Складання плану з самоосвіти на 2020/2021 навчальний рік та його погодження Вересень 2020 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

3 Організація та проведення відкритих уроків, загальношкільних виховних заходів, 

тощо 

За потребою Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

4 Відвідування уроків, самопідготовок з подальшим наданням рекомендацій За графіком Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

5 Проведення творчих звітів, презентацій педагогами, які атестуються Березень 2021 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

6 Складання звіту за результатами самоосвіти 2020/2021 навчальний рік Травень 2021 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

7 Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання в освітньому 

процесі 

Постійно Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

5.2.3.Робота з педагогічними працівниками – спеціалістами вищої категорії  та  які  мають педагогічні звання 
№ 

з\п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Ознайомлення з новою методичною, педагогічною, психологічною та 

довідковою літературою та новими нормативними документами 

Протягом 

міжатестаціно

го періоду 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

2 Складання плану з самоосвіти на 2020/2021 навчальний рік та його погодження  Вересень 

2020 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

3 Складання плану роботи педагога-наставника з молодим та малодосвідченим 

педагогом з урахуванням рівня їх теоретичної і методичної підготовки 

Вересень 

2020 

Педагоги-наставники  

4 Організація та проведення відкритих уроків, майстер-класів загальношкільних 

виховних заходів тощо 

За потребою Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

5 Організація практичних занять для молодих і малодосвідчених педагогів з Листопад2020 Педагоги-наставники  
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використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання і 

виховання учнів  

6 Відвідування уроків, самопідготовок з подальшим наданням рекомендацій За графіком Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

7 Проведення творчих звітів, презентацій, звіту за результатами самоосвіти за 

2020/2021 навчальний рік 

Травень 2021 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

8 Публікація  розробок уроків, виховних заходів, статей на шпальтах педагогічної 

преси 

Постійно 

 

Педагогічні 

працівники 

 

 

9 Систематизація портфоліо для презентації на атестацію Лютий-

березень 2021 

Педагогічні 

працівники 

 

 

10 Узагальнення досвіду роботи, його презентація Травень 2021 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

 

5.2.4.План засідань методичної ради 
 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про  

виконання 

І засідання  

Вересень 

10.09.2020 

 

 

 

Заремба Л.Д. 

 

Керівники МО 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

Про підсумки роботи методичної ради школи у 2019/2020 навчальному році. 

Обговорення та затвердження плану методичної ради, методичних об’єднань, завдання 

на 2020/2021 навчальний рік  

Про розподіл обов’язків між членами методичної ради на 2020/2021навчальний рік.  

Вивчення нормативних документів з питань організації освітнього процесу. 

Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів і вихователів у 

2020/2021 навчальному році. 

ІІ засідання  
Жовтень 

16.10.2020 

 

 
Заремба Л.Д. 

 

Керівники МО 

 
1 

2 

3 

Про організацію самоосвітньої роботи педагогів закладу. 

Вимоги допроведення атестації педпрацівників у 2020/2021навчальному році.  

Організація взаємовідвідування  уроків, виховних заходів.  

ІІІ засідання  
Січень   

28.01.2021 

 
Заремба Л.Д. 

 
1 

 

Про підсумки проведення методичної роботи за І семестр 2020/2021 навчального року 
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ІVзасідання  

Березень  

11.03.2021 

 
Заремба Л.Д. 

Керівники МО 

 
1 

2 

Про підсумки атестації педагогічних працівників. 

Про підготовку учнів 4-го класу до навчання за предметною системою. 

 

V засідання  
Травень  

18.05.2021 

 
Заремба Л.Д. 

Керівники МО 

 
1 

 

 

Про підсумки роботи методичної ради за 2020/2021 навчальний рік та завдання на 

2021/2022 навчальний рік. 

 

 

5.2.5 План роботи Психолого-педагогічного консиліуму 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Строки 

виконання 
Відповідальні  

1. Засідання 1 

1.Затвердження плану роботи психолого-педагогічного консиліуму на 2020/2021 н.р.  

2.Обговорення питання щодо розподілу учнів на трудові групи  з урахуванням інд. можливостей. 

3.Про навчання учнів за індивідуальними планами, які мають поч. рівень навч. досягнень з матем. 

та укр. мови в минулому навч. році. 

4.Різне. 

 

Серпень 

2020 

Заремба Л.Д., 

учасники 

консиліуму 

2. Засідання 2 

1. Обстеження (діагностика пізнав. процесів) та вивчення рівня підготовки учнів 1-го класу на 

початок навч. року з метою визначення оптимальних умов навчання. 

2. Обстеження контингенту новоприбулих учнів. 

3. Про рекомендації щодо розподілу учнів на фізкультурні групи. 

4. Розподіл учнів 1-9 класів для проведення уроків з розвитку мовлення. 

5.Різне. 

 

 

Вересень 

2020 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

Білецька М.В. 

Практичний 

психолог, 

Ніколаєва Н.П 

3. Засідання 3 

1. Надання рекомендацій згідно з результатами поглибленого медичного огляду дітей.  

2. Різне. 

 

Жовтень 

2020 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

4. Засідання 4 

1. Результати вивчення рівня шкільних знань та пізнавальних можливостей учнів 5-х класів та їх 

адаптації до нових умов навчання в школі  II  ступеня. 

2. Різне. 

 

Листопад 

2020 

Практичний 

психолог 

Лікар школи 

Заремба Л.Д. 
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Учасники 

консиліуму 

5. Засідання 5 

1. Аналіз засвоєння навчальних програм за І семестр 2020/2021 навчального року. 

2. Аналіз матеріалів вивчення учнів 4-го класу з метою визначення найбільш адекватного 

профілю трудового навчання та подальшого комплектування навчальних груп 5 класу. 

3. Різне. 

 

Грудень 

2020 

 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

6. Засідання 6 

1. Проведення психолого-педагогічного обстеження дітей 3-го класу для визначення найбільш 

адекватних  профілів трудового навчання при комплектації навчальних груп  з трудового 

навчання у 4-му  класі. 

2.Різне. 

 

Березень 

2021 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

7. Засідання 7 

1. Динаміка розвитку учнів 1 класу. 

2. Обговорення рівня психічного розвитку і пізнавальних можливостей учнів 9-х класів, які за 

станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня у ПТУ. 

3. Різне. 

 

Квітень 

 2021 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліумувчител

і трудового 

навчання 

8. Засідання 8 

1. Підсумок роботи психолого-педагогічного консиліуму за 2020/2021 навчальний рік та завдання 

на 2021/2022 навчальний рік. 

2. Різне. 

 

Травень 

2021 

 

Заремба Л.Д. 

Учасники 

консиліуму 

 

План проведення конференцій  

психолого-педагогічним консиліумом в 2020/2021 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Зміст Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 
1. 11.02.2021 Обговорення матеріалів вивчення рівня адаптації та 

пізнавальних можливостей учнів з труднощами в 

навчанні та надання рекомендацій щодо корекційно-

розвиткової роботи з ними. 

Заремба Л.Д. 

учасники консиліуму, вчителі-предметники, 

дитячий психіатр 
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Графік 

роботи психолого-педагогічного консиліуму 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

 Дата 

проведення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Засідання 

ПП 

консиліуму 

26.08.2020 Заремба Л.Д., учасники консиліуму  

2. Засідання 

ПП 

консиліуму 

17.09.2020 Заремба Л.Д., учасники консиліуму, Білецька М.В., практичний психолог,  

Ніколаєва Н.П 

 

3. Засідання 

ПП 

консиліуму 

22.10.2020 Лікар школи., Заремба Л.Д., учасники консиліуму  

4. Засідання 

ПП 

консиліуму 

19.11.2020 Заремба Л.Д., учасники консиліуму, вчителі-предметники, які працюють в 5-х класах.  

5. Засідання 

ПП 

консиліуму 

22.12.2020 Заремба Л.Д., учасники консиліуму  

6. Конференція 11.02.2021 

 

Заремба Л.Д., учасники консиліуму, класні керівники, вихователі груп  

7. Засідання 

ПП 

консиліуму 

18.03.2021 Заремба Л.Д., учасники консиліуму  

8. Засідання 

ПП 

консиліуму 

08.04.2021 Заремба Л.Д., учасники консиліуму, вчителі трудового навчання  

9. Засідання 

ПП 

консиліуму 

21.05.2021 Заремба Л.Д., учасники консиліуму  
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Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, 

ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості,   суспільства, держави і нації. 

Людська особистість багатогранна і виховати її всебічно  розвиненою – першочергове завдання сім’ї,  громадськості, школи.  

Основними орієнтирами виховання учнів 1-9 класів є розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають реалізувати себе 

як індивідуальність, навчитися виробляти свою позицію в житті, пізнати і зрозуміти себе і оточуючих, здатність до самореалізації, 

самоствердження, самоорганізації. 

Особлива увага в минулому навчальному році приділялась формуванню духовної культури школярів,  розвитку внутрішньої свободи 

учнів, їх здатності до об’єктивної  самооцінки і саморегуляції  поведінки, до морального самовдосконалення,   формуванню навичок 

самоврядування,  соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі громадської діяльності школярів. 

Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських 

цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає 

всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, 

моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні 

компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально 

зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. 

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-

виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. 

Орієнтири  передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, 

трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години 

дозвілля, тобто у позакласний час. 

 

Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських 

цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. 

 

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань: 

- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки; 
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- створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей вихователів, класних 

керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; 

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; 

- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та 

оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу; 

- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до 

організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; 

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; 

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його 

психолого-педагогічний супровід; 

- співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями; 

- інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних 

органів та установ системи охорони здоров'я. 

Основні орієнтири виховання розраховані на весь період виховної діяльності з учнями окремого класу з урахуванням їх вікових, 

індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей.  

В основних орієнтирах виховання  пропонуються форми роботи  для роботи з окремими класними колективами. У проектній діяльності 

увага класного керівника, вихователя акцентується на: 

- розвитку творчої особистості дитини; 

- виявленні та становленні індивідуальних особливостей школярів; 

- рівні особистісно-виховних досягнень учнів; 

- створенні відповідних умов у школі для всебічного розвитку учнів; 

- функціонуванні системи медично-психологічного та соціально-педагогічного забезпечення процесу розвитку школярів. 

У процесі виховання класний керівник та вихователь керуються особистісно орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожної дитини 

учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських 

цінностей. 

Виховання учнів реалізується у процесі організації: 

- освітньої діяльності; 

- позаурочної та позакласної діяльності; 

- роботи органів учнівського самоврядування; 

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами. 

