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Розділ І
АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Пріоритетними напрямками роботи ліцею у 2021/2022 навчальному році було:
• Завершення повного циклу НУШ в початковій школі;
• Продовження роботи над впровадженням моделі опорного закладу як цілісної
системи;
• Налагодження взаємодії ліцею (опорного закладу) з філіями;
• Створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення
фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
• Залучення педагогів до пошуково-дослідницької роботи, до впровадження
інноваційних педагогічних технологій в освітній процес;
• Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій та створення
оптимальних умов для навчання обдарованих учнів;
• Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу;
• Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників
освітнього процесу;
• Зміцнення матеріально-технічної бази;
• Забезпечення ефективної взаємодії з батьківською громадськістю, розвитку
учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації
життєдіяльності ліцею;
• Вдосконалення роботи в умовах дистанційного навчання;
• Реалізація освітнього процесу за різними видами індивідуальної форми навчання;
• Інклюзивне навчання.
В 2021-2022 навчальному році в ліцеї навчалося 323 учні, з них:
в Джурівському ліцеї
– 206,
в Новоселицькій гімназії
– 99,
в Тучапській початковій школі – 18.
В закладі функціонувало: 8 інклюзивних класів, в яких навчалося – 10
учнів;
На індивідуальній формі навчання:
(педагогічний патронаж) – 1 учень (у 3 класі);
сімейне навчання – 4 учні (2, 4, 6, 8 класів);
екстернат - 1 учень (10-11 клас).
У Джурівському ліцеї - навчальних класів – 12, середня наповнюваність – 18,8 учня,
У Новоселицькій філії - навчальних класів – 9, середня наповнюваність– 11 учнів,
У Тучапській філії - навчальних класів-комплектів – 2, середня наповнюваність – 9
учнів.
Середня наповнюваність по ліцею – 14,05
Педагогічний колектив ліцею
У Джурівському ліцеї в 2021-2022 н.р. працювало 55 педагогів.
Рівень педагогічної майстерності
№
1
2
3

Категорія
Звання «Учитель-методист»
Звання «Старший учитель»
Спеціаліст вищої категорії

Кількість
9
13
29

%
17
25
55

4
5
6

Спеціаліст І категорії
Спеціаліст ІІ категорії
Спеціаліст

5
16
3

9
30
6

Результативність роботи
Предметні олімпіади: у трьох – переможці,
у чотирьох – призери.
Навчальні конкурси: 2 місце на Всеукраїнському, з українознавства.
Участь у вузівських олімпіадах: 2 переможці.
Творчі конкурси: 1 перемога на рівні громади.
Обласні геологічні змагання: 1 місце.
Завдання на новий навчальний рік
У наступному 2022 /2023 році ліцей продовжить роботу над:
загальною метою:
«Формування компетентного здобувача освіти в умовах розбудови національної школи
шляхом впровадження ефективних педагогічних технологій навчання і виховання»
навчально – методичною метою:
«Забезпечення якості освітнього процесу та формування потенційної готовності учнів
до самореалізації в житті »
виховною метою:
«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації
особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учнів»
Місія ліцею – створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої
самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні державних
освітніх стандартів з метою їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування,
самовизначення.
Мета: Побудова єдиного освітнього простору, який максимально сприятиме
становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної
особистості.
Питання планування, організації, стимулювання і контролю діяльності, пов'язаної з
удосконаленням педагогічної майстерності вчителів, мають у своїй сукупності створювати
певну систему методичного управління педагогічним колективом ліцею, побудованої на
певних принципах. Ці принципи забезпечують у методичній роботі цілеспрямованість,
комплексність, послідовність і перспективність.
Пріоритетні напрями удосконалення освітнього процесу в ліцеї:
- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України
"Про повну загальну середню освіту”, передових ідей освітньої реформи та Національної
доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції профільного навчання;
- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних
працівників ліцею;
- упровадження інтерактивних технологій навчання;
- удосконалення педагогічної майстерності педагогів;
- застосування інноваційних форм контролю за якістю знань, умінь, навичок;
- глибоке вивчення індивідуальних особистостей учнів, із наступною диференціацією
навчання і виховання;

- орієнтація виховної діяльності ліцею на всебічний розвиток особистості, її здібностей
і талантів.
- підвищення якості освітніх послуг;
- запровадження в ліцеї інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;
- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього
процесу;
- активізація діяльності ліцею в освітньому просторі;
- вдосконалення інклюзивної форми навчання;
- побудова конструктивних взаємозв’язків опорного закладу з філіями.
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань ліцею на 2022-2023
навчальний рік
•
забезпечити безперервний освітній процес у ліцеї та охоплення всіх дітей
шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах;
•
адаптація освітнього процесу в умовах НУШ на базовому рівні здобуття освіти;
•
створення позитивної мотивації до навчання, сприяння інтелектуальному,
моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості;
•
розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної
активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;
•
розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного
спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності,
дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми
у різноманітних життєвих ситуаціях;
•
використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної
діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей;
•
вибудова комунікативного зв’язку з філіями опорного закладу в єдине ціле.
Навчальна робота
1.
Робота з підвищення рівня мотивації всіх здобувачів освіти до освітньої
діяльності. Покращення результатів навчальних досягнень.
2. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсах на рівні
освітнього простору громади. (ЗДНВР, вчителі - предметники)
3. Здійснювати підтримку і педагогічний супровід обдарованих дітей. (ЗДНВР,
учителі – предметними, класні керівники)
4. Підвищити відповідальність працівників у веденні документації з метою зниження
кількості порушень. (ЗДНВР)
Виховна та соціальна робота
1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей
пільгових категорій та інших учасників ОП. (класні керівники).
2. Виховувати дітей у дусі любові до України, родини, навчального закладу. (класні
керівники).
3. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання. (класні керівники).
4. Виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою
належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти
значення життя як найвищої цінності. (класні керівники)
5. Виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я, яке є
важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя.
(класні керівники).
Методична робота
1. Вивчення, творче використання всіх нормативних програмно-методичних
документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки, методики виховання,

психології, етики, формування в молодих педагогів посадових умінь і навичок. (ЗДНВР,
методрада)
2. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої
діяльності педагогів та здійснення керівництва їх творчою діяльністю. (ЗДНВР, методрада)
3. Посилення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій
навчання і виховання. (МО)
4.
Удосконалення роботи з обдарованими дітьми. (МО)
5.
Залучення педагогів до сертифікації.
Господарча діяльність
1. Підготувати приміщення, які можуть слугувати укриттям для учасників освітнього
процесу в умовах війни.
2. Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання
енергоресурсів та підготовка закладу до роботи в опалювальний період.
3. Біжучий ремонт внутрішніх приміщень.
4. Водовідведення біля спортзалу.
5. роботи з благоустрою території.
Адміністративна діяльність
Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів
роботи навчального закладу. (Адміністрація, ПК)
Основні напрями роботи ліцею:
- дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;
- якість підготовки здобувачів освіти;
- організація у ліцеї та філіях освітньої, навчально-методичної роботи;
- ефективність використання ліцеєм педагогічного потенціалу;
- забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази;
- моніторинг діяльності ліцею відносно напрямів та етапів реалізації стратегії розвитку.
Методична робота з педагогічними кадрами
Робота з педагогічними кадрами заснована на діагностиці професійної діяльності
педагогів, що дозволяє оцінити фактичний рівень професійної підготовки кожного вчителя,
виявити професійні проблеми і на основі цього визначити цілі роботи з конкретними
педагогами. Методична робота з кадрами набула диференційованого, особистісно
орієнтованого характеру.
Головна мета методичної роботи – стимулювання ініціативи і творчості педагогів з
метою досягнення учнями практичного рівня якості знань, спрямування освітнього процесу
на духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток особистості.
Прагнемо, щоб наш навчальний заклад став закладом, де почесно й престижно
працювати, де кожен учитель може зробити успішну професійну кар’єру та підвищити
педагогічну майстерність. І більшість педагогів уже практикують нові підходи, знайшли свій
стиль і почерк.
В 2021-22 н.р. роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію єдиної
методичної проблеми «Розвиток та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів в
процесі становлення Нової української школи.” Тому помітні суттєві зміни у використанні
в освітньому процесі інноваційних технологій, зокрема особистісно орієнтованого,
інтерактивного навчання, проектної технології.
Змістові лінії методичної роботи:
 адаптація молодого педагога до роботи в закладі освіти, налагодження
наставницької допомоги;

 підвищення педагогічної майстерності вчителів, курсова підготовка по-новому;
 науково-методичний супровід упровадження освітніх інновацій.
Реформа освіти, введення нових освітніх програм, активне використання вчителями
і учнями комунікаційних можливостей всесвітньої інформаційної мережі, що значно
розширює можливості та підвищує інтерес учнів до навчання, розвиває мислення, зміцнює
навички самоосвіти.
Майже всі педагоги ліцею вільно володіють інформаційно-комунікаційними
технологіями, активно використовують їх в своїй педагогічній практиці.
Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього
процесу стало можливим через реалізацію такого комплексу педагогічних умов:
1) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних
технологій в освітньому процесі;
2) наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається,
в закладі.
Отже, головне завдання методичної роботи в нашому ліцеї є стимулювання ініціативи і
творчості педагогів, поглиблення методичної підготовки, підвищення професійної
майстерності, а також удосконалення роботи з ІКТ.
Реалізації цього питання підпорядкована вся структура методичної роботи в освітньому
закладі; її колективні, групові та індивідуальні форми роботи.
Головним центром методичної роботи освітнього закладу є методична рада, до складу
якої входять керівники методичних об’єднань та адміністрація закладу. В ліцеї
функціонувало 5 методичних об’єднань:
1) методичне об’єднання вчителів початкових класів,
2) методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу,
3) методичне об’єднання вчителів природничого циклу дисциплін,
4) методичне об’єднання вчителів математичного циклу дисциплін,
5) методичне об’єднання класних керівників.
Учителі ліцею використовують продуктивні методики та технології:
метод проектів, інтерактивні методи навчання, технологію особистісно зорієнтованого,
соціально адаптивного навчання, інформаційно-комунікаційні технології.
Працюючи над реалізацією методичної теми, колектив зосередив свою педагогічну
діяльність на формуванні компетентностей учнів, розвитку їх творчих здібностей,
обдарувань.
Реалізація мети щодо виховання ліцеїстів здійснюється в таких аспектах: інноваційній
діяльності педагогів, пов’язаній з упровадженням особистісно зорієнтованих технологій
виховання, соціалізації й індивідуальному розвитку учнів, підвищенню їх інтелекту,
розвитку самопізнання, самовдосконалення, розвиток індивідуальних здібностей і талантів,
забезпечення участі батьків у творчій діяльності дітей.
Завдання методичної роботи:
 Підвищити професійну майстерность кожного вчителя.
 Активно впроваджувати інноваційні форми методичної роботи, досягнення та
рекомендації психолого-педагогічної науки.
 Координувати процес самоосвітньої діяльності педагогів.
Діяльність психологічної служби спрямована на створення соціально-психологічних
умов для становлення успішної особистості і охорону психічного здоров'я учнів.
Головними завданнями психологічної служби є:
o моніторинг психологічного розвитку кожного вихованця;
o оптимізація суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників освітнього процесу;
o проведення тренінгів удосконалення комунікативних навичок;
o проведення психодіагностичного обстеження учнів;
o консультування учасників освітнього процесу;
o вивчення індивідуально-типологічних, психологічних особливостей учнів;
o здійснення відбору методик, які найбільш ефективно сприяють розвитку кожної
особистості.
Основні напрямки психологічної служби:









діагностика,
психологічна прогностика,
психологічна експертиза,
профілактична корекція,
реабілітація,
консультативно-методична допомога,
просвітницька пропагандистська робота.
Розділ ІІ
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЛІЦЕЮ

Ліцей розташований за адресою: с. Джурів, вул. І. Франка 58, Коломийського
району Івано-Франківської області, 78354 е-mail: ifosd@ukr.net
Адміністрація ліцею: директор ліцею,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
завідуючі філіями (2),
педагоги-організатори (2).
Відповідно до статті 16 Закону України “Про повну загальну середню освіту”
2022/2023 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2022 року і закінчується не пізніше 01
липня 2023 року.
Освітня діяльність здійснюється відповідно до навчальних програм, які забезпечують
виконання інваріантної та варіативної складової навчального плану ліцею, що рекомендовані
до використання Міністерством освіти і науки України у закладах загальної середньої освіти.
Режим роботи ліцею – п’ятиденний. В умовах воєнного стану освітній процес може
проводитись дистанційно.
Мова навчання – українська. Вивчається англійська мова та німецька (у Новоселицькій
філії).
Форма здобуття освіти - інституційна (очна (денна)) форма та індивідуальна форма
(педагогічний патронаж, сімейна, екстернат). В ліцеї організовано інклюзивне навчання для
надання освітнх послуг дітям з особливими освітніми потребами (з різними нозологіями).
Ліцей та філії працюють в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя.
Навчальні заняття проводяться в одну зміну у Джурівському ліцеї - з 9.00 до 16.25 , у
Новоселицькій філії – з 9.00 до 15.35, Тучапській філії – з 9.00 до 13.45 і регламентуються
розкладами уроків, затвердженими директором ліцею. Упродовж навчального дня
проводяться дві великі перерви: після 2 уроку – 15 хвилин, після 3 уроку – 20 хвилин.
Розклад дзвінків
Тривалість уроків та розклад дзвінків у Джурівському ліцеї:
1 урок – 900 – 945
Для 1 класу:
Для 2-4 класу:
2 урок – 955 – 1040
1 урок – 900 – 935
1 урок – 900 – 940
3 урок – 1055 – 1140
2 урок – 955 – 1030
2 урок – 955 – 1035
00
45
55
30
4 урок – 12 – 12
3 урок – 10 – 11
3 урок – 1055 – 1135
5 урок – 1255 – 1340
4 урок – 1200 – 1235
4 урок – 1200 – 1240
50
35
55
30
6 урок – 13 – 14
5 урок – 12 – 13
5 урок – 1255 – 1335
45
30
50
25
7 урок – 14 – 15
6 урок – 13 – 14
6 урок – 1350 – 1430
8 урок – 1540 – 1625
Тривалість уроків та розклад дзвінків у Новоселицькій філії:
1 урок – 900 – 945
2 урок – 955 – 1040
3 урок – 1100 – 1145
4 урок – 1215 – 1300
5 урок – 1310 – 1350

Для 1 класу:
1 урок – 900 – 935
2 урок – 955 – 1030
3 урок – 1100 – 1135
4 урок – 1215 – 1300

Для 2-4 класу:
1 урок – 900 – 940
2 урок – 955 – 1035
3 урок – 1100 – 1140
4 урок – 1215 – 1255

6 урок – 1400 – 1445
7 урок – 1455 – 1540
8 урок – 1550 – 1635

5 урок – 1310 – 1340
6 урок – 1400 – 1435

5 урок – 1310 – 1350
6 урок – 1400 – 1440

Тривалість уроків та розклад дзвінків у Тучапській філії:
Для 1 класу:
1 урок – 900 – 935
2 урок – 955 – 1030
3 урок – 1105 – 1140
4 урок – 1200 – 1235
5 урок – 1250 – 1325
6 урок – 1400 – 1435

Для 2-4 класу:
1 урок – 900 – 940
2 урок – 955 – 1035
3 урок – 1105 – 1145
4 урок – 1200 – 1240
5 урок – 1250 – 1330
6 урок – 1400 – 1440

Розподіл навчальних тижнів
Чисельник
1 тиждень 01.09—02.09
3 тиждень 12.09—16.09
5 тиждень 26.09—30.09
7 тиждень 10.10—14.10
9 тиждень 31.10—04.11
11 тиждень 14.11—18.11
13 тиждень 28.11—02.12
15 тиждень 12.12—16.12
17 тиждень 26.12—30.12
19 тиждень 23.01—27.01
21 тиждень 06.02—10.02
23 тиждень 20.02—24.02
25 тиждень 06.03—10.03
27 тиждень 20.03—24.03
29 тиждень 10.04—14.04
31 тиждень 24.04—28.04
33 тиждень 08.05—12.05
35 тиждень 22.05—26.05

Знаменник
2 тиждень 05.09-09.09
4 тиждень 19.09-23.09
6 тиждень 03.10-07.10
8 тиждень 17.10-21.10
10 тиждень 07.11-11.11
12 тиждень 21.11-25.11
14 тиждень 05.12-09.12
16 тиждень 19.12-23.12
18 тиждень 16.01-20.01
20 тиждень 30.01-03.02
22 тиждень 13.02-17.02
24 тиждень 27.02-03.03
26 тиждень 13.03-17.03
28 тиждень 03.04-07.04
30 тиждень 17.04-21.04
32 тиждень 01.05-05.05
34 тиждень 15.05-19.05
36 тиждень 29.05-31.05

№
з/п

1.

2.
3.

Заходи

Термін
Відповідальн
виконання
ий

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року
Організувати
ознайомлення
та
вивчення
Серпень
М.М. Хрептій
нормативних документів та розпорядчих актів
2022
ЗДНВР
Міністерства освіти і науки України, Департаменту
науки і освіти Івано-Франківської ОВА, відділу
освіти, молодіжної політики та спорту Снятинської
міської ради про підготовку та організований
початок 2022/2023навчального року.
Збезпечити підготовку укриття для захисту
До
М.М. Хрептій
учасників освітнього процесу в умовах війни
25.08.2022
Забезпечити організацію освітнього процесу за Упродовж М.М. Хрептій

Відмітка
виконання

2.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці
2.1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття
повної загальної середньої освіти

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

затвердженим в установленому порядку річним
навчальним планом на 2022/2023 навчальний рік.
Сформувати оптимальну мережу ліцею на
2022/2023 навчальний рік з урахуванням освітніх
потреб населення та норм наповнюваності в
класах.
Забезпечити організований набір учнів до 1, 5, 10го класів.
Затвердити мережу ліцею та контингент учнів на
2022/2023 навчальний рік.
Скласти та здати статистичні звіти за формами
ЗНЗ-1, 77-РВК.
Забезпечити комплектування ліцею педагогічними
кадрами.
Розподілити, погодити з профспілковим комітетом
та затвердити тижневе навантаження педагогічних
працівників на 2022/2023 навчальний рік.
Узгодити розклад занять на 2022/2023 навчальний
рік
Скласти та затвердити розклад предметів
варіативної складової робочого навчального плану.
Забезпечити нормативне збереження та ведення
особових справ учнів по класах.
Забезпечити нормативне збереження класних
журналів, обліку роботи гуртків, інклюзивного та
індивідуального навчання.
Забезпечити нормативність ведення класних
журналів, обліку роботи гуртків, інклюзивного та
індивідуального навчання.
Провести
інструктивно-методичну
нараду
педагогічних працівників щодо ведення ділової
документації.
Провести огляд навчальних кабінетів щодо
підготовки до нового навчального року.
Забезпечити участь вчителів в серпневій
конференції педагогічних працівників
Організувати роботу щодо вивчення педагогічними
працівниками
рекомендацій
інструктивнометодичних листів Міністерства освіти і науки
України про особливості викладання базових
навчальних дисциплін у 2022/2023 навчальному
році.
Провести перший тематичний урок.

Забезпечити
проведення
медичних оглядів
працівників та учнів
ліцею до початку
навчального року.
21. Вжити заходів для оперативної доставки
підручників, посібників та іншої навчальної
літератури, передбаченої в переліку Міністерства
освіти і науки України на 2022/2023 навчальний рік,
організованого їх розподілу серед учнів.
22. Забезпечити наявність навчальних програм
інваріантної та варіативної складових робочого
навчального плану.
20.

2022/2023
н.р.
Серпень
2022

ЗДНВР
Н.Р. Карп’юк
М.М. Хрептій
ЗДНВР

До
01.09.2022
До
01.09.2022
До
05.09.2022
До
01.09.2022
До
01.09.2022

М.М. Хрептій

До
01.09.2022
До
01.09.2022
Упродовж
2022/2023
н. р.
Упродовж
2022/2023
н. р.
Упродовж
2022/2023
н. р.
31.08.2022

В.В. Мізерний

Керівники МО

25.08.2022

Комісія

28.08.2022

М.М. Хрептій
ЗДНВР
Керівники МО

До
01.09.2022

01.09.2022
До
01.09.2022

М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
ЗДНВР
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій

М.М. Хрептій
Секретар
Класні
керівники
ЗДНВР
ЗДНВР

Класні
керівники
Медична сестра

Серпеньвересень
2022 року

М.В. Копчук

До
01.09.2022

ЗДНВР

23.

24.

Затвердити правила внутрішнього трудового
розпорядку для працівників ліцею на 2022/2023
навчальний рік.
Вжити заходів для оперативної доставки
підручників, посібників та іншої навчальної
літератури,
навчального
обладнання
для
забезпечення
реалізації
Концепції
Нової
української школи

До
01.09.2022

М.М. Хрептій

До
01.09.2022

М.В. Копчук

2.1.2. Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази ліцею
Фінансово-господарську діяльність у 2022/2023 навчальному році направити на:
 Створення комфортного, безпечного освітнього середовища;
 Підтримка у робочому стані систем життєзабезпечення ліцею (електро-, водо
забезпечення, каналізаційна система);
 Підтримання в належному стані меблів, обладнання тощо;
З цією метою:

№
з/п

1
2
3
4
5
6

Заходи

Термін
виконан
ня

Відповідаль
ний

Скласти та погодити у відділі освіти молодіжної
політики та спорту бюджетний запит ліцею на 2023 рік
Контроль за виконання бюджетного запиту на 2022 рік

До
31.08.2022
Упродовж
року
Постійно

М.М. Хрептій
ЗДНВР
М.М. Хрептій

Постійно

М.М. Хрептій

Постійно

М.М. Хрептій

Контроль за дотриманням планових лімітів на
використання електро– та теплової енергії
Контроль за використання орендованих приміщень у
відповідності до договору оренди
Забезпечити у приміщеннях ліцею необхідний
температурний режим
Доукомплектувати ліцей необхідною кількістю (згідно
норм) вогнегасниками та здійснити перевірку наявних

Відмітка про
виконання

 Забезпечити економію бюджетних коштів;
 Забезпечити виконання заходів:


М.М. Хрептій

Упродовж М.М. Хрептій
року

2.1.3. Забезпечення вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки
Охорона праці у ліцеї

Заходи
№
з/п

1.

Організація роботи щодо забезпечення нормативноправових аспектів

Термін
Відповідаль
виконан ний
ня

Відмітка про
виконання

2.1.3.1.

1.1.

2.

Організувати роботу щодо систематизації та вивчення
нормативних документів з питань охорони праці, охорони
серпень
життя і здоров’я працівників ліцею, а саме:
- Закон України “Про охорону праці”;
- Закон України “Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення”;
- Закон України “Про освіту”, т..ст. 3, 17, 24, 51, 53;
- Закон України “Про повну загальну середню освіту”. ст. 5,
22, 38;
- Закон України “Про пожежну безпеку”;
- Державні санітарні правила і норми влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу, Київ – 2001;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №
270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру”;
- наказ Державного комітету України з нагляду за охороною
праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною
небезпекою”;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №
304 “Про затвердження Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
закладах, установах, організаціях, підприємствах,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2017
№ 1222“Про затвердження Положення про організацію
роботи з охорони праці у закладах загальної середньої освіти
- наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001
№ 616 “Про затвердження Положення про порядок
розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах”;
Забезпечення видання наказів.

“Про призначення відповідальних осіб з питань охорони
праці в 2022/2023 навчальному році”.
«Про затвердження інструкцій з охорони праці» (за
2.2.
необхідності)
“Про призначення відповідальних осіб з протипожежної
2.3
безпеки у 2022/2023 навчальному році”.
“Про призначення відповідального за організацію та
2.4. проведення обов’язкових медичних оглядів та медичне
обстеження працівників ліцею ”.
«Про проведення тижня охорони праці в ліцеї”.
2.5.
2.1.

М.М.Хрептій

Серпень

М.М.Хрептій

серпень

М.М.Хрептій

Серпень

М.М.Хрептій

квітень

М.М.Хрептій

червень

М.М.Хрептій

Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної
ради, ради ліцею, нарадах при директорові, загальних
зборах колективу, батьківських зборах
Про затвердження правил внутрішкільного трудового
3.1.
серпень
розпорядку в ліцеї у 2022/2023 навчальному році.
Про організацію роботи з питань охорони праці та
3.2. протипожежної безпеки в ліцеї у 2022/2023 навчальному
серпень
році.
3.

М.М.Хрептій
М.М.Хрептій

3.3.

Про організацію роботи медичного кабінету ліцею.

3.4.

Про хід виконання Колективного договору між
адміністрацією та трудовим колективом ліцею у 2022 році.

4.

Організація роботи щодо проведення інструктажів з
питань охорони праці

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

Здійснювати проведення вступних з інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці з новоприбулими
працівниками.
Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці з працівниками ліцею.
Здійснювати проведення повторного інструктажу з питань
охорони праці на робочому місці з працівниками ліцею.
Здійснювати проведення позапланового інструктажу з
питань охорони праці на робочому місці з працівниками
ліцею .
Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки
життєдіяльності для класних керівників.
Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах
фізики, хімії, біології, спортивному залі, на спортивному
майданчику.

Організація роботи медичного кабінету
Забезпечити роботу медичного кабінету з обладнанням
відповідно до нормативних вимог та забезпеченням
медикаментами.
5.2. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників
ліцею, облік та збереження особових медичних книжок
працівників ліцею.
6.
Забезпечення матеріально-технічної бази ліцею
5
5.1.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
7.
7.1.

Вересень
Грудень

Протягом
року
протягом
року
Двічі на
рік
у випадку
травмуван
ня
До 01.09.

М.М.Хрептій
М.М.Хрептій

ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР

до 25.08. Комісія

Протягом О.В.
року
Василійчук
згідно
графіку

Організувати роботу щодо забезпечення ліцею наочністю, Протягом
посібниками, нормативно-законодавчими актами з питань
року
охорони праці.
Забезпечити готовність всіх приміщень ліцею до початку до 01.09.
нового навчального року відповідно до нормативів з метою
підписання акту прийняття навчального закладу.
Провести аналіз існуючої матеріально-технічної бази ліцею,
До 01.12.
скласти план заходів щодо виконання необхідних робіт.
Визначити об’єкти, які знаходяться в аварійному стані,
до 01.10.
скласти дефектні акти.
Забезпечити перевірку лічильника тепла згідно графіку,
підготувати акти щодо готовності приладів обліку
До 01.09.
енергоносіїв.
Підготувати всі інженерні системи (опалення, холодного
водопостачання) до нового навчального року та до роботи в до 01.09.
осінньо-зимовий період згідно графіку.
Привести у належний стан всі підсобні приміщення,
до 01.09.
щитову, забезпечити їх надійне закриття.
Підготувати план проведення капітального та
Жовтень
профілактичного ремонту.
Організація роботи щодо дотримання санітарногігієнічним норм
Здійснити перевірку дотримання санітарно-гігієнічних норм Листопад,

О.В.
Василійчук

М.М.Хрептій
М.М.Хрептій
М.М.Хрептій
М.М.Хрептій
М.М.Хрептій
М.М.Хрептій
М.М.Хрептій
М.М.Хрептій

М.М.Хрептій

в ліцеї за наступними критеріями:
червень
- природне та штучне освітлення, організація зорової роботи
учнів;
- повітряно-тепловий режим;
- водопостачання та каналізація;
- вентиляція та опалення;
- обладнання основних та підсобних приміщень;
- організація харчування;
- організація медичного обслуговування;
- санітарно-гігієнічне виховання;
- самообслуговування.
7.2. Здійснювати контроль за санітарним станом навчальних
Протягом Учителі,
кабінетів і приміщеннями ліцею.
року
медична
сестра
7.3. Забезпечити санітарно - гігієнічний порядок у класних
протягом зав.
кімнатах, спортивній залі.
року
кабінетами
7.4. Здійснювати контроль щодо дотриманням санітарнодвічі
О.В.
гігієнічних норм в усіх навчальних приміщеннях.
на місяць Василійчук
червень
7.5. Своєчасно проводити огляд приміщень ліцею: стелі,
протягом Завгосп
підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, санітарнороку
технічних приладів. У разі необхідності готувати акти.
8.