З цією метою створюються відповідні психолого-педагогічні умови у навчальному закладі, а саме: 

- відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої та гуманістичної парадигми освіти; 
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- ставлення до особистості дитини як до суб'єкта виховання; 

- перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб'єктів виховного процесу; 

- творення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі; 

- захист і підтримка інтересів особистості дитини; 

- самоідентифікація та суспільно-значиме особистісне самовизначення дитини; 

- стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; 

- створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної гармонізації; 

- інтеграція виховних впливів освітнього середовища; 

- практичне спрямування виховного процесу навчального закладу; 

- культивування цінностей особистості. 

Для кожної вікової категорії дітей прийнятними є використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові 

та рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності. 

Педагогічний колектив,  класні керівники, вихователі в 2020/2021навчальному році працюватимуть над здійсненням таких виховних 

завдань: 

 

1 - 4 класи 

Формування  

- основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості; 

- почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості; 

- необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідальногоставлення до неї. 

 

5– 9 класи 

Формування  

-вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку; 

- соціальної значущості праці в житті людини, естетики  та культури 

праці в традиціях українського народу; 

- потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій.   

- уміння  орієнтуватися  та  адаптуватися у складних життєвих ситуаціях,  розв’язувати конфлікти на основі  принципів толерантності;    

- навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки; 

- ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

 
№з/п Зміст роботи Дата Клас Хто виконує  Примітка 

1. Зробити аналіз соціального стану учнівського колективу. Вересень 1-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

2. Організувати чергування по школі вчителів, вихователів та учнів. До 01.09.20 8-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

3. Залучати учнів до спортивних секцій. Вересень 4-9 Якімчук Т.Б. 

Голик Р.О. 

 

4. Розподілити доручення між членами учнівського самоврядування 

в класних коллективах 

До 07.09.20 4-9 Вихователі, 

Класні керівники 

 

5. Провести  організаційне  засідання членів шкільного учнівського 

самоврядування. 

До 18.09.20 5-9 Педагог-організатор  

6. Сформувати склад ради з профілаки  правопорушень серед 

учнівської молоді. 

До 11.09.20  Антошков В.І.  

7. Організувати роботу гуртків, секцій, дитячих об’єднань за 

інтересами. Спланувати їх роботу. 

До 07.09.20 1-9 Голик Р.О. 

Маковійчук Н.І., 

Зазуля Л.А., 

Катапська Ж.С., 

Вихователі, 

Кл.керівники 

 

8. Налагодити в класах роботу санпостів. До 07.09.20 4-9 Вихователі, 

Класні керівники 

 

9. Організувати роботу психолого-педагогічного семінару для 

класних керівників, вихователів. 

Протягом року 1-9 Заремба Л.Д., 

Тільняк В.І. 

 

10. Зібрати інформацію про зайнятість учнів - випускників. До 14.09.20  

 

Вихователі, 

Класні керівники 

 

11. Продовжити роботу методичного об’єднання класних керівників 

та вихователів. Спланувати  роботу методичних обєднань. 

До 01.09.20  

 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Керівники м/о 
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12. Організувати дозвілля учнівської молоді згідно з окремим планом. До 31.08.20 1-9 Вихователі, 

Кл. керівники, 

кер.гуртків 

 

13. Організувати роботу шкільного прес-центру. 

 

Протягом року  Педагог-організатор  

14. Продовжити роботу над створенням шкільного історико-

краєзнавчого музею.  

Протягом року  Сандюк О.М.  

15. Залучати батьків, громадськість, працівників правоохоронних 

органів до роботи з дітьми. 

Протягом року  Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

 

16. Класним керівникам, вихователям спільно з учнівським 

самоврядуванням тримати в полі зору учнів схильних до 

правопорушень, залучити їх до позакласної та позашкільної 

роботи. 

Протягом року  Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

класні керівники, 

вихователі, 

члени учнівського 

самоврядуванням 

 

17. Класним керівникам, вихователям вести щоденний облік 

відвідування учнями школи, виясняти причини неявки до школи; 

вживати попереджувальні заходи. 

Протягом року  Класні керівники, 

Вихователі 

 

18. Взяти на облік дітей-сиріт, дітей, що залишилися без батьківського 

піклування; дітей чорнобильців, дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей. 

Вересень 1-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Соціальний педагог 

Класні керівники 

Вихователі 

 

19. Провести у школі день відкритих дверей, прозвітувати перед 

батьками. 

Травень 2021  Дирекція школи, 

педперсонал. 

 

20. Раз на тиждень проводити наради, на яких підводити підсумки 

роботи за попередній тиждень та окреслювати завдання на 

наступний. 

Протягом року 4-9 Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Кисилюк  О.Д. 

 



 

 151 

21. Щомісяця проводити конкурси на кращий санітарний стан класних 

приміщень, кімнат відпочинку та спальних кімнат; 

Краще утримання закріплених територій; 

зовнішній вигляд учнів. 

Протягом року 4-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Педагог-організатор 

 

22. Скласти план основних виховних заходів на І та ІІ семестри 

навчального року. 

Вересень 4-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Вихователі, 

Пед. організатор, 

Кер. гуртків 

 

23. Залучати учнів до участі у предметних тижнях Протягом року 1-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Пед. організатор, 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

 

 

ІІ. ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ з/п Зміст роботи Дата Клас Хто виконує  

1. З метою розвитку в учнів інтересу до знань 

провестиДень знань. 

01.09.2020 

 

1-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Катапська Ж.С. 

 

2. Організовувати вечори, конкурси, інтелектуальні ігри. Протягом року 5-9 Вчителі-предметники, 

Кл. керівники, вихователі. 

 

3. Організувати відзначення ювілейних дат, річниць 

визначних діячів України та світу, проводити про них 

бесіди, виховні години, випускати стіннівки. 

Протягом року 1-9 Вчителі-предметники, 

класні керівники, 

вихователі,  

Катапська Ж.С. 

 

4. Проводити екскурсії по визначних місцях рідного 

краю. 

Протягом року 2-9 Вчителі-предметники, 

класні керівники, 
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вихователі 

5. Продовжувати проведення конкурсу «Кращий клас». Протягом року 5-9 Класні керівники, 

вихователі, 

Катапська Ж.С. 

 

6. Раз на місяць проводити рейди бережливих із 

збереженняпідручників та шкільного майна. 

Протягом року 1-9 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Катапська Ж.С.,Баран М.М. 

 

 

ІІІ.ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

 
Виховні досягнення: 

- усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і 

кожної людини; 

- адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ само оцінювання, самоконтролю, саморегуляції, 

сомоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності; 

- знання та навички ведення здорового способу життя; 

- усвідомлення основних засад Я-образу; 

- формування основ самопізнання, самооцінки; 

- формування позитивного само ставлення дотримання норм етикету; 

-конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій; 

- конструктивне вирішення життєвих проблем; 

- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями; 

- імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей; 

- вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності; 

-  особиста культура здоров'я. 

 

 

№з/п 

 

 

Зміст роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні 

 

1 клас 
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1. Бесіди «Абетка пішохода», 

«Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків». 

«Чистота – запорука здоров’я». 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

 Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година відкритих думок «Розкажи про себе». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіда «Азбука ввічливості». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Конкурс малюнків «Мій настрій». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Вогонь буває різним». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Виховна година «Як треба поводитися у школі, вдома, на вулиці». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Виховна година «Книга – джерело знань». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

2 клас 

 

1. Бесіда «Профілактика інфекційних захворювань» ( складання 

пам’ятки «Як не хворіти»). 

 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі, шкільна 

медсестра 

2. Виховна година «Дерево міцне корінням, а людина – друзями». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіда «Сам вдома: безпечні ігри». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Виховна година «Подорож до Країни здоров’я». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Дав обіцянку – виконай!». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Година відкритих думок «Що потрібно знати про свій характер?» Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Бесіда «Умій  слухати». Березень  Кл.керівник 
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Вихователі 

8. Спортивні змагання «Старти надій». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Виховна година «Однокласник, товариш, друг». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

3 клас 

 

1. Бесіди «Дорога до школи та додому» Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Дисципліна і культура». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіда «Твій зовнішній вигляд». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Година відкритих думок «Мій улюблений герой».  

Конкурс листівок «Моєму улюбленому герою». 

Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Продукти харчування: наші друзі й вороги». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Ведення щоденника «Мій день: хороше і погане». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Година спілкування «Як я дбаю про своє здоров’я». 

 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Свято Мийдодіра. Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Конкурс малюнка «Найцінніше  в моєму житті». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

4-ті класи 

 

1. Бесіди  

«Поговоримо про шкідливі звички», 

 

 

Вересень 

 

 Кл.керівник 

Вихователі 
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«Правила харчування». Жовтень 

2. Виховна година «Для чого живе людина?». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Веселі естафети «Козацькі забави». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Рольова гра «На кого я хочу бути схожим у житті?». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Хто багато читає, той багато знає». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Бесіда «Чуйність і байдужість». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Година спілкування «Як я провів канікули». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Конкурс малюнка «Найцінніше  в моєму житті». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

5-ті класи 

 

1. Бесіда «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся 

завжди». 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Пташка красна своїм пір’ям, а людина – знанням». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Година спілкування «Правильне харчування та здоровий сон – 

запорука міцного здоров’я». 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі  

Шкільна медсестра 

4. Гра-експрес «Тато, мама і я – спортивна  сім’я». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Твій режим дня». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Вікторина «Кмітливі, вперед!». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Бесіда «Дотримання шкільної етики». Березень  Кл.керівник 
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Вихователі 

8. Марафон ерудитів Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Година відкритих думок «Мої права і обов’язки». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

6–ті класи 

 

1. Морально-етична бесіда «Пізнай себе». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година відкритих думок «Шкідливі звички». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіди з лікарями «Особиста гігієна хлопчика», «Особиста гігієна 

дівчинки». 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

Лікар школи 

4. Тренінг «Вміння знаходити себе в суспільстві». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі  

Соц.педагог 

5. Бесіда «Права та обов’язки учня». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

6. Виховна година «Що таке толерантність?» Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

7. Година відкритих думок «Світ моїх захоплень». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Бесіда «Здоровий спосіб життя». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Ігрова програма «Леді та джентльмени». 