Організація роботи з протипожежної безпеки

Здійснити забезпечення ліцею засобами протипожежної
До 25.08. М.М.Хрептій
безпеки у необхідній кількості.
8.2.
Забезпечити дотримання заходів протипожежної безпеки в до 25.08. М.М.Хрептій
усіх приміщеннях
8.3. Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції.
Протягом М.М.Хрептій
року
М.М.Хрептій
8.4. Перевірити й у разі потреби очистити складські приміщення
До 01.09.
від легкозаймистих предметів.
8.5. Проводити інструктажі з пожежної безпеки з педагогічними протягом ЗДНВР
та технічними працівниками ліцею
року
М.М.Хрептій
8.6. Утримувати в робочому стані засоби протипожежного
протягом
захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх
року
використання не за призначенням.
8.7. Забезпечувати порядок збереження і використання
Протяго М.М.Хрептій
легкозаймистих матеріалів.
м року
8.8. Забезпечити проведення заміру заземлення
Липень М.М.Хрептій
електроустановок та ізоляції проводів електромереж у
відповідності до Правил їх влаштування.
8.9. Забезпечити технічних працівників засобами
постійно М.М.Хрептій
індивідуального захисту.
8.10. Розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної вересень М.М.Хрептій
безпеки. Забезпечити контроль за їх виконанням.
протягом
року
червень
8.11. Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми
до 01.09. М.М.Хрептій
евакуації.
М.М.Хрептій
Організація роботи з питань охорони праці та здоров’я
9.
9.1. Затвердити правила внутрішкільного трудового розпорядку. До 25.08 М.М.Хрептій
8.1.

Призначити склад комісії з охорони праці та техніки
безпеки.
9.3. Забезпечити технічних працівників миючими засобами та
засобами гігієни.
9.4
Організувати роботу щодо підготовки ліцею до осінньозимового періоду.
9.2.

до 01.09. М.М.Хрептій

Протяго М.М.Хрептій
м року
жовтень М.М.Хрептій
–
листопад
М.М.Хрептій
Забезпечити щорічне безкоштовне проходження медичного згідно
огляду працівниками ліцею
графіку
М.М.Хрептій
Забезпечити своєчасну розробку та виконання заходів по
створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно вересень
до вимог нормативних документів з охорони праці.
М.М.Хрептій
Організувати роботу щодо створення належних умов і
протяго
безпеки праці, вжиття заходів до недопущення виробничого
м року
травматизму.
Забезпечити належне утримання санітарно-побутових
протяго Завкабінет,
приміщень, кабінетів фізики, хімії, біології. інформатики,
м року техперсонал
спортивного залу, туалетів.
червень
Здійснити контроль за виконанням вимог нормативних
М.М.Хрептій
червень
актів та заходів у закладі освіти з питань охорони праці.
Розробити (оновити) і затвердити інструкції з охорони праці
ЗДНВР
і техніки безпеки для працівників ліцею згідно штатного
серпень
розпису (за необхідністю)

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10

№
з/п

1.

2.

3.

4.

Заходи

Термін
викона
ння

Відповіда
льний

Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів
Ознайомлення з нормативними документами, державними, вересень Н.Р. Карп’юк
програмами з питань охорони життя і здоров’я учнів,
запобігання всім видам дитячого травматизму, а саме:
-Закон України “Про забезпечення санітарного
та
епідемічного благополуччя населення”;
-Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53;
-Закон України “Про загальну середню освіту”ст.ст.5, 22,
38;
-Закон України “Про охорону дитинства”;
-Закон України “Про дорожній рух”;
-Закон України “Про пожежну безпеку”.
Державні санітарні правила і норми влаштування, вересень ЗДНВР
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації освітнього процесу.
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 вересень ЗДНВР
“Про затвердження Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру”.
-Наказ Державного комітету України з нагляду за вересень ЗДНВР
охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про затвердження
Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з
підвищеною небезпекою”;

Відмітка
виконання

2.1.3.2. Безпека життєдіяльності здобувачів освіти

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006
№304 “Про затвердження Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці в закладах, установах, організаціях,підприємствах
підпорядкованих Міністертву освіти і науки України”;
-Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001
№563 “Про затвердження Положення про організацію
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу в установах і закладах освіти”;
-Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня
2019 р. № 659 зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 13 червня 2019 р. за № 612/33583 “Про
затвердження Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під
час освітнього процесу».
Забезпечення видання наказів
5. Наказ «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності серпень ЗДНВР
та запобігання всім видам дитячого травматизму в
2022/2023 навчальному році»
6. Наказ «Про порядок профілактичної роботи з питань серпень ЗДНВР
запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок
обліку нещасних випадків»
7. Наказ «Про організацію роботи з безпеки дорожнього серпень ЗДНВР
руху»
8. Наказ
«Про
уточнення
порядку
повідомлення, серпень ЗДНВР
розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися під
час освітнього процесу в ліцеї»
9. Наказ «Про заходи щодо збереження здоров’я учнів ліцею серпень ЗДНВР
під час проведення занять з фізичної культури, предмету
“Захист України” та позакласних спортивно-масових
заходів
10. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму жовтень ЗДНВР
серед учнів під час осінніх канікул 2022/2023 навчального
року»
11. Наказ «Про організацію роботи щодо дотримання норм з грудень ЗДНВР
протипожежної безпеки під час Новорічних та Різдвяних
свят та новорічних канікул»
12. Наказ «Про проведення Тижня знань з основ безпеки березень ЗДНВР
життєдіяльності»
Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, Ради закладу, нарадах при
директорові, батьківських зборах
13. Педрада:
Про організаційну роботу з
безпеки серпень ЗДНВР
життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму в
2022/2023 навчальному році.
14. Нарада при директорові: Про організацію роботи вересень ЗДНВР
навчального закладу з охорони праці, протипожежної
безпеки та організацію роботи педагогічного колективу з
охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам
дитячого травматизму.
15. Нарада при директорові: Про порядок розслідування вересень ЗДНВР
нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу
в ліцеї.
16. Нарада при директорові: Про організацію роботи щодо вересень ЗДНВР
збереження здоров’я учнів під час проведення занять з
фізичної культури, предмета “Захист України” та

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

позакласних спортивно - масових заходів.
Нарада при директорові: Про проведення Тижня знань з Березень ЗДНВР
безпеки життєдіяльності
Організація роботи щодо профілактики різних видів захворювань
Забезпечити дотримання протиепідемічного санітарно- Упродовж О.В.
гігієнічного режиму у класних кімнатах 1-4 класів та
2022/
Василійчук
приміщеннях загального користування в ліцеї
2023 н. р.
Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо Упродовж О.В.
питного режиму у їдальні, повітряно-температурного
2022/
Василійчук
режиму у класних кімнатах та інших приміщеннях ліцею 2023 н. р.
(щоденний моніторинг)
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, Упродовж О.В.
батьками, працівниками ліцею щодо профілактики
2022/
Василійчук
інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі 2023 н. р.
респіраторні захворювання (із залученням спеціалістів)
Проводити щоденний моніторинг відвідування навчання Упродовж Класні
учнями 1-11 класів із зазначенням причин відсутності
2022/
керівники
2023 н. р.
Організація роботи щодо проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності
Провести інструктивно-методичну нараду з класоводами і серпень ЗДНВР
класними керівниками стосовно питань забезпечення
безпеки життєдіяльності учнів
Здійснювати проведення вступного інструктажу з Упродовж ЗДНВР
реєстрацією на окремій сторінці класного журналу
2022/
«Реєстрація
вступного
інструктажу
з
безпеки 2023 н.р.
життєдіяльності для вихованців, учнів» для учнів, які
прибули
Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань Упродовж Вчителі
охорони праці на робочому місці перед початком кожного
2022/
фізики,
практичного заняття та здійснювати запис на сторінці про 2023 н.р.
хімії,
запис теми уроку у класному журналі
інформатик
и
ЗДНВР
Здійснювати проведення первинного інструктажу із Упродовж
записом у Журналі реєстрації первинного, позапланового,
2022/
цільового інструктажів вихованців, учнів.
2023 н.р.
Здійснювати проведення первинного інструктажу перед Упродовж ЗДНВР
початком кожного заняття гуртка, пов’язаного з
2022/
використанням інструментів, матеріалів та здійснювати 2023 н.р.
запис на сторінці про запис теми навчального заняття у
журналі гурткової роботи.
Здійснювати проведення позапланових та цільових Упродовж ЗДНВР
інструктажів
у
Журналі
реєстрації
первинного,
2022/
позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів.
2023 н.
р.
Забезпечити нормативність ведення “Журналів реєстрації Упродовж ЗДНВР
нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями ”, а
2022/
саме:
2023 н.р.
- оформлення повідомлень про нещасні випадки,
- оформлення актів розслідування нещасних випадків,
- оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків
Здійснювати аналіз статистичних даних щодо травмування Упродовж ЗДНВР
дітей під час освітнього процесу та в позаурочний час.
2022/
2023 н.р.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Забезпечити наявність інструкцій з техніки безпеки та з
безпеки життєдіяльності для кабінетів фізики, хімії,
біології, інформатики, кабінету предмета “Захист України”,
спортивного залу та класних кімнат
Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки
життєдіяльності для класних керівників.
Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах
фізики, хімії, біології, інформатики,
Організувати якісне планування роботи класних керівників
з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання
всім видам дитячого травматизму.
Забезпечити контроль за відображенням тематики бесід з
питань запобігання всім видам дитячого травматизму в
планах виховної роботи класних керівників, на сторінках
класних журналів.
Забезпечити наявність правил з техніки безпеки в кабінетах
хімії, фізики, біології, інформатики, спортивному залі,
тощо.

ЗДНВР
До
01.09.2022

Організувати роботу щодо залучення у проведенні заходів
з дітьми співробітників ювенальної превенції; МНС;
фахівців інших служб.
Організувати превентивну роботу з профілактики
шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму,
тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу).
Організувати роботу учнівського самоврядування з питань
безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам
дитячого травматизму.
Організувати вивчення:
- правил дорожнього руху;
- правил протипожежної безпеки;
- правил безпеки з вибухонебезпеч-ними предметами ;
- правил безпеки при користування газом;
- правил безпеки користування електроприладами;
- правил безпеки на воді;
- запобігання отруєнь.
Забезпечити проведення:
- днів та тижнів з охорони життя,
- спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій.
Забезпечити дотримання вимог техніки безпеки всіма
працівниками школи:

Упродовж Н.Р.Карп’юк
2022/
2023 н.р.
Упродовж О.В.
2022/
Василійчук
2023 н.р.
Упродовж Н.Р.Карп’юк
2022/
2023 н.р.
Упродовж
Класні
2022/
керівники
2023 н.р.

Забезпечити медикаментами кабінети хімії, фізики,
біології, спортзал

ЗДНВР
До
01.09.2022
ЗДНВР
До
01.09.2022
ЗДНВР
До
01.09.2022
Упродовж ЗДНВР
2022/
2023 н.р.
Упродовж ЗДНВР
2022/
2023 н.р.

Упродовж ЗДНВР
2022/
2023 н.р.
Упродовж ЗДНВР
2022/
2023 н.р.
До
М.М.Хрептій
01.09.2022

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Заходи з правил пожежної безпеки

Відповіда
льний

Відмітка про
виконання

2.1.3.2.1. Заходи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму

1.

2.

3.
4.

5.

Проводити з учнями бесіди з питань протипожежної
безпеки

Упродовж
Класні
2022/2023
керівники
н.р.
Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму
Проводити з учнями бесіди з питань дотримання правил
Упродовж
Класні
дорожнього руху
2022/2023
керівники
н.р.
Бесіда «Безпека руху велосипедиста»
вересень
Класні
керівники
Організовувати та проводити зустрічі учнів ліцею з
Упродовж
Педагогпредставниками відділу поліції Коломийського району
2022/2023 організатор
н.р.
Забезпечити проведення зі здобувачами загальної Упродовж ЗДНВР
середньої освіти при організації екскурсій, виїздів на 2022/2023
оздоровлення, змагання інструктажу щодо дотримання
н.р.
правил дорожнього руху з відповідним оформленням
документів

№
з/п

1

2

Заходи

Провести перевірку санітарного стану ліцею перед
початком навчального року – освітлення, вентиляції,
наявність обладнання в спортивному залі, класах.
Підготовити медичний кабінет до роботи

Термін
виконання

Відповіда
льний

До
28.08.2022

О.В.
Василійчук

До
28.08.2022
До
28.08.2022

О.В.
Василійчук
О.В.
Василійчук
О.В.
Василійчук
О.В.
Василійчук
Класні
керівники
О.В.
Василійчук
О.В.
Василійчук
О.В.
Василійчук

5

Доповнити папку методичними рекомендаціями,
наказами, інструкціями по медичному обслуговуванню
учнів
Скласти план роботи медичного працівника на
навчальний рік.
Організувати проведення медогляду учнів.

6

Заповнити в класних журналах листки здоров’я.

7

Проводити профілактику травматизму серед учнів.

До
28.08.2022
До
28.08.2022
Грудень
2022
Постійно

8

Проводити амбулаторний прийом ліцеїстів.

Постійно

9

Проводити контроль за фізичним вихованням учнів,
відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних
гуртків
Завести і заповнити ф.25 на підлітків і здати їх в ДШВ.

1 раз на
місяць

3

4

10
11

12

Проводити контроль за санітарно-гігієнічними умовами
навчання і виховання учнів (санітарний стан
приміщення ліцею, класів, санвузлів, температура,
освітленя, правильна розстановка парт).
Проводити контроль за харчуванням учнів
(приготування страв, термін реалізації продуктів, миття

Грудень
2021
Постійно

О.В.
Василійчук
О.В.
Василійчук

Постійно

О.В.
Василійчук

Відмітка про
виконання

2.1.3.2.2. Заходи щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти

13
14

посуду).
Проводити контроль за проходженням персоналом
1 раз на рік
ліцею медичних оглядів.
Організувати проведення з учнями бесід, лекцій, та Упродовж
інших заходів з метою профілактики різних видів 2022/2023
захворювань, а саме:
н.р.
- гігієна та режим для учня;
- профілактика шлункових захворювань;
- профілактика захворювань органів зору;
- профілактика грипу та ГРЗ;
-профілактика серцево-судинних захворювань;
- профілактика захворювань опорно-рухової системи.

О.В.
Василійчук
О.В.
Василійчук

№
з/п

Заходи

1.

Розробити та затвердити режим і графік харчування дітей.

2.

Розробити та затвердити правила поведінки в їдальні
ліцею.
Скласти та затвердити списки дітей, які потребують
безкоштовного харчування.
Забезпечити організоване та якісне харчування учнів
ліцею:
 Безкоштовним харчуванням - учнів 1-4-х класів;
 безкоштовним харчуванням дітей, позбавлених
батьківського піклування ;
 за батьківські кошти - учнів 5-11 класів
Забезпечити учнів питною водою гарантованої якості

3.
4.

5.

6.

Здійснювати облік харчування в журналі обліку
харчування відповідно до відвідування учнів навчальних
занять та обліку відвідування у класному журналі.

Термін
виконання

Відповіда
льний

Відмітка
виконання

2.1.3.2.3. Заходи щодо організації харчування здобувачів освіти

До
О.В.
01.09.2022 Василійчук
До
О.В.
01.09.2022 Василійчук
До
М.М.Хрептій
01.09.2022
Упродовж М.М.Хрептій
2022/2023
н.р.

Упродовж М.М.Хрептій
2022/2023
н.р.
Упродовж
О.В.
2022/2023 Василійчук
н.р.

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповіда
льний

1.

Сформувати навички користування правилами безпечної
поведінки в Інтернеті

Упродовж
2022/2023
н.р.

Класні
керівники
Вчителі
інформатики

Відмітка про
виконання

2.1.3.2.4. Заходи щодо створення умов для формування безпечної поведінки в Інтернеті
та використання мережі Інтернет

№
з/п

Заходи

1.

Здійснити аналіз стану виконання заходів з питань
пожежної безпеки, визначити першочергові заходи,
розрахувати кошти
Наказами визначити обов’язки посадових осіб щодо
забезпечення
пожежної
безпеки,
призначити
відповідальних за пожежну безпеку
Провести практичні тренування з учнями щодо дій у разі
виникнення пожежі

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Провести ревізію електрогосподарства, за необхідності
виконати ремонти (заміну) пошкоджених ділянок
електромереж
Провести розрахунки необхідної кількості первинних
засобів
пожежогасіння.
Провести
технічне
обслуговування наявних вогнегасників
Розробити плани евакуації дітей у разі виникнення
пожежі
Евакуаційні шляхи утримувати у вільному стані

8.

Виконати монтаж (ремонт) систем блискавкозахисту
будівель та споруд підвідомчих об’єктів

9.

В приміщеннях загального користування розмістити
куточок з дотримання правил пожежної безпеки

Термін
Відповідаль
виконання
ний

Серпень
2022

Завгосп

Серпень
2022

Завгосп

Відмітка про
виконання

2.1.3.3. Пожежна безпека в ліцеї

Упродовж
ЗДНВР
2022/2023
н.р.
Упродовж
Завгосп
2022/2023
н.р.
Упродовж М.М.Хрептій
2022/2023
н.р.
ЗДНВР
Серпень
2022
ЗДНВР
Упродовж
2022/2023
н.р.
Завгосп
Упродовж
2022/2023
н.р.
Завгосп
Упродовж
2022/2023
н.р.

№
з/п

1.
2.
3.
4.

Заходи

Підготовчий період
Відпрацювати з відповідними комісіями питання порядку
проведення Дня цивільного захисту
Залучити до проведення Дня ЦЗ фахівців із питань
цивільного захисту, екологічних організацій
Узгодити питання щодо проведення заходів під час Дня
цивільного захисту з представниками МНС.
Підготувати необхідні матеріали для проведення
профілактичних занять, надання першої медичної
допомоги

Термін
виконання

Відповіда
льний

Березень
2023
Березень
2023
Березень
2023
Березень
2023

ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР
Медична
сестра,
вчителі
біології

Відмітка про
виконання

2.1.3.4. Цивільний захист

5.
6.
7.

Проведення Дня Цивільного захисту
Відпрацювати дії учнівського колективу та постійного
Квітень
складу ліцею у різноманітних надзвичайних ситуаціях
2023
Провести практичне заняття з питань застосування
Квітень
засобів протипожежного захисту.
2023
Видати наказ «Про підсумки проведення Дня цивільного
Квітень
захисту»
2023

ЗДНВР
Н.Р.Карп’юк
ЗДНВР

2.1.3.5. Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, професійна
адаптація працівників

№
з/п

1
2
3
4

Заходи

Психологічний супровід адаптації учнів 1 класу до
навчання у школі І ступеню
Вивчення стану адаптації учнів 5 класу (НУШ) до
навчання у школі ІІ ступеню
Вивчення стану адаптації учнів 10 класу до навчання у
школі ІІІ ступеню
Психологічні спостереження за станом адаптації учнів 1
класу до навчання в ліцеї

Термін
виконання

Відповіда
льний

вересень

Практичний
психолог
Практичний
психолог
Практичний
психолог
Практичний
психолог

жовтень
грудень
січень

Відмітка про
виконання

2.1.3.5.1. Заходи щодо адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу

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

№
з/п

1.

2.

3.

Заходи

Термін
виконання

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ
Первинна профілактика
Довести до відома працівників ліцею зміст Закону
Вересень
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
2022
України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від
18.12.2018 № 2657-VIII
Довести до відома працівників ліцею, учнів та їх батьків:
Вересень
1. Правила поведінки, права та обов’язки учнів ліцею.
2022
2. Порядок реагування на доведені випадки булінгу
(цькування) в ліцеї та відповідальність осіб, причетних до
булінгу (цькування).
3. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу
(цькування) в ліцеї
Забезпечити на веб-сайті ліцею відкритий доступ до такої
Упродовж

Відповіда
льний

Практичний
психолог,
педагогорганізатор,
класні
керівники
Практичний

Відмітка про
виконання

2.2.1. Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в ліцеї.

інформації та документів:
1. Правила поведінки, правата обов’язки учнів ліцею.
2. План заходів щодо запобігання та протидії булінгу
(цькування) на 2022/2023 навчальний рік.
3. Порядок реагування на доведені випадки булінгу
(цькування) в ліцеї та відповідальність осіб, причетних до
булінгу (цькування).
4. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу
(цькування) в ліцеї.
4. Забезпечення інформацією сайту ліцею щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькування)» від 18 грудня 2018 року за №2657 - VIII.
5. Питання профілактики булінгу (цькування) в ліцеї
розглядати на нарадах при директорі

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2022/2023
н.р.

психолог,

Упродовж
2022/2023
н.р.

Практичний
психолог

Упродовж
2022/2023
н.р.

Практичний
психолог

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАПРЯМ
Інформаційно-профілактичні заходи
Проведення моніторингу безпечності та комфортності Упродовж Практични
перебування в ліцеї шляхом анкетування, оптувань, бесід 2022/2023 й психолог
тощо.
н.р.
Просвітницькі та інформаційні повідомлення на сторінках
соціальних мереж для ліцеїстів, батьків, педагогів.
Години психолога спрямовані на запобігання та протидію булінгу
Години спілкування «Конструктивні і мудрі вчинки в листопад О.П.Карп’юк
конфліктних ситуаціях»
Блок заходів на тему «Все про все на всі випадки життя»
Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Розвивальні заняття «Я та інші». «Я та мої друзі».»Я та
березень О.П.Карп’юк
мої рідні».
Години спілкування «Слова. Дії. Вчинки. Причини . Упродовж О.П.Карп’юк
Наслідки. Самовдосконалення»
року
Тренінгові заняття «Обери безпечний шлях»
січень
О.П.Карп’юк
Тренінгові заняття «Безпечний інтернет»
квітень
О.П.Карп’юк
Розвивальні заняття «Творимо майбутнє разом»
О.П Карп’юк
Арт-терапевтичні заняття (казкотерапія, малювання, Упродовж
фототерапія,пісочна терапія тощо) щодо подолання
року
тривожності.

№
з/п

Заходи

1.

Скласти алгоритм контролю за відвідуванням занять
здобувачами освіти
Організувати контроль за відвідуванням учнями
навчальних занять.

2.

Термін
виконання

Відповіда
льний

Вересень Н.Р. Карп’юк
2022
Упродовж Н.Р. Карп’юк
2022/2023
н.р.

Відмітка про
виконання

2.2.2. Заходи щодо забезпечення відвідування занять здобувачами освіти

3.

4.

Проводити співбесіди з класними керівниками з питання
контролю за відвідуванням занять учнями (раз на два
тижні)
Аналіз роботи класних керівників з питання контролю за
відвідуванням занять учнями

5.

Нарада при директорові:
Про стан відвідування занять здобувачами освіти

6.

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками здобувачів
освіти щодо їх відповідальності за відвідуванням учнями
занять
Щотижня на оперативній нараді при директорі
аналізувати роботу по організації відвідування занять
здобувачами освіти в закладі з прийняттям відповідних
мір
Щомісяця проводити співбесіду з класними керівниками
по контролю за відвідуванням

7.

8.

Довести до відома батьків алгоритм роботи ліцею щодо
попередження пропусків занять учнями закладу освіти.
10. Видати наказ по ліцею «Про підсумки роботи ліцею щодо
відвідування занять здобувачами освіти»
9.

ЗДНВР
Упродовж
2022/2023
н.р.
ЗДНВР
Березень
Травень
Жовтень
Грудень
Квітень Н.Р. Карп’юк
2023
Жовтень
2022
Упродовж
Класні
2022/2023
керівники
н.р.
Упродовж Н.Р. Карп’юк
2022/2023
н.р.
Упродовж
ЗДНВР
2022/2023
н.р.
Вересень Н.Р. Карп’юк
2022
Травень
ЗДНВР
Грудень

2.2.3. Психологічна служба ліцею

№
з/п

1
2

3
4

5

6
7

Заходи

Термін
виконання

Відповіда
льний

Діагностика першокласників на етапі адаптації в
середовищі ліцею.
Провести поглиблену діагностику пізнавальної сфери
учнів з низьким рівнем готовності до навчання з метою
з’ясування причин неготовності до навчання та
організації корекційно- розвиткової роботи .
Соціалізація першокласників на етапі адаптації в
середовищі ліцею
Розвивальні ігри з першокласниками за програмою
«Розвивальне навчання» з метою подолання
дезадаптованості.
Діагностика учнів 4-х класів на етапі переходу з
молодшої школи в базову.

Вересень

О.П.Карп’юк

Вересень

О.П.Карп’юк

Жовтень

О.П.Карп’юк

Жовтень
Листопад

О.П.Карп’юк

Березень
квітень

О.П.Карп’юк

Проводити заняття профорієнтаційного характеру щодо
розширення уявлень учнів про світ професій
Діагностика п’ятикласників на етапі адаптації до школи
II ступеню з метою надання рекомендацій батькам,
учителям щодо покращення пристосованості молодших

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Жовтень
О.П.Карп’юк

Відмітка про
викон

2.2.4.1. Психодіагностична робота

8

9
10

11

12

школярів до нових умов навчання.
Діагностично-профілактична робота з підлітками в
період вікової кризи з метою вивчення особливостей
міжособистісних стосунків і здійснювати психологопедагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних
до вживання спиртих речовин, тютюнопаління,
наркотичних речовин.
Провести
діагностику
професійних
інтересів
старшокласників з метою подальшого вибору професії.
Провести
діагностику
життєвих
цінностей
старшокласників з метою планування подальшої
розвиваючої роботи з учнями та ознайомлення батьків з
даного питання.
Профорієнтація учнів:
Групова психодіагностика професійних інтересів і
нахилів учнів з обговоренням результатів;
Групові консьтації з питань вибору професії чи
подальшого навчання в ліцеї;
Індивідуальні консультації учнів, які мають труднощі у
виборі професії
Створення сприятливого психологічного клімату,
атмосфери уваги, співпраці в класних колективах
зокрема й в ліцеї в цілому.

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Жовтень О.П.Карп’юк

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.

№
з/п

1
2
3
4

Заходи

Термін
виконання

Провести психолого-педагогічний консиліум на тему: Листопад
«Особливості психологічної адаптації першокласників
до середовища ліцею»
Провести
психолого-педагогічний
консиліум:
Березень
Готовність учнів 4 класу до переходу у 5 клас
Підготувати та взяти участь у консиліумі:
Листопад
- адаптація до середовища ліцею 5 класу;
Провести групові консультації з питань психологічної Упродовж
просвіти:
навчального
року
Аукціон порад: «Як подолати депресію»;
Як навчитися планувати свій час та уникнути
перевантаження?
Толерантне спілкування. Як розв’язати конфліктні
ситуації?
Твоє життя – твій вибір. Цінуй своє життя.
Класні години: «Способи вираження негативних емоцій
без використання насилля»
Поради психолога: « Вчимося бути здоровими»
Університет знань «Куди звернутись зі своєю
проблемою»
Заходи з питань протидії торгівлі людьми

Відповіда
льний

О.П.Карп’юк
О.П.Карп’юк
О.П.Карп’юк
О.П.Карп’юк

Відмітка про
виконання

2.2.4.2. Консультаційна робота

5
6
7

8

9

Проводити індивідуальні консультації (за запитом)

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Проводити індивідуальні консультації з вчителями
Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Провести години спілкування, засідання круглого столу Упродовж О.П.Карп’юк
на тему поліпшення процесу спілкування, життєвих навчального
цінностей, підготовка до майбутнього сімейного життя,
року
кохання, прав та обов’язків, з питань превентивного
виховання (за запитом класних керівників)
Надання консультацій та рекомендацій класним Упродовж О.П.Карп’юк
керівникам з оптимізації їхньої діяльності з сім’ями та навчального
дітьми в цей період; організація професійної супервізії,
року
методичної підтримки .
Індивідуальні консультації учнів, учителів, батьків з Упродовж О.П.Карп’юк
проблем взаємодії у суспільстві.
н.р.

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповіда
льний

Відмітка про
виконання

2.2.4.3. Психологічна просвіта

Участь у педагогічних радах:

1
2
3

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Виступ: «Адаптація до навчання в ліцеї - 1, 5, 10 класи.
Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Спланувати та підготувати заходи, спрямовані на Упродовж О.П.Карп’юк
проведення:
навчального
року
Тижня толерантності;
Тижня психології

№
з/п

1
2
3

4

Заходи

Термін
виконання

Відповіда
льний

Провести психолого- педагогічний консиліум на тему:
«Вивчення рівня готовності до навчання учнів 1-го
класу»
Провести тренінги спілкування, розвивальні заняття.

Жовтень

О.П.Карп’юк

Вивчити особистісну сферу окремих учнів у період
підліткової кризи, з метою поліпшення процесу
спілкування дорослих з учнями. Заняття «Спілкування –
це здорово».
Робота з молодими спеціалістами щодо ведення
документації.

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Упродовж О.П.Карп’юк
н. р.
Упродовж
н.р.

ЗДНВР

Відмітка про
виконання

2.2.4.4. Організаційно-методична робота

5

6

Упродовж
н.р.

ЗДНВР

Березень Травень
результатів Упродовж
н.р.

ЗДНВР

Складання планів роботи: місячного,
щоденного
Участь у педагогічній нараді при директорові.
Участь у складанні річного плану.

річного,

ЗДНВР

7

Ознайомлення
та
обговорення
діагностичних досліджень.

8

Надання аналітичних звітів.

Упродовж
н.р.

ЗДНВР

9

Підготовка та участь у педрадах, нарадах.