 

Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

7–мі класи 
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1. Бесіда «Здоров’я – головне багатство». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Сходинки до сімейного життя». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Година спілкування «Права дитини – мої права». Листопад  Психолог 

Кл.керівник 

Вихователі 

4. Година відкритих думок «Яскраві події мого життя». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Моя родина». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Проект «Моє дозвілля». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Конкурс «Господарочка». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Конкурс малюнків  

«Я в колі сім’ї». 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Міні-твір «Коли я буду…» Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

8–мі класи 

1. Виховна година «Фізична краса не постійна, а духовна – вічна». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бесіда «З чого починається пізнання». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Година відкритих думок «Чи любиш ти себе?». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Тренінг «Кроки до успіху». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

5. Бесіда  «Створення життєвого проекту саморозвитку» Січень  Кл.керівник 
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Вихователі 

Соц.педагог 

6. Година спілкування «Кодекс чесної особистості». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

7. Бесіда «Світ моїх захоплень». 

 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Диспут «Захист добра, милосердя, честі, любові». 

 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Виховна година «Я»  -частинка Всесвіту». 

 

Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

9–ті класи 

 

1. Бесіда «Бережи себе». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Мої життєві принципи». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Колективне ігрове спілкування «У колі симпатій». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

4. Колаж «Країна моїх мрій». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Життя – це не ті дні, що минули, а ті, що 

запам’ятались». 

Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Тренінг «Риси успішної людини». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі  

Психолог 

7. Година відкритих думок «Вміння бути самим собою». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Бесіда «Засоби профілактики травматизму». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 
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Лікар школи 

9. Виховна година «Хочеш бути щасливим – будь ним!». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

 

ІV. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

 
Виховні досягнення 

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей: 

- уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв’язування конфліктів; 

- здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших; 

- сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, 

товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості). 

 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні 

 

1 клас 

 

1. Бесіда «Мої обов’язки». Розігрування ролей. Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бесіда «Що означає бути вихованою людиною?». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

3. Уявна подорож «До міста Ввічливих» зупинки: Доброта, 

Помагайчик, Дружба 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Працює  майстерня Діда Мороза. Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Умій слухати». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 
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6. Виховна година «Чарівні слова відкривають серця». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Конкурс «Тато, мама, я – дружна  сім’я». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Групова справа «Чесним треба бути всюди». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Свято Чепурушки. Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

2 клас 

 

1. Бесіда «Про справжню дружбу». Конкурс малюнків «Мій 

товариш». 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Пізнавально-розважальна гра «Буду гідним скрізь і всюди, щоб 

нести вам радість, люди!». 

Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Рейд «Турбота. Діти допомагають дітям». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Виховна година «Традиції та реліквії моєї родини». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Школа гарних манер. Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

6. Бесіда «Рушник моєї бабусі». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Свято «Любов сердець своїх маленьких, дамо тобі, кохана, 

ненько!» 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Конкурс  «Моя іграшка -  тобі». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Бесіда «Про справжню дружбу». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

3 клас 
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1. Бесіда «Дерево міцне корінням, а людина – друзями», «А совість 

тобі нічого не підказала» ( за оповіданнями В.О.Сухомлинського). 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. «Про правила товаришування» (колективне складання правил 

товаришування). 

Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Година спілкування «Вчимося бути добрими людьми». Листопад  Психолог 

Кл.керівник 

Вихователі 

4. Турнір «Лицарі, вперед!». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Як і чим випробовується дружба». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Щоденник  «Мій день, мої вчинки». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Інсценізація «Якщо твій друг помилився…», «Якщо ти погано 

вчинив». 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Чужого горя не буває». 

 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Година відкритих думок «Родина, родина: від батька до сина». 

 

Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

 

4-ті класи 

 

1. Бесіда «Ти знаєш, що ти – людина?». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Акція «Подаруй свято іншим» Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

3. Конкурс «Народна мудрість» ( прислів’я та приказки про добро, 

совість, ввічливість, справедливість, чесність. Оформлення книги  

народної мудрості). 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 
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4. Година відкритих думок «Розкажи мені про себе». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

5. Бесіда «Золоте правило ввічливості». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Виховна година «Вихована людина: яка вона?». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Свято родоводу « Від матері доні добро передати». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Бесіда «мама, тато, я – читацька сім’я». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Міні-твір «Хочу і треба». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

5-ті класи 

 

1. Морально-етична бесіда «Заповіді людяності» Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Колективне ігрове спілкування «Дружба – це…». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Година спілкування «Добро – це коло, всередині якого є краса». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Міні твір «Я і мій ідеал». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Ігрова програма «Скарбничка мудрості». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. «У добрі справи  ти  вклади прекрасні прояви душі». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Виховна година «Для мами завжди ласкаві слова». 

 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Зустріч з шкільною медсестрою  «Чи допоможуть вітаміни всім 

нам вчитися відмінно». 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі, шкільна 
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медсестра 

9. Гра «Вчимося спілкуватися» Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

6-ті класи 

 

1. Година спілкування «Людей я буду любити, добро й милосердя 

чинити», «Я зичу вам доброго дня», «Людина починається з 

добра». 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Акція «Милосердя» (допомога одиноким людям, інвалідам). Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Випуск стінгазети «Я та моє здоров’я». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Мої земляки». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. КТС «Мій родовід. Моє генеалогічне дерево». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Година спілкування «Ні – шкідливим звичкам!». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

7. Свято «Найкращі дні для наших матерів – це ті, коли щасливі їхні 

діти». 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Година спілкування «Моє рідне село». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Виховна година «Дідусеві нагороди». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

7-мі класи 

 

1. Виховна година «Даруймо людям радість». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бібліографічний тематичний огляд «Через віки пам’ять проростає». Жовтень  Кл.керівник 
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Вихователі 

Шкільний бібліотекар 

3. Трудовий сюрприз «Поспішаймо до оселі ветерана». Листопад   

Кл.керівник 

Вихователі 

4. Година спілкування «Закон і ми». 

 

Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

5. Бесіда «Не потрап у тенети…» Січень  Кл.керівник 

Вихователі  

Психолог 

6. Виставка «Захоплення моєї родини». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Спортивні  змагання  «Тато, мама, я – спортивна сім’я». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Знати, щоб пам’ятати». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Бесіда «Безсмертний подвиг». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

8-мі класи 

 

1. Години спілкування: 

- «Що означає бути підлітком?»,  

- «Ти живеш серед людей»,  

- «Що таке людське серце?» 

 

Грудень 

Лютий 

Квітень 

 Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бесіда «Правила користування мобільним зв’язком у громадських 

місцях. 

Вересень   Кл.керівник 

Вихователі 

3. Колективне ігрове спілкування «Розкажи мені про себе». Листопад   Кл.керівник 

Вихователі 

4. Тренінг «Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується». Жовтень   Кл.керівник 

Вихователі 
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Психолог 

5. Бесіда «Дисципліна – свобода, чи необхідність?». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Година відкритих  думок «Собори наших душ». Березень   Кл.керівник 

Вихователі 

7. Бесіда «Твоя інформаційна безпека». Травень   Кл.керівник 

Вихователі 

 

9-ті класи 

 

1. Бесіда «Колектив починається з мене». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Любов до ближнього – джерело величі 

людини». 

 

Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіда «Культура користування мобільним зв’язком». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Колаж «Я і ми». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Година спілкування «Молодь проти насильства». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

6. Виховна година «Любов’ю дорожити вмійте». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Колективне ігрове спілкування «Цінності моєї родини». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Бесіда «Я та інформаційно-комунікаційні технології». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

9. Година відкритих думок «Відкрийте чарівні двері добра та довіри». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 
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V. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ  
Виховні досягнення 

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави: 

- повага до людини праці; 

- вміння і навички самообслуговуючої праці; 

- почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості; 

- початкові уявлення про світ професій. 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні  

 

1 клас 

 

 

1. Бесіда «Бджілка мала та й та працює». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година мрій «Коли я виросту…» Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Інсценізація казки «Про двох братів – Умійка та Невмійка». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Екскурсія в бібліотеку «Збережемо книгу»- бесіда. Грудень  Кл.керівник 

Вихователі, 

бібліотекар 

5. «Знайомимось з професією». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Година мрій «Коли я виросту». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. «Подарунок малюкам підготовчого класу». Березень  Кл.керівник 
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Вихователі 

8. «Місто веселих майстрів». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Бесіда «Ми працю любимо». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

 

2 клас 

 

1. Бесіда «Твій режим дня». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Землю сонце прикрашає, а людину – праця». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Діалог «Професія моїх батьків». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Година спілкування «Діло майстра хвалить». грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Акція «Книжкова лікарня». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Конкурс «Кращий мамин помічник» Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Виховна година «Трудові традиції української родини». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. «Калейдоскоп професій». 

 

 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

3 клас 

 

 

1. Рейд  «Скибочка хліба». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 
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2. Година спілкування «Мої досягнення». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіда  « Усі професії потрібні, усі професії важливі». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Праця годує, а лінь марнує». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Цінуймо працю інших». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. КТС «До джерел народних ремесел». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Бесіда «Айболить» (як ми лікували свої книги, що були з нами 

цілий рік) 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Зустріч з працівниками харчоблоку «За що ми любимо свою 

професію». 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Інтерв’ю у працівників школи (медсестри, вчителя, психолога, 

техпрацівника)  про їхню  професію. 

Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

4-ті класи 

 

1. Бесіда «Праця прикрашає людину». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Операція «Я – черговий». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Виховна година «Праця – джерело життя і головна його прикраса». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Я поважаю чужу працю». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Калейдоскоп професій». 

 

Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

6. Проект «Працьовита родина». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 
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7. Акція «Допоможи книзі!». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

бібліотекар 

8. Добродійна акція «Подарунки власноруч». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

9. Екскурсія на залізничний вокзал. Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

5-ті класи 

 

 

1. Операція «Затишок» Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Як організувати себе?». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Заочна подорож «Професії від А до Я». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. КТС «Майстерня Діда Мороза». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Вчись учитись, щоб уміти трудитись». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Свято-презентація «Професія мого роду». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Бесіда «У колективі немає чужої роботи». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Година спілкування «Люди, які працюють поруч». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Колаж «Моя майбутня професія». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

6-ті класи 
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1. Бесіда «Ціна однієї хвилини». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Що означає культура навчальної праці?». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Усний журнал «Всі професії важливі». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Година відкритих думок «Наші захоплення». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Скільки у світі професій». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Ігрова програма «Нумо, хлопці!». 