Упродовж
н.р.

ЗДНВР

Термін
виконання

Відповіда
льний

№
з/п

Заходи

1

Індивідуальна консультація батьків з питань виховання,
навчання сімейних стосунків.
Робота з батьками
Групова консультація: «Режим дня – запорука
успішного навчання першокласника. Як допомогти
дитині в навчанні»?
Групова консультація: «Причини навчальних труднощів
школярів»
«Адаптація першокласника до школи»
Провести заочне анкетування батьків учнів 5-х класів з
метою вивчення характеру труднощів періоду адаптації
до навчання.
Взпємодія з органами виконавчої влади та громадським
самоврядуванням.

2

3

4

5

Співпраця з медпрацівниками

Відмітка про
виконання

2.2.4.5. Зв’язки з громадськістю

Упродовж О.П.Карп’юк
н.р.
Вересень В.В.
Грудень Абрам’юк

Жовтень

Класні
керівники

Упродовж М.М.Хрептій
навчальног
о року
Упродовж О.В.
навчальног Василійчук
о року

№
з/п

1

Заходи

Термін
виконання

Відповіда
льний

Організувати постійний контроль за здобуттям повної
загальної середньої освіти

Упродовж
н.р.

Адміністра
ція ліцею

Відмітка про
виконання

2.2.5. Соціальний захист здобувачів освіти

2

3

4
5

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про
кількість дітей і підлітків шкільного віку,
інформацію про охоплення дітей і підлітків
шкільного віку навчанням, про облік за роками
народження, про облік навчання дітей і підлітків
шкільного віку.
Заслуховувати на нараді при директорі питання:
• про виконання положень Конституції України, о . 35
Закону України «Про освіту», о . 6 Закону України
«Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку
дітей і підлітків шкільного віку;
• про здійснення контролю за відвідуванням
навчальних занять учнями ліцею
Заслухати на засіданні педагогічної ради питання
щодо відвідування учнями ліцею навчальних занять
Перевірити працевлаштування випускників 9-х
класів. Підтвердити довідками про навчання.
Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки
роботи щодо працевлаштування випускників 9-х
класів 2021/2022 навчального року»

До
М.М.Хрептій
05.09.2022

ЗДНВР
Вересень
Лютий
Травень

ЗДНВР

До
10.09.2022

ЗДНВР

№
з/п

1
3

3

4
5
6

7

8

Заходи

Забезпечити безкоштовним харчуванням в їдальні ліцею
учнів школи І ступеня та пільгових категорій, які мають
на це право
Психологічне вивчення учнів 1-го класу. Готовність до
шкільного навчання. Рівень адаптації учнів,
психодіагностика учнів 1-го класу. Групова консультація
учнів, педагогів, батьків.
Психологічний супровід учнів 1, 5, 10-х класів у період
первинної адаптації (спостереження, консультації,
патронаж).
Анкетування батьків учнів 1, 5-х класів.
Участь у нараді при директорові з питання
психологічного моніторингу учнів 1, 5, 10-х класів.
Психологічне вивчення учнів 5-го класу. Готовність до
навчання в школі ІІ ступеню. Рівень особистісної
адаптації учнів, психодіагностика учнів 5-го класу.
Групова консультація учнів, педагогів, батьків.
Вивчення професійних нахилів учнів 7-9-х класів:
психодіагностика, консультації
(допрофільне обстеження)
Вивчення професійних нахилів учнів 9-го кл:
психодіагностика, консультації . Психологічне вивчення
учнів 9-го кл. Готовність до навчання в школі ІІІ-го
ступеню. Рівень особистісної адаптації учнів.

Термін
виконання

Відповіда
льний

Упродовж
Директор
2022/2023
ліцею
н.р.
Вересень О.П.Карп’юк

І семестр

О.П.Карп’юк

Вересень – О.П.Карп’юк
жовтень
І семестр О.П.Карп’юк
Жовтень

О.П.Карп’юк

Грудень

О.П.Карп’юк

Лютий

О.П.Карп’юк

Відмітка про
виконання

2.2.5.1. Забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу

9

10

11

Психодіагностика учнів 9-го кл,групова консультація,
індивідуальні консультації для вчителів, батьків (за
потребою)
Індивідуальні консультації для вчителів за результатами
психологічного вивчення (за потребою)
Психологічне вивчення учнів 4-го класу. «Готовність до
навчання в школі ІІ-го ступеню. Рівень психологічної
адаптації учнів»: психодіагностика, групова
консультація, індивідуальні консультації для вчителів,
батьків (за потребою)
Планування роботи на наступний навчальний рік.
Упорядкування документації .

Упродовж О.П.Карп’юк
2022/2023
н.р.
Квітень О.П.Карп’юк

Травень

О.П.Карп’юк

2.2.5.2. Робота з організації працевлаштування випускників
№
з/п

1

Заходи

Проводити попереднє опитування випускників
9-х, 11 класів щодо їх професійного
самовизначення

Термін
виконання

Відповіда
льний

Вересень
2022.
Квітень Травень 2023

Класні
керівники

Відмітка
про
виконання

2.2.5.3. Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій
№
з/п

1
2

Заходи

Термін
Відповідаль Відмітка
виконання
ний
про
виконан
ня
Провести роботу щодо обліку дітей-сиріт та дітей,
До
Н.Р.Карп’юк
позбавлених батьківського піклування та занесення 29.08.2022
їх до соціального паспорту ліцею
Забезпечити безкоштовним харчуванням в їдальні
З
Директор
ліцею учнів пільгових категорій, які мають на це
01.09.2022
ліцею
право
2.2.5.4. Заходи щодо правової освіти здобувачів освіти

№
з/п

Заходи

1

Дотримуватись статті Закону України "Про освіту"
щодо отримання учнями повної загальної середньої
освіти
Здійснювати контроль працевлаштування
випускників 9-го класу
Вести щоденний облік відвідування учнями ліцею
та проводити потижневий його аналіз

2
3

Термін
виконання

Відповіда
льний

Упродовж М.М.Хрептій
2022/2023
н.р.
СерпеньМ.М.Хрептій
вересень
ЗДНВР
Упродовж
Класні
2022/2023
керівики
н.р.

Відмітка
виконан
ня

2. 3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього
простору
2.3.1. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
№
з/п

Заходи

1.

Забезпечити консультування батьків дітей з ООП з
особливостями навчання і розвитку дитини

2.

3.

4.

5.

Термін
Відповіда
виконання
льний
Упродовж
2022/2023
н.р.

Розглянути на засіданнях педагогічної ради питання
Жовтень
організації інклюзивного навчання:
- Інклюзивна освіта – особливий напрямок сучасної
педагогіки. Особливості організації освітнього
процесу через інклюзивне навчання в ліцеї
Розглянути на нарадах при директорові питання Вересень
організації інклюзивного навчання:
- Організація інклюзивного навчання в ліцеї
Забезпечити
діяльність
команд
психолого- Упродовж
педагогічного супроводу дітей з ООП
навчальног
о року
Переглянути
нормативно-правові
основи
для Вересень
організації інклюзивної освіти:
- Положення про організацію інклюзивної освіти
- Положення про команду супроводу
- Посадова інструкція практичного психолога

Відмітка
виконан
ня

Асистент
и
вчителів
ЗДНВР

ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР

2.3.2. Організація індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами
№
з/п

Заходи

1.

Оформлення документації щодо організації роботи за
індивідуальною формою навчання для дітей з
особливими освітніми потребами
Надання довідок ЛКК, ПМПК, заяв батьків для
організації навчання за індивідуальною формою.
Подання для організації навчання дітей з особливими
освітніми потребами за індивідуальною формою до
відділу освіти молодіжної політики та спорту
Наказ про організацію навчання за індивідуальною
формою
Затвердження індивідуального навчального плану та
навчальних програм
Затвердження складу педагогічних працівників, які
здійснюватимуть навчання за індивідуальною
формою дітей з особливими освітніми потребами
Складання розкладу навчальних занять та погодження
його з батьками дитини з особливими освітніми
потребами
Затвердження
календарних
планів
вчителів
предметників

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Термін
виконання

Відповіда
льний

Серпень

ЗДНВР

Серпень
Серпень

ЗДНВР
Батьки
М.М.Хрептій

Серпень

М.М.Хрептій

Серпень

М.М.Хрептій

Серпень

М.М.Хрептій

Серпень

ЗДНВР

До
03.09.2022

ЗДНВР

Відмітк
а
викона
ння

9
10

11
12

13

Виконання навчального плану, оформлення шкільної
документації
Контроль за організацією роботи з дітьми з
особливими освітніми проблемами за індивідуальною
формою навчання
Узагальнення роботи
за індивідуальною формою
навчання
Аналіз, контроль, розгляд питань на нарадах та
моніторинг рівня навчальних досягнень учнів , які
навчаються за індивідуальною формою навчання
Спільна робота з інклюзивним ресурсним центром по
організації навчання дітей з особливими освітніми
потребами

Грудень,
травень
постійно

Вчителіпредметники
ЗДНВР

Грудень,
травень
Грудень

ЗДНВР

Упродовж
2022/2023
н.р.

ЗДНВР

ЗДНВР

№
з/п

1

2
3

Заходи

Термін
виконання

Відповіда
льний

Відмітка про
виконання

2.3.3. Заходи щодо формування навичок здорового способу життя

Провести цикл бесід за віковими групами:
Упродовж
Класні
Тематика бесід 1-4кл
Навчального керівники
Вплив фізичної культури та спорту на зміцнення здоров’я.
року
Що таке добре, а що погано.
Права і обов’язки учнів !
5-9 класи
Вуличний травматизм і алкоголь.
Наркоманія – тяжке захворювання.
10-11 класи
Сучасна медицина про шкідливий вплив алкоголю на
здоров’я.
Вплив алкоголю на потомство: п’ють батьки –
страждають діти.
Алкоголь руйнує сім’ю.
Провести зустріч з працівниками ювенальної превенції Березень Н.Р.Карп’юк
учнів 5-10 класів
Провести класні години в 5-11-х класах на теми:
Упродовж
Класні
-«Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на здоров’я»
навчального керівники
- «Що я знаю про шкідливі звички»
року
2.3.4. Організація роботи бібліотеки ліцею як простору інформаційної

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповіда
льний

Відмітка про
виконання

2.3.4. Організація роботи бібліотеки ліцею як простору інформаційної взаємодії та
соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу

Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та соціальнокультурної комунікації учасників освітнього процесу

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

11

12
13
14

1.
2.

3.

4.

5.

Організація екскурсій для учнів 1 класу. Та учнів які
почали навчання у Джурвському ліцею ( 5,10 класів)
Звірити читацькі формуляри зі списками учнів по класах
та списком працюючих педагогів.
Під час переєрестрації читачів виявити їхні інтереси до
певних тем, інформаційні потреби, провести бесіду про
правила користування бібліотекою.
Аналізувати попит на літературу програмних творів.

вересень
вересень
вересень

Протягом
року
Інвентаризація фонду підручників на 14.06.2022
червень
Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час Протягом
видачі літератури.
року
Проведення бесід про прочитану книгу: „Від читання Протягом
книг –до читання медіатекстів”
року
Проведення консультацій з вибору літератури біля Протягом
книжкових полиць
року
Правила спілкування з книгою. Гігієна читання
Протягом
року
Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками:
Протягом
1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками
року
літератури, що надійшли до бібліотеки, інформація про
надходження нових підручників,програмної літератури,
літератури з позакласного читання, методичної
літератури.
Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного
Протягом
колективу щодо збереження фонду підручників:
року
-перспективне замовлення підручників спільно з
методистом МЦ;
-організація видачі та прийому підручників;
-робота з ліквідації заборгованості підручників;
-проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження
підручників.
Проведення разом з учителями масових заходів щодо Протягом
популяризації книги та читання.
року
Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що Протягом
сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.
року
Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі Протягом
літератури про історію України, історію рідного краю
року
Інформаційно-бібліографічна робота
Ознайомлення учнів 1 класу з бібліотекою

Протягом
року
Тема 1. Перше відвідування бібліотеки. Подорож вересень
бібліотекою. Знайомство з «книжковим домом». Поняття
«читач», «бібліотека», «бібліотекар».
Тема 2. Основні правила користування бібліотекою. Як вересень
самому записатися до бібліотеки. Як самому вибрати
книгу.
Тема 3. Основні правила і вміння поводження з книгою.
жовтень
Формування у дітей дбайливого ставлення до книги.
Ознайомлення з правилами спілкування й поводження з
книгою.
Навчання вмінню обгорнути книгу, простішому ремонту
книг. 1-2 класи.
Тема 4. Знайомство з бібліотекою. Роль і значення
грудень

М.В.Копчук
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бібліотеки.
Тема 5. Структура книги. Хто і як створює книги. З чого
складається книга. Обкладинка. Палітурка і таке інше.
Оздоблення книги.
Тема 6. Газети та журнали. Поняття про газету і журнал.
Стаття, замітка, журналіст, кореспондент, редактор.
Тема 7. Структура книги. Поглиблення знань про
березень
структуру книги (титульна сторінка, зміст, передмова,
післямова).
Мета: формування навичок самостійної роботи з книгою,
підготовка учнів до свідомого вибору книг.
Тема 8. Вибір книг у бібліотеці. Титульна сторінка і травень
каталожна картка, їхній взаємозв’язок. Шифр книги.
Тема 9. Твої перші енциклопедії., словники, довідники. травень
Уявлення про словник, довідник, енциклопедію.
Структура
довідникової
літератури:
алфавітне
розташування матеріалу, алфавітні покажчики, предметні
покажчики.
Тема 10. Похвала книзі. Залучити дітей до читання,
розповісти про роль книги в житті суспільства і
формуванні визначних людей, дбайливому ставленні до
книги.
Тема 11. Як побудована книга. Анотація, передмова,
післямова, зміст, словник. Використання знань про
структуру книги підчас вибору книги, роботи з нею.
Тема 12. Вибір книг у бібліотеці. Бібліотечний каталог,
картотека, бібліографічні покажчики, тематичні списки
літератури. Титульна сторінка книги і каталожна картка.
Шифр. Основні підрозділи. Розташування карток у
каталозі і книг на полиці.
Тема 13. Записи про прочитане. Щоденник читання,
відгуків. Навчання правил ведення щоденника читання і
написання відгуку на книгу. Відгук – усвідомлена думка о
книзі.
Тема 14. Довідниково-бібліографічний апарат бібліотеки:
структура, призначення. Алфавітний і системний
каталоги. Алфавітно-предметний покажчик. Довідкова
література. Енциклопедії: універсальна (Велика Радянська
енциклопедія), галузеві. Пошук літератури за допомогою
систематичного каталогу.
Тема 15. Інформаційний пошук літератури для реферату.
Вміти самостійно вести інформаційний пошук літератури
для реферату, знати методи інформаційного пошуку.
Чітко знати структуру реферату і вміти грамотно його
оформляти.
Оновити наочність із культури читання, правил
користування книгою, каталогами, картотеками:
а) „Радимо читати”;
б) Стенд „Вам, юні читачі”
Вивішувати інформаційні вісники
„Нові підручники”
„Новини літератури”
Оновити тематичні полиці:
а) „Правові знання – кожному школяру”;
б) „Ні” насильству над дітьми”;

жовтень

Протягом
року класи
Протягом
року

Протягом
року
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в) „Здоров’я – головна цінність у житті”;
г) „На допомогу вчителю”;
д) „Творчі роботи наших учителів”;
Краєзнавча робота
Поповнити папки новою інформацією про рідний край

Протягом
року
Пропаганда літератури шляхом доручення до масових заходів спільно з педагогічним
колективом
До дня проголошення незалежності України:
Серпень
книжкова виставка „Україна –незалежна”
День Державного прапору.
Серпень
Міжнародний день
читання електронних книжок
у Вересень
вільному доступі.
Міжнародний день писемності. Бесіди.
08.09.
Всеукраїнський день бібліотек.
Вересень
Екскурсії, бесіди в бібліотеці про користь читання, про Вересень
історію створення бібліотек.
Жовтень – Міжнародний місяць шкільних бібліотек
жовтень
(дивись розділ 4 «Інформаційно-бібліографічна робота»
День української писемності та мови.
Листопад
Бесіди та інші заходи згідно з планом роботи ліцею.
Всесвітній день інформації.Бесіди.
27.11
Допомога класним керівникам у проведенні бесід з листопад
питань техніки безпеки, охорони здоров’я і життя дітей.
Тематичні тижні.
Протягом
року
День пам’яті жертв голодомору . Фото -виставка.
28.11
День Збройних сил України.
грудень
Постійна поличка діячів культури.
Протягом
року
День Святого Миколая. Поміч класним керівникам.
19.12.
Міжнародний день прав людини . Вечір запитань і
грудень
відповідей.(Запрошення юриста).
День Соборності України.
січень
Бесіди.
Міжнародний день пам’яті Голокосту.
січень
Бесіди, виставка матеріалів про Голокост.
День пам’яті героїв Крут. Бесіди.
січень
Міжнародний День рідної мови. Огляд творів

21.12.
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День Героїв Небесної сотні. Виставка.

20.12.

23

Тиждень, присвячений Т.Г.Шевченку, згідно з річним
планом ліцею.
Всеукраїнський тиждень дитячого читання.
Бесіди, огляди книг, гучні читки.
Всесвітній день поезії. Читання віршів улюблених поетів.
Всесвітній день здоров’я. Виставка.
Всесвітній день книги і авторського права.Бесіди.
День Чорнобильської трагедії.
Заходи згідно з річним планом ліцею.
День пам’яті примирення День Перемоги.
Заходи згідно з річним планом роботи ліцею.
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26.03.
08-09.04

30

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9
10

День сім’ї .
Заходи згідно з річним планом роботи ліцею.
Бібліотека – педагогам
Доповідь на педагогічній раді про стан бібліотечного
фонду на новий навчальний рік.
Добір та огляд літератури для проведення першого уроку.
Забезпечити вчителів матеріалами для виступу на
серпневих нарадах.
Провести огляд нових надходжень до бібліотеки.

15.04

Протягом
року.
вересень
серпень

Протягом
року
Спільно з класними керівниками провести бесіди на Протягом
батьківських зборах про відповідальність за збереження року
книг, підручників.
Провести огляд літератури для класних керівників (теми Протягом
для класних годин).
року
Разом із учителями української та зарубіжної літератури Протягом
скласти списки програмових творів по класах, виходячи з року
вимог програм та наявності книг у бібліотеці.
Проводити огляд педагогічних газет та журналів.
Протягом
року
Готувати добір матеріалів до всіх педрад. Надавати Протягом
допомогу в підготовці масових заходів.
року
Зробити аналіз читання дітей початкових класів та його Протягом
результати довести до відома класних керівників, року
виділити групу читачів зі слабкою технікою читання.
Робота з батьками
Інформувати батьків про читання книг учнями, Протягом
розповідати про вимоги до користування підручниками, року
про культуру читання.
Оновити книжкові виставки:
Протягом
„Книга – джерело знань”
року
„Юний друже! Бережи книгу!”
У міру надходження інформувати про нові надходження Протягом
підручників.
року
Менеджмент і маркетинг бібліотеки
Управління бібліотекою (облік роботи, підготовка
Протягом
планово-звітної документації).
року
Перспективний план роботи на 2023-2024 н.р.
червень
Звіт про роботу. Бібліотеки (текстовий, цифровий).
червень
Інвентаризація бібліотечного фонду підручників.
червень
Звіт про одержану навчальну літературу у 2022-2023 році червень
Щоденний статистичний облік.
Протягом
року.
Адміністративно-господарська діяльність (доставка
Протягом
підручників, отримання періодичних видань, придбання
року.
бібліотечної техніки, канцтоварів)
Систематично пiдвищувати свою професiйну
Протягом
квалiфiкацiю: в методичному об'єднаннi, на семiнарах,
року.
шляхом самоосвiтньої роботи, а також вивчення досвiду
iнших бiблiотек мiста, областi, країни.
Впроваджувати прогресивнi методи i форми роботи
Протягом
,використовуючи досвіт роботи бібліотекарів інших міст. року.
Підвищувати комп’ютерну грамотність.
Протягом
року.
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Робота з фондом підручників
Проаналізувати забезпеченість учнів підручниками, на
підставі чого дати замовлення на їхнє отримання.
Виступ-інформація на серпневій нараді про стан
забезпечення підручниками учнів школи.
Провести видачу підручників через класних керівників.

серпень
вересень
серпень

травень
червень
вересень
Провести по класах бесіди про бережливе ставлення до жовтень
навчальної книги
листопад
Вести картотеку облікових карток фонду шкільних протягом
підручників згідно з інструкцією.
року
Занесення фонду підручників до електронної картотеки
протягом
року
Організувати збір підручників у кінці року.
травень
червень
Підготувати інформацію про підручники, що не червень
повернули учні 11-го класу.
Підготувати інформацію про підручники, що не червень
повернули учні 8-9-х класів.
Вести своєчасну обробку та облік нових надходжень протягом
підручників.
року
Вилучити та списати застарілі підручники, оформити протягом
надходження нових підручників, отриманих на заміну року
загубленим.
Обслуговування учнів згідно з розкладом роботи постійно
бібліотеки
Огляд читацьких формулярів з метою виявлення щомісяця
боржників (результати повідомляти класним керівникам)
Проведення бесід із новоприбулими читачами про постійно
правила поведінки в бібліотеці, про культуру читання
книг і журнальної періодики. Оформлення стендарекомендації; бесіда про відповідальність за нанесений
збиток книзі, підручнику, журналу.
Інформувати класних керівників про читання і двічі
на
відвідування бібліотеки кожним класом.
семестр
Рекомендувати художню літературу і періодичні видання постійно
згідно з віковими категоріями кожного читача.
«Читання
влітку
із
захопленням»
добір травень
рекомендаційних списків літератури для додаткового
вивчення предметів історії, літератури, географії, біології.
«Щоб легше було вчитися» - добір списків літератури на травень
літо за творами, що будуть вивчатися в наступному році.
Підбиття
підсумків
руху
фонду.
Діагностика вересень
забезпеченості учнів школи підручниками і навчальними
посібниками на 2022/2023 навчальний рік.
Складання бібліографічної моделі комплектування фонду
навчальної літератури:
а) робота з каталогами, тематичними планами
видавництва, переліками підручників і навчальних
листопад
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України, регіональним
грудень
комплектом підручників.
б) складання спільно з учителями-предметниками
замовлення на підручники з урахуванням їх вимог
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Складання звітних документів,

Протягом
року
Приймання та видача підручників.
травеньчервень
серпеньвересень
Інформування вчителів та учнів про нові надходження вересень
підручників і навчальних посібників.
Проведення роботи із збереження навчального фонду двічі
на
(рейди по класах із підбиттям підсумків).
рік
Робота із резервним фондом підручників:
вересень- ведення обліку;
жовтень
- розміщення на збереження
Поповнення постійно діючої виставки «Підручник – твій протягом
помічник і друг».
року
Своєчасна обробка та реєстрація літератури, що у
міру
надходить.
надходження
Забезпечення вільного доступу у бібліотечному
постійно
інформаційному центрі:
- до художнього фонду (для учнів 1-4 класів);
- до фонду періодики (для учнів та співробітників);
- до фонду підручників (на вимогу)
Видача видань читачам.
постійно
Дотримання правильного розставляння на стелажах.
постійно
Систематичне спостереження за своєчасним поверненням кінець
до бібліотечно-інформаційного центру виданих видань.
семестру
Ведення роботи по збереженню фонду.
постійно
Створення і підтримка комфортних умов для роботи постійно
читачів.
Робота по дрібному ремонту художніх видань, постійно
методичної літератури і підручників із залученням активу
бібліотеки та учнів на уроках трудового навчання в
початкових класах.
Оформлення книжкової виставки «Ці книги ви протягом
вилікували самостійно».
року
Періодичне списання фонду з урахуванням ветхості і
Вересень,г
морального зносу.
рудень
Оформлення нових роздільників:
протягом
- у читальному залі;
року
- роздільники на поличках за темами й класами;
- оформлення етикеток із назвами журналів на шафах у
читальному залі;
- у книгосховищі;
- за новими розділами, за алфавітом із портретами
письменників.
Своєчасно інформувати читачів про проведені заходи.
протягом
року
Оформити звіт за минулий рік про виконану роботу та червень
ознайомити читачів із цим звітом.

Розділ ІІІ
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

№
з/п

1.

2.

3.

Заходи

Моніторинг роботи з
обдарованими
учнями
Діяльність методичних
об’єднань ліцею
Рівень знань, умінь і
навичок учнів з базових
дисциплін (українська мова
та математика)

Термін
Відповідаль
виконання
ний

Всі учні ліцею

грудень,
травень

ЗДНВР

МО вчителів суспільногуманітарно циклу,
природничо-математичного
циклу, початкових класів
результати знань, умінь та
навичок учнів 5-11 класів з
української мови та
математики

грудень,
травень

ЗДНВР

грудень,
травень

ЗДНВР

Термін
виконання

Відповіда
льний

Відмітка про
виконання

3.1.План-графік здійснення моніторингу організації освітнього процесу

№
з/п

1.
2.

Заходи

1. Контроль знань, умінь та навичок учнів 5-11-х класів з
української мови, математики
2.Контроль знань, умінь та навичок учнів 5-11-х класів з
предметів, які підлягають внутрішньо шкільному
контролю

Відмітка про
виконання

3.2.План-графік проведення контрольних робіт

Грудень
ЗДНВР
Травень
за окремим М.М.Хрептій
планом
ЗДНВР

Розділ ІV
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ
4.1. Організація методичної роботи педагогічних працівників
Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та
індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та
професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно
притаманні їй основні функції:
діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та
вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;
відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у
змісті освіти;
коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з
урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб
життя, формуванню професійної мобільності педагогів;
прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних
педагогам у майбутньому;
моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної
діяльності;
У 2022/2023 навчальному році методична робота ліцею спрямована на реалізацію
напряму роботи: «Забезпечення якості освітнього процесу та формування потенційної
готовності учнів до самореалізації в житті »
Для вирішення цієї проблеми поставлені такі завдання:

підготовка педагогів;

оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;

оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної
діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення
професійної майстерності;

вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників,
посібників тощо;

забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;

удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів
організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та
експериментальної роботи;

активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток
самостійної праці школяра;

активізація роботи методичних об’єднань вчителів
з актуальних питань
освітнього процесу;

забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань
реформування школи;

підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів,
творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

використання в навчальному процесі комп’ютерно-орієнтованих технологій,
інструментів дистанційного навчання;

організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження
роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм .
З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів
освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні,
наступні форми методичної роботи:
Колективні форми роботи:












педагогічна рада;
методична рада;
методична оперативна нарада;
методичне об’єднання;
психолого - педагогічні семінари.
Індивідуальні форми роботи:
методичні консультації;
співбесіди;
наставництво;
робота над методичною темою;
атестація;
курси підвищення кваліфікації;

№
з/п

1

2
3

4
5
1
2
3

4
5

1
2
3
4
5

1
2

Заходи

СЕРПЕНЬ
Співбесіда з учителями з метою визначення готовності
до роботи в новому навчальному році (знання вимог
стандарту освіти, навчальних програм, наявність
навчально-методичного забезпечення з предмета)
Контроль за курсами підвищення кваліфікації
Проведення установчої методичної наради вчителівпредметників та вчителів початкових класів:
• методика проведення першого уроку;
• інструктаж щодо ведення і заповнення класних
журналів;
• про виконання єдиних вимог до усного і писемного
мовлення учнів;
• організація календарно-тематичного планування на І
семестр 2022/2023 навчального року
Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового
навчального року
Засідання педагогічної ради
ВЕРЕСЕНЬ
Контроль нормативності затвердження календарнотематичного планування учителями
Контроль нормативності заповнення сторінок класних
журналів, особових справ, журналів ТБ
Підготовка матеріалів для проведення І етату
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів
Засідання методичної ради
Засідання методичних об’єднань
ЖОВТЕНЬ
Засідання методичної ради
І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів
Засідання МО
Засідання педагогічної ради ліцею
Контроль стану викладання предметів (за окремим
планом)
ЛИСТОПАД
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із
навчальних предметів
Атестація педагогічних працівників

Термін
виконання

Відповіда
льний

25.08

М.М.Хрептій
ЗДНВР

26.08

ЗДНВР

26.08

ЗДНВР

03.08

Педагоги

31.08

М.М.Хрептій

02.09.

ЗДНВР

02.09.

ЗДНВР

Упродовж
місяця

Педагоги
ЗДНВР
Керівники
МО

Упродовж
місяця
Упродовж
місяця
Упродовж
місяця
Упродовж
місяця

ЗДНВР
Педагоги
ЗДНВР
М.М.Хрептій
ЗДНВР
Педагоги
М.М.Хрептій

Відмітка про
виконання


самоосвіта вчителів;

участь у професійних конкурсах;

аналіз уроків.
Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх
педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом
ліцею , організувати роботу в таких напрямках:

3

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

4

2

Контроль стану викладання предметів (за окремим
планом)
ГРУДЕНЬ
Контроль стану викладання предметів (за окремим
планом)
Предметні тижні (за окреми планом)

3
4

Контроль стану виконання навчальних програм
Контроль стану ведення ділової документації вчителя

5

Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І семестр.