 

Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Конкурс «Господарочка». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. «У країні Зробисам». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. КТС «Школа вмілих господарів». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

7-мі класи 

 

1. Бесіда «Як навчитися цінувати і розраховувати час». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Усі професії важливі, обирай свою». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

3. Екскурсія на виробництво. Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Круглий стіл «Моя майбутня професія». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Фестиваль ремесел «Чарівна краса вишиванки». Січень  Кл.керівник 
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Вихователі 

6. Презентація «Трудова біографія моєї родини». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Виховна година «Не відкладай на завтра те, що можеш зробити 

сьогодні». 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

8. Бесіда  «Я це зможу» Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. КТС «Мої обов’язки в родині». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

 

8-мі класи 

 

1. Бесіда «Як правильно організувати свою працю?». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Бережи свій час і час інших». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Година відкритих думок «Країна потребує професіоналів. Як ним 

стати?». 

Листопад   

Кл.керівник 

Вихователі 

4. Круглий стіл  «Таємниця майстерності». 

 

Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Анкетування «Що я знаю про майбутню професію». 

 

Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

6. Виховна година «Школа – мій дім, я -  господар у нім». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Свято «Праці ми шану співаємо». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Поспілкуємось: «Мої здібності. Як обрати професію». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 
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Психолог 

9. Конкурс майбутніх підприємців «Мій перший мільйон». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

9-ті класи 

 

1. Година спілкування «Підліткова праця: правознавчий аспект». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. КТС «Естафета улюблених занять». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Трудовий десант «Впорядкуємо шкільний ігровий майданчик». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Диспут «Ким бети? Яким бути?» Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда  «Ти господар у своїй школі, вдома». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Виховна година «Великий світ професій: як не загубитись у світ 

професій?». 

Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Тренінг «Твій вибір – життєвий успіх». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

8. Інтерактивне коло «Ярмарок професій». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

9. Трудовий сюрприз «Ми – ветеранам війни і праці». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

VІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  
 

Виховні досягнення 

Сформованість понять та уявлень про довкілля: 

- усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини; 
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- пізнавального інтересу до природи; 

- необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відвічального ставлення до неї; 

- дбайливого ставлення до природи  в традиціях українського народу; 

- ставлення до рослин та тварин на засадах білетики; 

- «Контурна карта виховної еколого- натуралістичної роботи». 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні  

 

1 клас 

 

1. Операція «Чистий клас». Вересень   Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бесіда «Ми за них відповідаємо». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіда «Природа в казках, прислів’ях, загадках та віршах». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Виховна година «Екологія в загадках». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. «Екологічна стежка». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Конкурс малюнка «Збережемо красу природи» Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Виховна година «Тварини – не іграшки». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виставка малюнків «Зустріч пернатих друзів» Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Туристська прогулянка «До чистих джерел». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

2 клас 
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1. Бесіда «Віч - на – віч з природою». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Операція «Чисте тіло». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Акція «Збережемо красу природи». 

 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. «Екологічна стежка в різні пори року»  Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Боляче буває всім» (ставлення до тварин). Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Бесіда «Дивовижні звірі Марії Приймаченко». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Рухливі ігри з елементами техніки туризму.  Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Ранок «Первоцвіти просять захисту» Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Трудовий десант «Наш квітник – найкращий». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

3 клас 

 

1. Операція-рейд «Чисте подвір’я». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виставка «Подарунки осені». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Акція «Збережемо красу рідної природи».Конкурс плакатів «Я не 

скривджу рідної землі». 

Листопад   

Кл.керівник 

Вихователі 

4. Виховна година «Різдво в гості прийшло». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Тварини взимку потребують твоєї допомоги». Січень  Кл.керівник 
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Вихователі 

6. Виховна година «Ти відповідальний за тих, кого приручив». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Бесіда «Подорож лісовою стежкою». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Чорнобиль не має минулого часу». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Туристськапрогулянка «У поході друзі». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

4-ті класи 

 

1. Бесіда «Себе я бачу в дзеркалі природи». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Рейд-операція «Чисте довкілля». 

 

Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Виховна година «Знай, люби, бережи». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Ранок «Зима іде, новорічне свято веде». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Екологічна вікторина «Жива і нежива природа». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Конкурс виробів з природного матеріалу «Природа і фантазія». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Екскурсія «В усі пори року прекрасна земля». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Стань природі другом, будь природі сином». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Туристська гра-естафета «Долаємо перешкоди». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

5-ті класи 
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1. Виховна година «Я – маленька частиночка природи». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Старти золотої осені». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Вікторина «Флора і фауна нашого краю». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Таємниці природи». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Екологічна операція «Встанови годівничку». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Акція «Нагодуй птахів». Січень- лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Зустріч з медсестрою «Аптека бабусі Медуниці». Березень  Кл.керівник 

Вихователі, шкільна 

медсестра 

8. Свято квітів «Квіти - посмішка природи». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Година спілкування «Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

6–ті класи 

 

1. Година спілкування «Природа – людині, людина – природі». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Акція «Бережи ліс». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Заочна подорож «Озера та ріки мого краю». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. КТС: «Мальовнича моя Україна: оформляємо путівник». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Калейдоскоп знань «Рослини-барометри». Січень  Кл.керівник 
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Вихователі 

6. Бесіда «Екологічні катастрофи». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Година відкритих думок «Ліс не шкодить , а всіх вчить». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Дзвони Чорнобиля». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Бесіда «Давайте, друзі, разом природу берегти!» Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

7-мі класи 

1. Бесіда «Вода – носій інформації». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виставка «Овочеві витівки» /свято Золотої осені/ Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Година спілкування «Здорова природа – здорова людина». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Жива ялинка хай росте». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Червона книга – для кого?». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Конкурс малюнків «Природа і фантазія». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Година відкритих думок «Космос – далеко чи поруч». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Вікторина «Ерудит природи». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Свято «А вже весна, а вже  красна!». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

8-мі класи 

1. Екологічне лото. Вересень  Кл.керівник 
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 Вихователі 

2. Виставка творчих робіт «Природа і фантазія». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. «Біологічний хокей»  Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Світ дерев». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Усний журнал «Світ природи в народному епосі». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Колаж «Зелений дивосвіт». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Дзвони Чорнобиля». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Виховна година  «Збережемо красу рідної землі» Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

9-ті класи 

1. Виховна година «Чистий зелений світ навколо тебе». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Свято врожаю. Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Операція «Захистимо мурашник». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Година спілкування «Бережіть ліс – легені планети». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. КТС «Природа в літературних творах». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Бесіда «Хай вічно струмує вода». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Операція «Посади дерево». Березень  Кл.керівник 
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Вихователі 

8. Виховна година «Уроки Чорнобиля». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Операція «Лісовачистота». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

VІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 
Виховні досягнення 

      Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті і мистецтві: 

    - основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності; 

    - вміння відчувати і розуміти художні образи; 

    - навичок виконувати творчі завдання; 

    - пізнавального інтересу до мистецтва; 

    - навичок сприймання та аналізу художніх творів; 

    - здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері; 

    - художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів, і культури мислення та поведінки. 

    - розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.   

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні  

 

1 клас 

 

1. Бесіда «Абетка мистецтва». Вересень  Кл. керівник 

Вихователі 

2. «Музика поруч з нами». Жовтень  Кл. керівник 

Вихователі 

3. Година  милування осінньою природою «Танок осіннього листя». Листопад  Кл. керівник 

Вихователі 

4. Виставка малюнків «Краса природи навколо нас». Грудень  Кл. керівник 

Вихователі 
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5. Подорож до кінозали «Такі цікаві мультяшки» Січень  Кл. керівник 

Вихователі 

6. Хвилини з мистецтвом «Таємниця однієї картини» /за вибором / Лютий  Кл. керівник 

Вихователі 

7. Конкурс малюнків «Перші квіти весни». Березень  Кл. керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Краса природи в пісні та слові». Квітень  Кл. керівник 

Вихователі 

7. Виховна година «Світ казки». 

 

Травень  Кл. керівник 

Вихователі 

 

2 клас 

 

1. Бесіда «Народні звичаї»). Вересень  Кл. керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Чарівне слово поезії». Жовтень  Кл. керівник 

Вихователі 

3. Бесіда «У царині мистецтва». Листопад  Кл. керівник 

Вихователі 

4. Виховна година «Я вишиваю рушничок». Грудень  Кл. керівник 

Вихователі 

5. Виставка-презентація «Краса природи у творах образотворчого 

мистецтва». 

Січень  Кл. керівник 

Вихователі 

6. Конкурс читців «Мистецтво слова». Лютий  Кл. керівник 

Вихователі 

7. Година милування природою «Чим пахне весна?» Березень  Кл. керівник 

Вихователі 

8. Уявна гра-мандрівка «У країну мистецтва». Квітень  Кл. керівник 

Вихователі 

9. Подорож до кінозали «Чарівна казка». Травень  Кл. керівник 

Вихователі 
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3 клас 

 

1. Бесіда «В царині мистецтва». Вересень  Кл. керівник 

Вихователі 

2. Презентація «Музичнийфольклор рідного краю». Жовтень  Кл. керівник 

Вихователі 

3. Виставка малюнків «Краса природи рідного краю». Листопад  Кл. керівник 

Вихователі 

4. Конкурс читців, інсценування байок. Грудень  Кл. керівник 

Вихователі 

5. Виховна година «Архітектурні перлини рідного краю». Січень  Кл. керівник 

Вихователі 

6. Година творчості «Малюю до картинної галереї» Лютий  Кл. керівник 

Вихователі 

7. Виховна година «Культура поведінки». Березень  Кл. керівник 

Вихователі 

8. Колективна творча справа «Я вишиваю рушничок». 

 

Квітень  Кл. керівник 

Вихователі 

9. Година милування природою «Весняна симфонія життя». Травень  Кл. керівник 

Вихователі 

 

4-ті класи 

 

1. Бесіда «Мистецькі шедеври». Вересень  Кл. керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Музична спадщина рідного краю». Жовтень  Кл. керівник 

Вихователі 

3. Виставка малюнків «Краса природи в довкіллі». Листопад  Кл. керівник 

Вихователі 

4. Колективна творча справа «За народними ремеслами». Грудень  Кл. керівник 

Вихователі 
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5. Година милування природою «Мороз-чарівник». Січень  Кл. керівник 

Вихователі 

6. Хвилина з мистецтвом «Таємниця однієї картини» /за вибором /. Лютий  Кл. керівник 

Вихователі 

7. Конкурс юних поетів, читців /виховна година/. Березень  Кл. керівник 

Вихователі 

8. Створення збірки «Все в рідному краї має пісню свою». Квітень  Кл. керівник 

Вихователі 

9. Година милування природою «Весна-красна». Травень  Кл. керівник 

Вихователі 

 

5-ті класи 

 

1. Виховна година «Люби музику - вона облагороджує думки і 

почуття». 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Намисто унікальності». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Колективна творча справа «Світ моїх захоплень». 

 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Народ скаже – як зав’яже». 