1

1
2

СІЧЕНЬ
Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ
семестр
Засідання методичної ради
Засідання педагогічної ради
ЛЮТИЙ
Засідання педагогічної ради
Засідання МО

3

Атестація педагогічних працівників

1
2

БЕРЕЗЕНЬ
Підведення підсумків атестації педагогічних
працівників.
Підготовка матеріалів для ДПА

3

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1
2
3

Упродовж
місяця

ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР

Упродовж
місяця

Педагоги
Педагоги
ЗДНВР
ЗДНВР

До 10.01.

Педагоги
ЗДНВР
М.М.Хрептій

Упродовж
місяця

М.М.Хрептій
Керівники
МО
ЗДНВР
ЗДНВР

Упродовж
місяця
Упродовж
місяця

Педагоги
ЗДНВР

КВІТЕНЬ

2

Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня
відділу освіти, молодіної політики та спорту
Підготовка матеріалів ДПА

3
4

Засідання педагогічної ради
Засідання МО

1
2

ТРАВЕНЬ
Складання списків для проходження атестації в
наступному році
Засідання МО

3
4

Засідання методичної ради
Засідання педагогічної ради

1

М.М.Хрептій
Упродовж
місяця

Педагоги
М.М.Хрептій
Керівники
МО
ЗДНВР
Керівники
МО
ЗДНВР
М.М.Хрептій

4.1.1. Організація роботи методичної ради ліцею
Основні завдання методичної ради ліцею:
 реалізувати задачі методичної роботи;
 направляти та контролювати роботу методичних об’єднань;
 коригувати роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів ліцею;

 займатись розробкою основної методичної теми.
У 2022/2023 навчальному році роботу методичної ради ліцею спрямувати на
реалізацію наступних завдань:
 безперервність освіти педагогічних працівників;
 сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу –
доступності навчального матеріалу;
 осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом
інших учителів і досягнень педагогічної науки;
 обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;
 координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;
 розробка основних напрямків методичної роботи;
 формування цілей та завдань методичної служби;
 організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення
педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;
 пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;
 участь в атестації педагогічних працівників;
 професійне становлення молодих вчителів;
Основні напрямки діяльності методичної ради:
 аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;
 організація роботи з опанування освітніми технологіями;
 обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст
дидактичних матеріалів до них;
 організація науково-дослідницької роботи учнів;
 вивчення досвіду роботи методичних об’єднань.

№
з/п

Заходи

Термін

Відповіда
льний

Засідання № 1
1

2
3
4

5
6
7
1

Про підсумки методичної роботи у 2021/2022 навчальному
році. Основні напрямки і завдання методичної роботи на серпень
2022/2023 навчальний рік.
Про організований початок 2022/2023 навчального року
Організація роботи педколективу над реалізацією методичної
теми ліцею у 2022/2023 навчальному році.
Про затвердження планів роботи методичної ради,
методичних об’єднань вчителів-предметників на 2022/2023
навчальний рік.
Про ведення шкільної документації вчителя.
Про реалізацію концепції Нової української школи у 5-х
класах.
Про особливості інклюзивного навчання.
Засідання № 2
Про проходження атестації педпрацівниками ліцею у вересен
2022/2032 навчальному році
ь

ЗДНВР

ЗДНВР

Відмітка про
виконання

Тематика засідань методичної ради
на 2022/2023 навчальний рік

Засідання № 3
Про організацію і проведення предметних тижнів
жовтень
Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів
Засідання № 4
Про роботу з обдарованими і здібними дітьми
січень
Засідання № 5
Про підсумки атестації учителів у 2023 році.
квітень
Про хід і результати підвищення кваліфікації учителів у
2022/2023 навчальному році
Про організоване закінчення 2022/2023 навчального року
Засідання №6
Про підсумки методичної роботи за 2022/2023 навчальний рік травень
та
проект
плану
роботи
методичної
ради
на
2023/2024навчальний рік
Про підсумки роботи:
 методичних обєднань;
 роботи з обдарованими і здібними дітьми.

1
2

1
1
2
3
1

2

ЗДНВР

ЗДНВР
ЗДНВР

ЗДНВР

4.1.2. Організація роботи методичних об’єднань ліцею

№
з/п

1.

Захід

Термін

Відповіда
льний

Організувати роботу методичних об’єднань вчителівпредметників:
- вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

вересень

ЗДНВР

Відмітка про
виконання

За змістом робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань
учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних
умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота,
яка поєднує в собі колективні та індивідуальні форми.
В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага:

вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі
освіти;

планування роботи на навчальний рік;

обговорення навчальних програм;

заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості
знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;

методична допомога молодим вчителям;

підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей
кожного вчителя;

використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних,
творчих завдань;

індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх
до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в
Малої академії наук;

обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного
об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;

затвердження змісту олімпіадних та конкурсних завдань;

підсумки атестації вчителів;

перевірка виконання навчальних програм.

- вчителів природничих дисциплін;
- вчителів математичних дисциплін;
- вчителів початкових класів;
- асистенти вчителя;
- класних керівників;
- динамічна група.
2. Визначити методичну тему роботи кожного
методичного об’єднання в межах методичної теми
закладу.
3. Продовжити вивчення та обговорення директивних та
нормативних документів Міністерства освіти і науки
України, Департаменту науки і освіти ІваноФранківської обласної державної адміністрації, відділу
освіти, молодіжної політики та спорту Снятинської
міської ради.
4. Продовжити роботу методичних об’єднань щодо
забезпечення
належних
умов
впровадження
«Концепції Нової української школи» та “Концепції
профільного навчання в старшій школі”.
5. Продовжити вивчення та обговорення постанов
Кабінету Міністрів України
про затвердження
Державного стандарту початкової, базової і повної
загальної середньої освіти Типових освітніх програм І,
ІІ, ІІІ ступенів навчання.
6. Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації
щодо викладання базових дисциплін, перелік
навчальних
підручників
та
посібників,
рекомендованих до використання у 2022/2023
навчальному році.
7. Скласти, погодити та подати на погодження
календарно-тематичне
планування
вчителівпредметників щодо викладання навчальних предметів
на 2022/2023 навчальний рік.
8. Проводити засідання методичних об’єднань вчителів,
інструктивно-методичні наради (за планами роботи
методичних об’єднань).
9. Брати активну участь у науково-методичних заходах
ліцею, громади.
10. Організувати
підготовку
вчителів
–
членів
методичного об’єднання до чергової атестації.
Обговорити заходи надання методичної допомоги
вчителям, які атестуються.
11. Організувати роботу зі здібними та обдарованими
учнями.

вересень

протягом керівники
року
методичних
об’єднань

протягом керівники
року
методичних
об’єднань
протягом керівники
року
методичних
об’єднань
до 10.09.

керівники
методичних
об’єднань

вересень, керівники
січень
методичних
об’єднань
4 рази
на рік

керівники
м/о

протягом
ЗДНВР
року
до 20.10. керівники
протягом методичних
року
об’єднань

вересень,
протягом
року
12. Організувати підготовку учнів для участі в роботі вересень,
Малої
академії
наук,
турнірах,
олімпіадах, протягом
конференціях різних рівнів.
року
13. Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із жовтень
навчальних предметів
14. Провести додаткові заняття та консультації щодо
підготовки команди ліцею до участі в ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів
15. Підвести підсумки виконання навчальних програм в І

керівники
м/ о

жовтень
грудень

вчителі,
керівники
м/о
вчителі,
керівники
м/о
вчителі,
керівники
м/о
вчителі,
керівники
м/о

грудень,

вчителі,

та ІІ семестрах, за рік. Визначити успішность класів
ліцею з вивчення навчальних предметів.
16. Узагальнити науково-теоретичну та методичну роботу
методичних об’єднань за навчальний рік. Скласти звіт
про організацію роботи методичних об’єднань за
2022/2023 навчальний рік.

травень
травень

керівники
м/о
керівники
методичних
об’єднань

Тематика засідань методичного об’єднання
учителів суспільно-гуманітарно циклу
Серпень
Засідання підсумок-перспектива .
1. Аналіз методичної роботи вчителів суспільно- гуманітарного циклу за 2021/2022
навчальний рік
2. Про погодження плану роботи на 2022/2023 навчальний рік
3. Про особливості викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та
програмно-методичне забезпечення викладення предметів суспільно- гуманітарного циклу
(програми, підручники, посібники).
4. Про дотримання єдиного мовного режиму в ліцеї.
5. Про проведення предметних тижнів у ліцеї.
6. Про використання у освітньому процесі інструментів дистанційного навчання.
7. Про інклюзивне навчання.
Вересень
Засідання-консиліум.
1. Про результати моніторингу знань, умінь та навичок учнів 5-10 класів з української
мови та літератури.
2. Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
української мови та літератури, історії, правознавства, зарубіжної літератури, англійської
мови.
3. Про організацію проведення І етапу мовно-літературного конкурсу імені
Т.Шевченка.
4. Про організацію і проведення Дня української писемності в ліцеї.
5. Про організацію роботи з обдарованими дітьми.
Грудень
Нарада-підсумок
1. Звіт про виконання плану роботи МО суспільно- гуманітарного циклу за І семестр.
2. Про підсумки проведення І етапуВсеукраїнських учнівських олімпіад суспільногуманітарного циклу та участь в ІІ етапі.
3. Про результати моніторингу знань, умінь та навичок учнів 5-10 класів з української
мови .
Лютий
1. Формування креативного мислення учнів через використання інтерактивних методів
і форм роботи на уроках історії (обмін досвідом)
2. Обмін досвідом про форми й методи роботи з обдарованими дітьми.
Квітень
Методична нарада
1. Про підготовку до проведення ДПА (розгляд і обговорення матеріалів для ДПА).
2. Про підсумки перевірки стану викладання української мови та літератури в ліцеї.
Травень
Методично-оргазаційна нарада.
1. Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української мови
2. Про підсумки роботи МО учителів суспільно- гуманітарного циклу за
2021/2022навчальний рік
3. Про проекти плану МО на 2023/2024 навчальний рік

4. Про результати ДПА.
Тематика засідань методичного обєднання
учителів природничого циклу
Серпень
Засідання підсумок-перспектива .
1. Аналіз методичної роботи вчителів природничого циклу за 2021/2022 навчальний рік
2. Про погодження плану роботи на 2022/2023 навчальний рік
3. Про особливості викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та
програмно-методичне забезпечення викладення предметів природничого циклу
(програми,
підручники, посібники).
4. Особливості викладання навчальних природничих предметів В світлі НУШ
5. Про проведення предметних тижнів в ліцеї.
6. Про застосування у освітньому процесі інструментів дистанційного навчання.
7. Інклюзивного навчання.
Вересень
Засідання-консиліум.
1. Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики,
хімії, біології, географії.
2. Про організацію роботи з обдарованими дітьми.
3. Гурткова та позашкільна робота із школярами. Орієнтовні конкурси, змагання з
природничих предметів
Грудень
Нарада-підсумок
1. Звіт про виконання плану роботи МО учителів природничо циклу за І
семестр.
2. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад природничого
циклу та участь в ІІ етапі.
3. Про результати моніторингу знань, умінь та навичок учнів 5-11 класів з природничих
пердметів
4. Про стан туристсько-краєзнавчої роботи.
5. Про підсумки перевірки стану викладання географії у 6-11-х класах.
Березень
Засідання – консиліум
1. Оцінка професійної майстерності учителів, які атестуються.
2. Про підсумки проведення предметних тижнів
Квітень
Методична нарада
1. Про підготовку до проведення ДПА (розгляд і обговорення матеріалів для ДПА).
Травень
Методично-оргазаційна нарада
1. Про підсумки роботи МО учителів природничого циклу за 2022/2023 навчальний рік
3. Про проекти плану МО на 2023/2024 навчальний рік
4. Про результати ДПА.

Тематика засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів
Серпень
1.
Основні напрямки роботи МО на 2022-2023 н.р.
2.
Обговорення методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів початкової
школи № 813 від 19.08.2022 р.
3.
Обговорення навчальної програми, опрацювання інструктивно-методичних
листів щодо оновленого Державного стандарту початкової освіти № 521 від 03.06.2022
Вересень
1.
Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2022-2023
навчальному році.
2.
Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі (обмін
досвідом)
3.
Погодження виховних заходів в початковій школі та внесення їх до річного
плану роботи ліцею.
4.
Організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми, що входять до групи
ризику
Листопад
1.
Як підвищити ефективність виховної роботи у початкових класах.(з досвіду
роботи )
2.
Про проведення тижня початкової освіти, його особливість та терміни
проведення
3.
Про підсумок проведення тижня української мови та участі в ній учнів
початкової ланки.
Грудень
1.
Підсумок роботи МО початкових класів за I семестр.
2.
Організація проведення новорічних свят.
3.
Аукціон методичних ідей та інновацій в роботі з дітьми на уроках.
Лютий
1.
Розвиток творчих здібностей та креативності на уроках в початкових класах.
2.
Тиждень відкритих дверей в початкових класах.
3.
Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей
молодших школярів.
4.
Творчі проекти. Їхня роль у формуванні соціально активної особистості.
Березень
1.
Майстер – клас на тему: «Родзинки моєї педагогічної діяльності» з досвіду
роботи вчителів, що атестуються.
2.
Підсумки участі класних колективів в предметних тижнях.
3.
Про планування навчальних екскурсій, підсумкових свят.
Травень
1.
Звіт про підсумки роботи за навчальний рік. (презентація)
2.
Планування роботи МО на 2023-2024 навчальний рік.
3.
Визначення основних напрямків роботи в плані національно – патріотичного
виховання.
4.
Педагогічна кав’ярня. Тема розмови «Сходинки успіху в роботі вчителя»

І засідання
дата: Серпень 2022 року
№ з/п Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз виховної роботи за 2021/2022 навчальний рік.

Голова МО

2.

Голова МО

4.

Визначення основних напрямків виховної роботи на
2022/2023 начальний
рік.
Обговорення та
реалізація
методичної проблеми МО класних керівників.
Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів
виховної роботи класних керівників на 2022/20233 навчальний
рік.
Про планування роботи у напрямку національно-патріотичного
виховання
Про організацію роботи з дітьми пільгових категорій

5.

Про організацію та проведення інструктажів з БЖД учнів.

6.