 

Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Конкурс талантів «Коляд, коляд, колядниця». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Конкурс малюнків «Ілюструємо казку». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Конкурс юних талантів «Українська співаночка». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Родинне свято «Творчість моєї родини». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

6-ті класи 
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1. Година спілкування «Духовність особистості і мистецтво». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бесіда «Що ти знаєш про жанри мистецтва?» Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Виховна година «Мистецтва і його вплив на культуру своєї нації». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Свято «Новорічний калейдоскоп». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Колективна творча справа «Турнір знавців поезії». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Бесіда «Чи потрібно дивитися всі телепередачі». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Свято «Вітаємо іменників». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Мистецтво та мої емоції». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

 

7-мі класи 

 

1. Година спілкування «Я – культурна людина». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Письменники рідного краю». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Екскурсія «Архітектурні пам’ятки рідного краю». 

 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Свято «Іменинники в нас сьогодні». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі  

5. Вікторина «Одяг? Одяг!». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Літературна вітальна «Лунай, солов’їна пісне, про рідного краю 

красу». 

Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 
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7. Колективне ігрове спілкування «П’ять хвилин з мистецтвом». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Бесіда « Те, що нас об’єднує». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Виховна година «Сьогодення і майбутнє української книги». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

8-мі класи 

 

1. Бесіда «Чи розуміємо ми музику?». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Чи потрібні нам музеї, виставки?». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Свято «Сьогодні в мене іменини». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Свято «За різдвяним столом». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Турнір знавців музики «Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми 

любимо». 

Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Бесіда «Духовність особистості і мистецтво». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Конкурс-виставка «І на тім рушничкові». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Бесіда «Естетика побуту». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Усний журнал «Наш рідний край у творах мистецтва». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

9-ті класи 

 

1. Бесіда «У світі кіномистецтва». 

 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 
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2. Свято «Осінній дивограй». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Турнір знавців поезії. Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Свято «Музика Різдва». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Створення проекту «Твори, юність молода!». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Година спілкування «П’ять хвилин з мистецтвом». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Вечір музики «Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну» 

/присвячений творчості Назарія Яремчука/. 

Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8.   Художньо-естетичний конкурс «Мода, мода, мода…» або «Мої 

захоплення». 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Дискотека «Музичний калейдоскоп». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

VІІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  

ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Виховні орієнтири цілісного ставлення  до суспільства і держави учнів 1-4 класів: 

-  формування усвідомлення особистістю приналежності до учнівської держави і народу; 

- розвиток здатності дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя міста; 

- виховання почуття любові до України, її символів, рідної мови та слова, оберегів; 

- формування елементарних елементарних  знань про культуру свого народу і прагнення дотримуватися традицій; 

навчання  правилам співжиття та взаємодії людей у сім’ї, суспільстві. 

Орієнтовна модель випускника початкової школи: 

- гордість за приналежність до українського народу; 

- щира любов до Батьківщини, її символів, оберегів; 

- здатність до взаємодії з людьми у сім’ї, колективі та суспільстві; 

- шанобливе ставлення до рідної мови та мови інших народів, символів української держави; 

- знання Гімну України, вміння його виконувати; 

- усвідомлення себе часткою українського народу. 
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Виховні орієнтири ціннісного ставлення до суспільства і держави учнів 5-9 класів: 

- виховання громадянських якостей особистості, духовного осмисленого патріотизму, який поєднує любов до рідного краю 

Батьківщини, народу, поваги до законів України, активної  громадянської позиції; 

- формування відчуття своєї приналежності до України; 

- розвиток прагнень до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу; 

- виховання шанобливого ставлення до державної символіки; 

- розвиток свідомого ставлення до правил поведінки, суспільних і моральних норм життя; 

- виховання інтересу  до історії і культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах; 

- формування потреби до збереження історичного, культурного та духовного  спадку українського народу; 

- формування почуття громадянської гідності, національної свідомості і самосвідомості особистості; 

- виховання прагнення жити в Україні, пов’язувати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її формування громадянського і 

державного  світогляду особистості, її  мовної становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, 

захищати її, працювати на її благо; 

- виховувати повагу до Конституції України та законів держави; 

- виховувати повагу і толерантне ставлення до представників інших етносів, віросповідань і культур; 

- вчити визнавати пріоритет прав людини, поважати цінності демократичного суспільства. 

Орієнтовна модель випускника школи: 

- сформованість інтересу до історії і культури України ; 

- здатність до ініціативи в різних суспільно корисних акціях; 

- знання та володіння українською мовою; 

- прагнення до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу; 

- сформоване позитивне ставлення до суспільства, держави і її громадян; 

- усвідомлення необхідності дотримання правил і норм поведінки, соціально значущих для суспільства; 

- усвідомлення сім’ї як цінності (як ціннісна складова держави, народу, нації); 

- сформованість полі культурності (поваги до культур інших народів); 

- розвинене почуття національної гідності, гордості за родину, свій народ; 

- сформованість державницького світогляду та громадянської зрілості особистості; 

- сформованість  антидевіантного імунітету особистості, її законослухняність; 

- сформованість вміння проектувати власне життя. 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні  
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1 клас 

 

1. Бесіда «Та земля мила, де мати народила». 

 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Тематичний зошит «Ми - українці». 

 

Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Гра-подорож «У країні рідної мови». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. «Правовий букварик» Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Символи моєї держави». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Виховна година «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї 

Батьківщини». 

Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Ранок «Мамин рушник». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Я маю право… кожна людина має право». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

9. Екскурсія «Вулицями рідного міста». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

2 клас 

 

1. Бесіда «Наша Вітчизна – Україна». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Дитяча праця і права дитини». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Оформлення альбому «Мій рідний край». Листопа  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Сімейне свято «Рід, родина, рідня» Грудень  Кл.керівник 
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Вихователі 

5. Правова відгадайка «Мої права та обов’язки». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

6. Усний журнал «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна»: ( 1-

ша сторінка «Я – син своєї землі»; 

2-а сторінка – «Українці за кордоном»; 

3-я сторінка – «Славетні українці»). 

Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Групова справа «кожному мила своя сторона». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Година спілкування «Моя мала Батьківщина». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Екскурсія «Презентація рідної вулиці». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

3клас  

 

1. Година спілкування «З чого починається Вітчизна?». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бесіда «Що необхідно знати про національну символіку». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Конкурс малюнків «Кожна дитина має право». 

 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Вікторина «Чи знаєш ти свій рідний край?». 

 

Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Легенди мого краю. (пошукова робота, конкурс малюнків, 

оформлення альбому) 

Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Виховна година «Древній Київ – столиця України». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Година спілкування «Всі – єдина сім’я». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Година пам’яті і мужності. Квітень  Кл.керівник 
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Вихователі 

9. Екскурсія «Чим славне моємісто?». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

4-ті класи 

 

1. Виховна година «Одна-єдина на цілім світі». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Заняття «Школа прав дитини». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

Психолог 

3. Експедиція «Люби і знай свій рідний край». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Перекличка повідомлень «Люди, які прославили мій край». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Екскурсія «Сторінки історії мого міста». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Гра-подорож «До країни народного мистецтва». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Година спілкування «Всі народи України живуть у злагоді й мирі». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Конкурс малюнків «І живе калина на папері». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Виховна година «Я – громадянин України і пишаюсь цим». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

5-ті класи 

 

1. Бесіда «Закони нашого життя» /розробка законів життя класу/. Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Немає прав без обов’язків. Конвенція ООН та 

Конституція України про права дітей». 

Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 
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Соц.педагог 

3. Виховна година «Україна пам’ятає». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Державний Гімн України». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Вікторина «Що я знаю про Україну». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Конкурс малюнків «Моя країна моїми очима». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Родинне свято «Бабусина скриня». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Спартакіада народних ігор «Ігри мого народу». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Зустріч з ветеранами другої світової війни «Ніхто не забутий, ніщо 

не забуте». 

Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

6-ті класи 

1. Бесіда «Я – держава – суспільство». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Година спілкування «Що я знаю про Україну». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Конкурс юних декламаторів « Мова рідна – слово рідне!» Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Веселі старти «Козацькі розваги». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Бесіда «Символи Батьківщини». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. «Традиції моєї родини» - ярмарок. Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Інтелектуальна гра «Чи знаю я рідну мову?». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. КТС «Школа – наш дім і ми господарі в нім». Квітень  Кл.керівник 
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Вихователі 

9. Виховна година «Згадаймо всіх поіменно». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

7-мі класи 

 

1. Година спілкування «Україна від козацьких часів до сьогодення». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Етнографічна вітальня «Люблю я свій народ, ціную його звичаї». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Виховна година «Колосок пам’яті». 

 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Усний журнал «Сторінками рідного краю». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Круглий стіл «Право, обов’язок і честь». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Година спілкування «Вчинок, відповідальність, наслідки». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

7. Літературно-музична композиція «Мова рідна. Слово рідне – хто їх 

забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має». 

Лютий 

Березень 

 Кл.керівник 

Вихователі 

8. Виховна година «Біль і крик душі під знаком Чорнобиля». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Конкурс «Чудеса рідного краю» /вивчення архітектурних пам’яток 

України, заповідників тощо/ 

Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

8-мі класи 

 

1. Година спілкування «Країна, в якій я живу». Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Бесіда «Видатні люди мого краю». Жовтень  Кл.керівник 
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Вихователі 

3. Виховна година «Трагедія українського народу»  

(Голодомор 1932-1933 рр.). 

Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Бесіда «Право, обов’язок, свобода та відповідальність». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Класні збори «Виконую Кодекс класу/школи/». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

6. Бесіда «Українці за кордоном. Що таке діаспора?». Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Родинна зустріч «Історія моєї родини – в історії мого краю». Березень  Кл.керівник 

Вихователі 

8. Тематичний вечір «Поети мого краю». 

 

Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Вікторина «Що ти знаєш про Україну?». Травень  Кл.керівник 

Вихователі 

 

9-ті класи 

 

1. Бесіда «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав 

людини». 

Вересень  Кл.керівник 

Вихователі 

2. Виховна година «Державні символи України». Жовтень  Кл.керівник 

Вихователі 

3. Бесіда «Колосок пам’яті». Листопад  Кл.керівник 

Вихователі 

4. Дебати «Право на приватне життя». Грудень  Кл.керівник 

Вихователі 

5. Диспут «Чи захищені права дитини в нашій державі?». Січень  Кл.керівник 

Вихователі 

Соц.педагог 

6. Бесіда «Видатні  вчені України» /оформлення альбому/ Лютий  Кл.керівник 

Вихователі 

7. Творча робота «Якби я був президентом…» Березень  Кл.керівник 
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Вихователі 

Психолог 

8. Година спілкування «Біль і крик душі під знаком Чорнобиля». Квітень  Кл.керівник 

Вихователі 

9. Вечір-реквієм «Ваш світлий подвиг незабутній». Травень  Кл.керівник 

Вихователі, 

 

 

IХ. ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

ПРАВОВА ОСВІТА 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні 

1. Роботу всього педагогічного колективу спрямувати  на 

роз’яснення учням Конституції України, інших законів України. 

Постійно 5-9 

 

Педколектив 

2. Затвердити на новий навчальний рік Раду профілактики 

правопорушень, у разі необхідності поновити її склад і поставити 

на облік учнів, які потребують посиленого контролю. 

 

До 25.09.20 

  

Антошков В.І. 

3. Переглянути списки учнів, схильних до правопорушень. До 25.09.20  Антошков В.І., кл. 

керівники 

Вихователі 

4. Періодично заслуховувати на нараді за участю директора звіти 

класних керівників та вихователів про правову освіту учнів. 

Протягом року  Адміністрація 

Школи 
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5. Провести виховні години: 

«Законодавча і виконавча влада в Україні», 

«Закон і совість», 

«Чи можуть бути права без обов’язків?» 

«Що таке правопорушення? Їх види», 

«Захист прав дітей у нашій державі» 

 

Протягом року 

 

5-9 кл. 

 

Класні керівники, 

вихователі 

5-9кл.,  

психологічна 

служба 

6. Правовий брейн-ринг. 

 

Квітень 7-9 кл. Сандюк О.М. 

7. Проводити обговорення телепередач, статей з періодичних видань 

на правову тематику. 

 

Постійно 

 

7-9 кл. 

Класні керівники, 

вихователі 

7-9 кл. 

8. Конкурс малюнків «Мої права» Листопад 5-9 кл. Вч.образ.мист., 

Пед.- організатор 

Соц.педагог 

9. Зустріч з працівниками правоохоронних органів. Протягом року 9 кл. ЗВР 

 

10. Агітбригада «Ми – за здоровий спосіб життя». Лютий 8-9 кл. Пед.-орг., 

вихователі 

кл.керівники 

 

Х. РОБОТА З БАТЬКАМИ 

 
№ 

з/п 

 

Зміст  роботи 

 

Дата 

 

Клас 

 

Відповідальні 

1. Обрати батьківські комітети  в  класах, делегувати представників 

від класів до Ради школи. 

 

Вересень 

 

1-9 кл. 

Кл. керівники 

Вихователі  

2. Двічі на семестр проводити батьківські збори. Заокремим 

планом 

 

1-9 кл. 

Кл. керівники 

Вихователі 

3. Зміцнювати зв’язки вчителів-предметників, класних керівників та 

вихователів з батьками, викликати на співбесіди батьків учнів, які 

не встигають у навчанні, з метою надання їм методичної 

 

Протягом року 

по потребі 

 

 

1-9кл. 

Адміністрація 

Кл. керівники 

Вихователі  
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консультації щодо допомоги учням у навчанні. 

4. Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї, 

підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, схильні до 

правопорушень. 

 

Протягом року 

 

1-9 кл. 

Адміністрація, 

Вихователі,  

Класні керівники 

5. Провести круглий стіл для батьків п’ятикласників на тему: «Як 

допомогти дітям добре вчитися?» 

Вересень 5 кл. Класні керівники, 

вихователі, 

Тільняк В.І. 

6. Налагодити роботу всеобучу для батьків. Протягом року 1-9 кл. Антошков В.І. 

Кл. керівники 

Вихователі 

7. Свято матері. Травень 1-9 кл. Маковійчук Н.І. 

8. Провести день відкритих дверей. Травень 1-9 кл. Адміністрація 

9. Спортивні змагання «Тато, мама і я – спортивна  сім’я» Травень 5-8 кл. Якімчук Т.Б. 

Голик Р.О. 

10. Задіяти батьків до проведення позакласної роботи з учнями. Протягом року 1-9 кл. Класні керівники, 

вихователі 

 

 
 

 
 

В 2020/2021 навчальному році планується продовжувати співпрацю з дитячою юнацькою спортивною школою інвалідів «Інваспорт» 

м.Чернівці. Заплановані традиційні заходи: спортивний тиждень, загальношкільна спартакіада, тиждень здорового способу життя, заходи до Дня 

здоров’я. 
Основні завдання спортивно-оздоровчої роботи у закладі на 2020/2021 навчальний рік: 

- створення умов для збереження здоров’я учнів (вихованців) та формування здорового способу життя; 

- спільна робота педагогічних та медичних працівників; 

- формування знань та навичок здорового способу життя; 

- організація роботи щодо попередження дитячого травматизму; 

- зміцнення здоров’я дітей та оздоровлення; 
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- зв'язок з трудовою діяльністю. 

 

Заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи, фізичної культури та пропаганди здорового способу життя 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1 Підготовка спортивної зали, спортивного майданчика, кабінету 

лікувальної фізкультури до нового навчального року 

Серпень 2020 Якімчук Т.Б., 

Норіца О.В. 

Голик Р.О. 

Акт прийомки  

2 Організація і проведення медико-педагогічного контролю за 

проведенням уроків фізичної культури, спортивних секцій 

Протягом 

навчального 

року 

Коропецький І.І. 

Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Наказ  

3 Розподіл учнів на групи для проведення занять фізичною 

культурою 

Вересень  2020 Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Наказ  

4 Проведення бесід в класах щодо виконання  режиму дня  

школярів, порядку проведення ранкової гімнастики, рухливих 

ігор на перервах, фізхвилинок  

Вересень  2020 Класні керівники План виховної 

роботи 

 

5 Проведення  семінару для вчителів початкових класів з питань 

організації оздоровчих заходів в режимі дня, планування і 

проведення позакласної роботи з молодшими школярами 

До 01.09.2020 Сохацька Г.М. Протокол  

6 Організація проведення ранкової гімнастики, фізхвилинок під 

час уроків, фізкультурних пауз під час освітнього процесу, 

«годин фізичної культури» в класних групах 

Щоденно Антошков В.І., 

класні керівники, 

вихователі 

Комплекс 

вправ 

 

7 Розроблення комплексу фізичних вправ для учнів різних вікових 

груп для проведення ранкової гімнастики, фізхвилинок під час 

уроків 

Вересень 2020, 

січень 2021 

Норіца О.В. Комплекс 

вправ 

 

8 Організація роботи спортивних гуртків і секцій Вересень 2020 Антошков В.І. -  

9 Організація проведення тижня фізичної культури і спорту, тижня 

та днів здоров'я для працівників і учнів (вихованців) закладу 

Вересень 2020, 

протягом 

навчального 

року 

Антошков В.І. Наказ  
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10 Організація пішохідних туристських походів Протягом 

навчального 

року 

Антошков В.І. Наказ  

11 Організація занять  з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до 

спеціальної медичної групи 

Вересень 2020 Заремба Л.Д. 

Лікар школи 

Листок здоровя  

12 Організація проведення загальношкільних спортивних змагань з 

різних видів спорту   

Протягом 

навчального 

року 

Якімчук Т.Б. План 

спортивно-

оздоровчої 

роботи на 

2020/2021навча

льний рік 

 

13 Залучення до роботи в спортивних гуртках і секціях учнів з 

девіантною поведінкою 

Протягом 

навчального  

року 

Керівники 

спортивних гуртків і 

секцій 

База даних 

охоплення 

учнів 

гуртковою 

роботою 

 

14 Забезпечення участі учнів (вихованців) закладу в змаганнях 

обласного рівня 

Протягом 

навчального 

року 

Антошков В.І. 

 

-  

15 Проведення бесід та лекцій на здоров'язберігаючу тематику Протягом 

навчального 

року 

Медичні працівники, 

класні керівники, 

вихователі 

План виховної 

роботи на 

2020/2021навча

льний рік 

 

16 Розміщення відповідних матеріалів на шкільному сайті Протягом 

навчального 

року 

Шейчук М.В. 

 

Шкільний сайт  

17 Консультації для батьків учнів з питань фізичного виховання 

дітей в сімї, загартування і укріплення здоров'я  

Протягом 

навчального 

року 

Антошков В.І. План 

педагогічного 

всеобучу для 

батьків на 

2020/2021навча

льний рік 
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18 Залучення батьків учнів до проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів, спортивних свят 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники, 

вихователі 

Звіти про 

проведення 

заходів 

 

 

VIIІ. Охорона праці 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про виконання 

 1 2 3 4   

Здійснення  контролю за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних 

оглядів устаткування в кабінетах, кухні, пральні, спортивному залі  та спортивному 

майданчику 

Постійно Коропецький І.І. 

 

 

 

Контроль проведення та  правильності оформлення первинних та повторних 

інструктажів з охорони праці з працівниками закладу 

Постійно Коропецький І.І. 

 

 

           Серпень       

Підготовка та здача звітів з охорони праці до служби охорони праці Департаменту 

науки і освіти Чернівецької обласної державної адміністрації 
    Заремба Л.Д.  

Перевірка готовності та підписання актів-дозволів на проведення навчальних занять у 

кабінетах, спортзалі, на спортивному майданчику; актів-дозволів на роботу їдальні, 

кухні, пральні та інших приміщень закладу 

    Комісія з перевірки 

готовності закладу 

до навчального 

року 

 

Контроль документації щодо  проведення замірів опору ізоляції електроустановок, 

електропроводки та заземлювальних пристроїв. Випробування драбин (стрем’янок) 
    Заступник з ГР  

Розробка проекту наказу «Про затвердження постійно діючої технічнох комісії з  

обстеження приміщень і споруд» 
    Заремба Л.Д.  

Розробка проекту наказу «Про затвердження інструкцій з охорони праці в школі» 

 
    Заремба Л.Д.  
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Розробка проекту наказу «Про заходи з попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, забезпечення безпеки дітей. 
    Заремба Л.Д.  

Розробка проекту наказу «Про затвердження плану і проведення Тижня з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності» 

 

    Заремба Л.Д.  

Розробка проекту наказу «Про організацію роботи з охорони дитинства у школі у 

2019/2020 навчальному році» 
    Заремба Л.Д.  

Розробка проекту наказу «Про організацію охорони праці у школі у 2019/2020 

 навчальному році» 
    Заремба Л.Д.  

Інструктивно-методичне заняття з класними керівниками, вихователями щодо 

проведення вступного та первинного інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями 
    Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 
 

Вересень       

Розробка проекту наказу «Про невідкладні заходи щодо збереження здоровя дітей  під 

час проведення занять з фізичної культури позакласних спортивних 

заходів, спортивних годин» 

    Заремба Л.Д. 

 
 

Проведення вступних інструктажів з охорони праці  з новоприйнятими працівниками     Заремба Л.Д.  

               Жовтень       

Підготовка та подання звітних документів з охорони праці, звітів про нещасні випадки, 

що сталися з учнями під час навчально-виховного процесу та у побуті до служби 

охорони праці Департаменту науки і освіти Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

    Заремба Л.Д.  

Проведення практичних занять з працівниками та учнями з вдосконалення навичок 

евакуації на випадок виникнення пожежі в навчальному закдаді 
    Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Заступник з ГР 

 

Надання допомоги завідуючим майстернями в оформленні інформаційних стендів з 

охорони праці 

 

    Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Заступник з ГР 

 

Участь у комісії з обстеження  будівель, споруд та інженерних мереж навчального 

закладу 
    Заступник з ГР  

           Листопад       
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Розробка проекту наказу «Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

працівників закладу» 
    Заремба Л.Д. 

 
 

Проведення занять з питань охорони праці з працівниками щодо підготовки їх до 

перевірки знань 
    Заремба Л.Д. 

 

 

Участь в комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників закладу     Заремба Л.Д. 

 
 

            Грудень       

Контроль за експлуатацією та доглядом будівель, споруд і територій відповідно до 

нормативно-правових актів з охорони праці 
    Заступник з ГР  

Проведення занять з вихователями щодо правил пересування учнів у громадському 

транспорті 
    Антошков В.І.  

Проведення занять з вихователями щодо проведення первинного інструктажу з безпеки 

життєдіяльності з учнями перед початком зимових канікул 
    Антошков В.І.  

Оформлення звітів з охорони праці до служби охорони праці, звітів про нещасні 

випадки, що сталися з учнями під час навчально-виховного процесу та у побуті, звіту 

про травматизм на виробництві (форма № 7-нтв) до служби охорони праці 

Департаменту науки і освіти Чернівецької обласної державної адміністрації  

    Заремба Л.Д. 

 

 

            Січень       

Подання звітів з охорони праці до служби охорони праці, звітів про нещасні випадки, 

що сталися з учнями під час освітнього процесу та у побуті, звіту про травматизм на 

виробництві (форма № 7-нтв) до служби охорони праці Департаменту науки і освіти 

Чернівецької обласної державної адміністрації 

    Заремба Л.Д. 

 

 

Участь в розробці угоди з охорони праці до колективного договору на 2020 рік     Заремба Л.Д. 

 
 

Проведення занять з працівниками на тему: «Порядок розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» 
    Заремба Л.Д. 

 

 

Контроль стану обладнання, інструменту в гаражах, виконання вимог інструкцій з 

охорони праці водіями при виконанні робіт 
    Заступник з ГР  

             Лютий       

Інструктивно-методичне заняття з нічними вихователями, сторожами з питання 

виконання ними вимог інструкцій з охорони праці під час чергування 
    Заремба Л.Д. 

Заступник з ГР 
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Перевірка наявності технічної документації, технічного стану обладнання пральні, 

правильність його експлуатації та виконання вимог інструкцій з охорони праці 
    Заступник з ГР  

Заняття з працівниками  на тему: «Дотримання правил безпеки під час ожеледиці та 

надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні» 

    Заремба Л.Д. 

 
 

          Березень       

Перевірка наявності, стану та правильності оформлення документації з охорони праці в 

господарчому підрозділі  
    Заступник з ГР  

Проведення занять з  працівниками школи на тему: «Виконання правил безпеки 

дорожнього руху» 
    Заремба Л.Д. 

 

 

Перевірка наявності технічної документації, документації з охорони праці на робочих 

місцях, стану обладнання, знання положень, інструкцій з охорони праці під час 

виконання робіт працівниками кухні 

    Заремба Л.Д. 

Заступник з ГР 

 

Проведення занять з  працівниками  на тему: «Попередження нещасних випадків при 

використанні електричної енергії під час трудової діяльності та у побуті» 
    Заремба Л.Д. 

 
 

           Квітень       

Розробка проекту наказу про проведення тижня охорони праці і відзначення 

Всесвітнього дня охорони праці  та розробка плану заходів тижня з охорони праці  
    Заремба Л.Д. 

 

 

Проведення тижня охорони праці та оформлення звіту про проведення тижня з охорони 

праці 
    Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Заступник з ГР 

 

Перевірка порядку оформлення документів і справності автомобільного транспорту 

перед виїздом в рейс 
    Заступник з ГР  

Контроль перевірки контактних з′єднань розподільчих щитів     Заступник з ГР  

Оформлення та подання  звітів з охорони праці, звітів про нещасні випадки, що сталися 

з учнями під час освітнього процесу та у побуті  до служби охорони праці Департаменту 

науки і освіти Чернівецької області  

    Заремба Л.Д. 

 

 

            Травень       

Участь у комісії з обстеження  будівель, споруд та інженерних мереж закладу     Заремба Л.Д.  

Проведення заняття з вихователями щодо проведення первинного інструктажу з безпеки 

життєдіяльності з учнями перед початком літніх канікул 
    Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 
 

Розробка проекту  наказу «Про проведення практичного тренінгу з евакуації учасників 

освітнього процесу закладу» 
    Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 
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Заступник з ГР 

Проведення занять з перевірки готовності до дій в аварійних ситуаціях та при 

надзвичайних ситуаціях працівників, учнів, вихованців 
    Заремба Л.Д. 

Антошков В.І. 

Заступник з ГР 

 

        Червень       

Перевірка проведення та оформлення цільового інструктажу з охорони праці з 

працівниками у зв’язку з початком ремонтних робіт 
    Заступник з ГР  

Проведення вступного інструктажу з охорони праці з тимчасовими працівниками, які 

виконують ремонтні роботи в закладі 
    Заремба Л.Д., 

керівники 

підрозділів 

 

           Липень       

Підготовка та подання звітів з охорони праці, звітів про нещасні випадки, що сталися з 

учнями під час освітнього процесу та у побуті  до служби охорони праці Департаменту 

науки і освіти Чернівецької  обласної державної адміністрації 

    Заремба Л.Д.  

Організація проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки, 

заземлювальних пристроїв, випробування драбин (стрем’янок). Оформлення 

документації. 

    Заступник з ГР  

Здійснення постійного контролю виконання вимог інструкцій з охорони праці під час 

виконання ремонтних робіт 
    Заступник з ГР 

Заремба Л.Д. 
 

 
Заходи з цивільного захисту 

 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

 

1 Видання наказу «Про організацію і ведення цивільного захисту». 

 

Січень    

2021 

Коропецький І.І. 
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2 Видання наказу Про визначення персонального складу керівних органів та 

невоєнізованих формувань ЦЗ в закладі. 

 

Січень    

2021 

Коропецький І.І. 

 

  

3 Видання наказу Про початок навчального року  в системі ЦЗ. 

 

Січень    

2021 

Коропецький І.І. 

 

  

4 Видання наказу «Про підсумки роботи із цивільного захисту  у 2020 році та 

завдання на 2021 рік» 

Січень    

2021 

Коропецький І.І. 

 

  

5 Складання плану проведення Дня цивільного захисту. Організація 

підготовчої  роботи 

Березень 

2021 

Заремба Л.Д.   

 

 

 
 

 
 

Зміст роботи 
Термін викон. 

Відповідальні 
Форми 

контрлю 1 2 3 4 

Вересень       

Підготовка звіту ф№ 7 місячна «Звіт з кредиторської та дебіторської заборгованості 

бюджетних установ» 

    Лазар С.І.  Звіт  

Підготовка звіту ф-1ПВ «Звіт з праці»     Кроп Т.С.  Звіт  

Підготовка звіту до Пенсійного фонду України     Лазар С.І. Звіт  

Підготовка «Звіту про наявність вільних місць (вакантних посад) та потребу в 

працівниках»  

    Секретар 

директора 

Звіт  

Розрахунок авансу та підготовка платіжних доручень на перерахування єдиного внеску 

до Пенсійного фонду України 

    Кроп Т.С. Розрахунок  

Розрахунок заробітної плати за поточний місяць та підготовка платіжних доручень на     Кроп Т.С. Розрахунок  
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перерахування єдиного внеску до Пенсійного фонду України та податка з фізичних осіб 

Розробка первинної документації з оприбуткування матеріальних цінностей     Кроп Т.С. Накладні, 

акти 

Робота з постачальниками продуктів харчування     Лазар С.І. Накладні 

Здача готівки  до банку      Кроп Т.С. Каса 

Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно-матеріальних 

цінностей 

    Кроп Т.С. Оборотні 

відомотсті 

Видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам школи     Кроп Т.С. Довідка 

Підготовка платіжних доручень та реєстрів юридичних і фінансових забов’язань для 

ГУДКСУ в м. Чернівці 

    Лазар С.І. 

Кроп Т.С. 

Доручення  

Реєстри 

Оформлення меморіального ордеру № 8 «Розрахунки з підзвітними особами»     Лазар С.І. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 7  «Накопичувальна відомість за розрахунками у 

порядку планових платежів» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 12 «Зведення накопичувальних відомостей з  

витрачання продуктів харчування» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 1 «Накопичувальна відомість з касових 

операцій» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових 

коштів загального фонду в органах ГУДКСУ» 

    Лазар С.І.  Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових 

коштів спеціального фонду в органах ГУДКСУ» 

    Лазар С.І.  Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 4 «Накопичувальна відомість з розрахунків з 

іншими дебіторами» 

    Лазар С.І.  Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 5 «Зведення розрахункових відомостей із 

заробітної плати» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 6 «Накопичувальна відомість з розрахунків з 

іншими кредиторами» 

    Лазар С.І. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 9 «Накопичувальна відомість з вибуття і 

переміщення необоротних активів» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 12 «Зведена накопичувальна відомість про 

витрачання продуктів харчування», № 15 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 
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Оформлення меморіального ордеру № 13 «Накопичувальна відомість видатків 

матеріалів» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 14 «Накопичувальна відомість нарахування 

доходів спеціального фонду «» 

    Лазар С.І. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 17     Лазар С.І. Меморіальни

й ордер 

Оформлення довідок  про зміни  кошторисних призначень     Лазар С.І. Довідки  

Підготовка звіту ф № 4-МТП  місячна «Звіт про залишки і використання енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення нафти» 

    Кроп Т.С. Звіт 

Оформлення  книги «Журнал – Головна»     Лазар С.І. Журнал 

Затвердження тарифікаційних списків на новий навчальний рік     Тарифікаційна 

комісія 

 

Звіт щодо розрахунків за спожиті енергоносії      Лазар С.І. Звіт 

Жовтень       

Підготовка звіту ф№ 2  квартальна «Про виконання загального фонду кошторису 

установи» 

    Лазар С.І.  Звіт  

Підготовка звіту ф№ 4-1 квартальна «Про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги, що надається бюджетними  установами» 

    Лазар С.І.  Звіт 

Підготовка звіту ф№ 4-2місячна та квартальна «Про надходження і використання 

коштів, отриманих за джерелами власних надходжень бюджетних установ» 

    Лазар С.І.  Звіт 

Підготовка звіту ф№ 7  квартальна «Звіт з кредиторської та дебіторської заборгованості 

бюджетних установ» 

    Лазар С.І.  Звіт 

Підготовка звіту ф № 1 «Баланс» за III квартал поточного року     Лазар С.І.  Звіт 

Підготовка звіту ф № 4-МТП місячна «Звіт про залишки і використання енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення нафти» 

    Кроп Т.С. Звіт 

Підготовка звіту ф-1ПВ «Звіт з праці»     Кроп Т.С. Звіт 

Підготовка «Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й 

організаціями» за ІІІ квартал поточного року 

    
Лазар С.І. Звіт 

Підготовка звіту «Про суми податкових пільг»     Лазар С.І. Звіт 

Підготовка звіту до Пенсійного фонду України     Лазар С.І. Звіт 

Підготовка «Звіту про наявність вільних місць (вакантних посад) та потребу в 

працівниках» 

    Секретар 

 

Звіт 
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Розрахунок авансу та підготовка платіжних доручень на перерахування єдиного внеску 

до Пенсійного фонду України 

    
Кроп Т.С. Розрахунки  

Розрахунок заробітної плати за поточний місяць та підготовка платіжних доручень на 

перерахування єдиного внеску до Пенсійного фонду України та податка з фізичних осіб 

    
Кроп Т.С. 

Розрахунки 

 

Підготовка звіту ф№ 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за III 

квартал поточного року 

    

Лазар С.І. Звіт 

Підготовка довідок на зміни до загального або спеціального фондів бюджету      Лазар С.І.  Довідка  

Розробка первинної документації з оприбуткування матеріальних цінностей     Кроп Т.С.  

Робота з постачальниками продуктів харчування     Кроп Т.С. Накладна  

Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання ТМЦ     
Кроп Т.С. 

Оборотні 

відомості 

Видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам інтернату     Кроп Т.С. Довідка  

Підготовка платіжних доручень та реєстрів юридичних і фінансових забов’язань для 

оплати в  ГУДКСУ у Чернівецькій обл. 

    Лазар С.І. 

Кроп Т.С. 
 

Оформлення меморіального ордеру № 8 «Розрахунки з підзвітними особами»     
Лазар С.І. 

Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 7  «Накопичувальна відомість за розрахунками в 

порядку планових платежів» 

    
Кроп Т.С. 

Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 12 «Зведення накопичувальних відомостей з  

витрачання продуктів харчування» 

    
Кроп Т.С. 

Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 1 «Накопичувальна відомість з касових 

операцій» 

    Кроп Т.С. 

 

Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових 

коштів загального фонду в органах ГУДКСУ» 

    Лазар С.І.  Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових 

коштів спеціального фонду в органах ГУДКСУ» 

    Лазар С.І.  Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 4 «Накопичувальна відомість з розрахунків з 

іншими дебіторами» 

    Лазар С.І.  Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 5 «Зведення розрахункових відомостей по 

заробітній платі» 

    Кроп Т.С. 

 

Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 6 «Накопичувальна відомість з розрахунків з     Лазар С.І. Меморіальни
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іншими кредиторами» й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 9 «Накопичувальна відомість з вибуття і 

переміщення необоротних активів» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 12 «Зведена накопичувальна відомість про 

витрачання продуктів харчування», № 15 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 13 «Накопичувальна відомість видатків 

матеріалів» 

    Кроп Т.С. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 14 «Накопичувальна відомість нарахування 

доходів спеціального фонду » 

    Лазар С.І. Меморіальни

й ордер 

Оформлення меморіального ордеру № 17     Лазар С.І. Меморіальни

й ордер 

Оформлення  книги «Журнал-Головна»     Лазар С.І. Журнал 

Проведення  інвентаризації майна, грошових коштів, фінансових забов’язань станом на  

01 жовтня поточного року 

    Інвентаризаційн

а комісія 
Наказ 

Звіт щодо розрахунків за спожиті енергоносії      Лазар С.І. Звіт 

Звіт про тендерні закупівлі     Лазар С.І. Звіт  

Інформації про закупівлю продуктів харчування, медикаментів, товарів легкої 

промисловасті  

    
Кроп Т.С. Звіт  

Звіт по коштах на оплату тимчасової непрацездатності      Кроп Т.С. Звіт  

Листопад       

Робота  бухгалтерії  аналогічно плану  вересня     Бухгалтерія  

Проведення  інвентаризації майна, грошових коштів, фінансових забов’язань станом на  

01 жовтня поточного року 

    Інвентаризаційн

а комісія 
 

Грудень       

Робота  бухгалтерії  аналогічно до плану  вересня     Бухгалтерія  

Підготовка  кошторису  школи на наступний рік     Директор 

Заступники 

директора  

Бухгалтерія 

Кошторис  

Січень       

Затвердження тимчасового кошторису на І квартал     Лазар С.І.  

Підготовка специфікацій та заключення договорів згідно тимчасового кошторису на І     Лазар С.І.  
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квартал 

Робота бухгалтерії аналогічно плану вересня минулого року     Бухгалтерія  

Податкова декларація з плати за землю      Лазар С.І.  

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій     Лазар С.І.  

Лютий       

Робота бухгалтерії аналогічно плану вересня минулого року     Бухгалтерія  

Звіт 4- МТП річний      Лазар С.І.  

Звіт 2-ТР річний      Лазар С.І.  

Звіт 11- ер річний      Лазар С.І.  

Звіт 11-МТП річний       Лазар С.І.  

Звіт 7- ТНВ річний      Лазар С.І.  

Звіт 1-житлофонд річний       Лазар С.І.  

Звіт 2-інвестиції  річний      Лазар С.І.  

Звіт про зайнятість і працевліштування інвалідів річний 10 -ПІ      Кроп Т.С.   

Березень       

Затвердження річного кошторису     Лазар С.І.  

Робота бухгалтерії аналогічно плану вересня минулого року     Бухгалтерія  

Квітень       

Здавання квартальних звітів за І квартал     Лазар С.І.   

Підготовка специфікацій та заключення договорів згідно кошторису на квітень-грудень     Лазар С.І.   

Робота  бухгалтерії  аналогічно плану  жовтня  минулого року     Бухгалтерія  

Травень       

Робота  бухгалтерії  аналогічно плану  вересня минулого року     Бухгалтерія  

Червень       

Робота  бухгалтерії  аналогічно плану  вересня минулого року     Бухгалтерія  

Липень       

Здавання квартальних звітів за ІІ квартал     Лазар С.І.  

Робота  бухгалтерії  аналогічно плану  жовтня  минулого року     Бухгалтерія  

Серпень       

Робота  бухгалтерії  аналогічно плану  вересня  минулого року     Бухгалтерія  

Підготовка тарифікаційних списків на новий навчальний рік     Директор  
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Заступники д-ра 

з НВР , ВР  

Підготовка бюджетного запиту на наступні три роки       

 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальний 

за виконання 

Термін 

виконання 

Управлінське 

рішення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Аналіз кошторису бюджетних  і позабюджетних 

видатків 

Директор, головний 

бухгалтер 

Вересень Інформація  

2 Тарифікація педагогічних працівників Керівництво школи, 

профком 

Вересень Наказ  

3 Підготовка навчальних кабінетів Класні керівники Вересень Довідка  

4 Призначення відповідальних за матеріальну 

базу навчальних кабінетів, побутових кімнат , 

спортивної зали 

Класні керівники, 

вихователі , вчитель 

фізичної культури 

Вересень   

5 Розробка комплексу заходів щодо підготовки 

школи до зимових умов 

Заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

Жовтень План  

6 Контроль за освітленням території закладу Заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

Протягом року Розпорядження  

7 Рейд «Живи, книго!» Бібліотекар Протягом року Аналіз  

8 Підготовка системи опалення Оператор котельні Жовтень   

9 Проведення інвентаризації майна школи  Головний 

бухгалтер, комісія 

Листопад-грудень Наказ  

10 Аналіз забезпеченості навчальних кабінетів 

технічними засобами навчання 

Заступники 

директора з НВР, ГР 

Листопад Аналіз  

11 Аналіз використання енергоносіїв Заступник Грудень Аналіз  
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директора з 

господарської 

роботи 

12 Складання кошторису на 2021 рік. Аналіз 

виконання кошторису за 2020 рік 

Директор, головний 

бухгалтер 

Грудень Наказ  

 Проведення процедури закупівлі енергоносіїв з-

но з Законом «Про здійснення державних 

закупівель» 

Заступник 

директора з ГР , 

головний бухгалтер 

Грудень- лютий   

13 Укладання угод на постачання господарських 

товарів, інвентарю, обладнання для 

забезпечення матеріально-технічної бази 

закладу  

Заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

Січень   

14  Проведення рейду зберігання підручників і 

художньої літератури 

Бібліотекар Січень Огляд  

15 Виконання плану соціально-економічного 

розвитку школи 

Заступники 

директора з НВР, 

ВР, ГР 

Лютий Аналіз  

16 Складання відомостей про рівень 

забезпеченості навчальних майстерень 

відповідно до типових переліків 

Заступники 

директора з НВР, ГР 

Лютий -  

17 Огляд навчальних кабінетів, спалень, побутових Комісія Щотижня Звіт  

18 Ведення бібліотечного обліку, зберігання 

підручників, книг 

Бібліотекар Протягом року Довідка  

19 Організація робіт з прибирання шкільного 

подвір’я.  

Заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

Квітень -  

20 Прибирання шкільної території і влаштування 

газонів 

 

Заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

Травень 

 

 

Розпорядження 

 

 

21 Закупка предметів м’якого інвентарю, Заступник Упродовж року Звіт  
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канцтоварів, дезинфікуючих і миючих засобів, 

меблів, іншого інвентарю. 

директора з 

господарської 

роботи 

22 Проведення ремонтних робіт в школі. Заступник 

директора з ГР 

Червень-серпень   

 