Про організацію роботи з батьками протягом навчального року

3.

Відмітка про
виконання

Тематика засідань
методичного об’єднання класних керівників

Педагогорганізатор
Голова МО,
класні
керівники
ЗДНВР

Голова МО

8.
9.

Робота між засіданнями
№ з/п Зміст

1.
2.
3.
4.

Підготовка та проведення першого уроку.

ЗДНВР
ЗДНВР
Голова МО

Відповіда
льні

Класні
керівники
Організація та проведення заходів за річним планом виховної Педагог роботи ліцею
організатор
Контроль за станом відвідування учнів ліцею.
Класні
керівники
Впровадження
Google
Apps
у
роботу
класного Класні
керівника (ClassRoom)
керівники

ІІ засідання
дата: Листопад 2022 року

Відмітка про
виконання

Про стан організації роботи з профілактики дитячого
травматизму, охорони життя і здоров’я дітей
Особливості виховної діяльності на 2022/2023 начальний рік.
Рекомендації щодо проведення першого уроку.

7.

2.
3.
4.

Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та
саморозвитку учнів у процесі виховання
Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків
з учнями в ліцеї та в побуті.
Психологічна робота з учнями. Результати проведеного
анкетування з учнями 5 класу.

Робота між засіданнями
№ з/п Зміст

1.
2.
3.

Організація та проведення заходів за річним планом виховної
роботи школи
Контроль за станом відвідування учнів ліцею.
Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної
роботи.

Голова МО
ЗДНВР
Психолог

Відповідальні

Педагог організатор
Класні
керівники
Голова МО

ІІІ засідання
дата: Грудень 2022 року
№ з/п Зміст

1.
2.

3.
4.
5.

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2022/2023
навчального року.
Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2022/2023
навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо
проведення заходів за планом роботи ліцею.
Попередження дитячого травматизму.

Голова МО

Підсумки проведеної роботи з національно-патріотичного
виховання у І семестрі
Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі до навчання в
середній школі.

Голова МО

Робота між засіданнями
№ з/п Зміст

Відмітка про
виконання

Класні
керівники

Відмітка про
виконання

Про стан відвідування учнів ліцею

Відмітка про
виконання

1.

Відповідальні

ЗДНВР
ЗДНВР

Психолог

Відповіда
льні

Відмітка про
виконання

№ з/п Зміст

4.

Консультації для класних керівників з питань індивідуального
розвитку учнів.
Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

ІV засідання
дата: Лютий 2023 року
№ з/п Зміст

1.

2.
3.
4.

Підвищення розвивальної ефективності виховання особистості
дитини шляхом відкриття, усвідомлення й привласнення
загальнолюдських та національних моральних норм як цінності
особистого життя, які утворюють внутрішній стрижень
особистості - ціннісну морально-етичну орієнтацію, яка слугує
основою розвитку та самореалізації в умовах соціокультурної
діяльності.
Попередження дитячого травматизму
Про стан роботи з батьками
Про стан відвідування учнями навчальних занять

Робота між засіданнями
№ з/п Зміст

1.
2.
3.
4.

Методично – консультативна робота з класними керівниками
Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.
Контроль за станом відвідування учнів ліцею.
Консультації для класних керівників з питань індивідуального
розвитку учнів.

V засідання
дата: Травень 2023 року
№ з/п Зміст

1.

2.

Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2022/2023
навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних
керівників. Перспективи планування роботи на 2023/2024
навчальний рік.
Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків
з учнями в ліцеї та в побуті перед літніми канікулами.

Голова МО

Відповідальні

Відмітка про
виконання

3.

Педагог організатор
Класні
керівники
Психолог

Класні
керівники

ЗДНВР
Голова МО
Голова МО

Відповідальні

Відмітка про
виконання

2.

Організація та проведення заходів за річним планом виховної
роботи ліцею
Контроль за станом відвідування учнів ліцею.

ЗДНВР
Голова МО
ЗДНВР
Психолог

Відповідальні

Голова МО

ЗДНВР

Відмітка про
виконання

1.

3.

Аналіз проведення тижня БЖД

4.

Аналіз відвідування учнями ліцею

Педагогорганізатор
Класні
керівники

1.

2

3

Визначення основних напрямків роботи на 2022/2023 начальний
рік. Обговорення та погодження плану роботи МО асистентів
вчителів інклюзивного навчання на 2022-2023 н.р. Розподіл
доручень між членами методоб’єднання
Вивчення нормативно – правової документації про інклюзивне
навчання в Україні. Особливості роботи асистента у воєнний
час.
Специфіка ведення документації асистента вчителя.

Робота між засіданнями
№
Зміст
з/п

1
2

Вересень 2022 р.
Відповідальні

Голова МО
Сайнюк Н.С.
Члени МО
Члени МО

Відповідальні

Відмітка про
виконання

I засідання
№
Зміст
з/п

Відмітка про
виконання

Тематика засідань
методичного об’єднання асистентів учителів

Опрацювання нормативних та науково– методичних документів Члени МО
інклюзивної освіти
Забезпечення умов для адаптації учнів з ООП до шкільного Голова
МО,
життя.
члени МО

II засідання
№
Зміст
з/п
1
2
3

Жовтень 2022 р.
Відповідальні Відмітка
про
виконання
Обговорення навчальних програм, підручників.
Голова МО
Сайнюк Н.С.
Ведення портфоліо для дітей з особливими освітніми Члени МО
потребами.
Розвиток творчих здібностей учнів. Участь учнів з Члени
МО,
ООП у конкурсах .
психолог

Робота між засіданнями
№
Зміст
Відповідальні
Відмітка про
з/п
виконання
1.
Організація роботи асистента вчителя з Голова МО, члени
батьками дитини з особливими освітніми МО, психолог
потребами

III засідання
№
Зміст
з/п
1

2

3

Cічень 2023 р.
Відповідальні Відмітка про
виконання

Методична лабораторія. Обов’язки вчителя та
асистента вчителя в освітньому процесі. Роль
асистента вчителя в діяльності команди психологопедагогічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами.
Педагогічна
скарбничка.
Співпраця
вчителя
інклюзивного класу та асистента вчителя у роботі з
дітьми з особливими потребами.
Взаємний обмін інформацією асистентів вчителів
щодо ведення іднивідуальної програми розвитку
дитини з особливими освітніми потребами.

Голова МО,
члени МО

Члени МО
Члени МО

Робота між засіданнями
№
Зміст
Відповідальні Відмітка про
з/п
виконання
1.
Опрацювання нормативної документації МОН, що Голова МО,
стосується Державного стандарту спеціальної освіти члени МО

IVзасідання
№
Зміст
з/п
1.
Моніторинг навчальних досягнень учнів
інклюзивних класів за I семестру контексті
їх собистого росту.
2
Підбиття
підсумків.
Вироблення
рекомендацій.

Відповідальні
Голова
МО

МО,

Березень 2023 р.
Відмітка про
виконання
члени

Директор
ліцею,
голова МО, члени МО

№

Зміст роботи

Термін

Відповіда
льний

1
2

Створення атестаційної комісії
Підготовка та видання наказу “Про проведення
атестації педагогічних працівників у поточному році”
Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:
 розподіл функціональних обов’язків між членами
атестаційної комісії;
 планування роботи атестаційної комісії;
 складання графіку засідання атестаційної комісії.
Опрацювання законодавчої, правової та нормативної
документації з питань атестації педагогічних
працівників
Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову

05.09.
19.10.

М.М.Хрептій
М.М.Хрептій

15.09.

М.М.Хрептій

до 10.10.

М.М.Хрептій

до 10.10.

М.В. Копчук

3

4

5

Відмітки про
виконання

4.1.3. Організація роботи з атестації педагогічних працівників

6

7

8

9

та позачергову атестацію, подання адміністрації.
Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

уточнення списків педагогічних працівників,
що атестуються.
Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями,
які атестуються, для надання консультативної
допомоги у підготовці й проведенні атестації.
Відвідування навчально-виховних заходів в ході
вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що
атестуються
Засідання атестаційної комісії (за потребою)

10 Оформлення атестаційних листів
11 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань
прийняття рішень щодо відповідності (присвоєння)
кваліфікаційних категорій. Присвоєння
(підтвердження) педагогічних звань, порушення
клопотання перед атестаційними комісіями вищого
рівня.
12 Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів
(педагогічна рада)
13 Підготовка звітної та статистичної документації за
підсумками атестації поточного навчального року

до 12.10.

М.М.Хрептій

12.10.

М.М.Хрептій

Листопадберезень

члени
атестаційної
комісії
М.М.Хрептій

до 10
березня
до 17.03.
20.03.

М.М.Хрептій

квітень

М.М.Хрептій

квітеньтравень

О.І. Божак

4.1.4.1. Перспективний план-графік атестації педагогічних працівників 2022-2026 роки
№
П.І.Б.
Посада
Поперед Підвищення
Рік чергової атестації
з/п
ня
кваліфікації
2022 2023 2024 2025 2026
атестація
(дата)
1 Хрептій
директор
2019
2021–30 г
+
Микола
2022-30 г.
Миколайович
учитель фізики,
2019
2019 - 30г
+
2022- 30 г
ЗУ
2020-30 г
2021-30 г
2 Гумен Любов
учитель
2020
2020-30+ 72г
+
Богданівна
початкових
2021-30 г
класів,
20213 Тимофійчук
учитель
2022
+
Руслана
української мови
Романівна
та літ,
зарубіжної літ
4 Чобан Марія
учитель
2021
2022
+
Романівна
української мови
30 год.
та літератури
5 Коземчук Марія учитель
2018
2020-30 год.
+
Юріївна
англійської мови
2021
30+30 год.
6 Коземчук
учитель
2021
2021-30 г.
+
Василь
англійської мови
Іванович
7 Федорук
учитель
2019
2020-50+30 г
+
Олександра
англійської мови
2021-18+
Степанівна
30+45г

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Максим’юк
Марія
Василівна

учитель
математики,
трудового
навчання
асистент
учителя
учитель
математики

Николюк
Галина
Василівна
Николюк Ольга учитель
Миколаївна
математики
інформатики

2019

учитель біології

З 2022
+
2020

2019

Діголарь
Оксана

2020

2021-30+
30 год.
2022-30 г
2020-30 г
2021-30+30 г
2020-30 г
2021-30 г

2020-30 г
2021-30 г
2021-30+30г

+

+

+
2021-30 г
2020-30 г
2021-30 г

ОМЗ

2021-30г

учитель
муз. м-ва

+

+

2021-30 г
З 2021

+

+

ОЗ

асистент
учителя
Абрам’юк
учитель
Валентин
фізичної
Васильович
культури
Петрук
учитель
Людмила
початкових
Степанівна
класів
Абрам’юк Віта учитель
Василівна
початкових
класів
Джуган Марія учитель
Михайлівна
початкових
класів
Петрук Ярослав учитель
Ярославович
християнської
етики
Карп’юк
практичний
Оксана
психолог
Петрівна
початкових
класів

+

2020-30 г
2021-30г.

Настюк Галина учитель фізики
2022
Романівна
інформатики
асистент
З 2022
учителя
Терлецький
учитель історії, 2019
Іван
правознавства
Миколайович
Чобан Роман
учитель
2022
Дмитрович
географії
образотворчого
Хрептій Оксана учитель біології
2022
Степанівна
ОЗ
трудове
Никифорук
Оксана
Миколаївна

2020-30г

+

2021-30 г

+

2020-30 г
2021-30+30 г
2021

2021

2019

2020-30 г
2021-30 г
2022-30 г
2019-30+60 г
2020-30 г
2021-30 г
2021-30 г

2019

2021

2022
2019

2019

2020-30 г
2021-30+30 г
2018
2020-30 г
2021-30 г

+

+

+

+

+

+
+

+

Василівна

23

24
25

26

27

28

29

30
31

32
33

34

35

36
37

38

Медвідчук
Людмила
Василівна
Сайнюк Наталія
Степанівна
Косован
Олександра
Миколаївна
Захарія Віта
Василівна

зарубіжн. л-ри
асистент
учителя
педагогорганізатор
асистент
учителя
асистент
учителя
асистент
учителя)
учитель
початкових
класів
асистент
учителя
Педагогорганізатор

Карп’юк
Наталія
Романівна
Шулепа Оксана учитель історії
Василівна
асистент
учителя
Павлюк Діана
асистент
Ярославівна
учителя
Луканюк Марія
Василівна
Копчук
Мар’яна
Василівна
Кузенко Ганна
Миколаївна
Порох Тарас
Тарасович
Заводовська
Уляна
Дмитрівна
Боднарук
Олександра
Василівна
Дійчук Ірина
Василівна
Довганюк
Олена
Степанівна
Жмендак
Вікторія
Володимирівна

2020-30 г
З 2021

2022-30 г

2018

2022-30 г

З 2021

2021-30 г

+

2020

+

2021

2020-30 г
2021-30 г
2021-30 г
2021-30+ 30
год.
2021-30 г

З 2021

2021

З 2021

+

+

+

+

2021-30 г

2022
З 2020

асистент
2022
учителя
завідувач
2020
бібліотекою
асистент
З 2022
Вчитель
2021
англійської мови
2019
зав. філією,
вч. хімії, фізк- 2019
ри
2022
вч. матем, інф
2019
заступник
2018
вч. поч. кл.,
вч. матем, труд.
навч

+

2021-30+ 30
год.
2022-30 г

+

+
+

2019-30+
32+4+4 г
2020-30 г
2021-30 г

+

+
2020-30 г

+
+
+

2021-30 г

+
+

+
2018-60+
20+30+2г
2020-30 г
2021-30 г

+

2022

+

2022

+

психолог
педаг-організ.,
вч. поч. кл.

2022

+

39
40

41
42
43

44

45

46
47
48

49

Жмендак Надія
Василівна
Калачик
Олександра
Василівна
Книш Іван
Іванович
Палійчук Надія
Іванівна
Паранчич
Людмила
Степанівна
Паранчич
Олександра
Василівна
Погребенник
Ольга
Михайлівна
Порох Оксана
Любомирівна
Продан Мар'яна
Іванівна
Семовінчик
Галина
Василівна

вч. початкових
класів

2020

вч. початкових
класів

2021

вч.
фізики,
фізкультури
вч. географії, вч.
основ христ. ет

2020

+
+

2022

вч. укр. мови та
літератури

+

2021

+

2020

2021-30 г
2022- 30 г

вч. початкових
класів
вч. біолог, осн
здоров’я

2021

2022- 30 г

2022

+

вч. німецької та
англ мови

2022

+

вч. англ. мови

2018

50

Ткачук Василь
Ігорович

вч. основ христ.
етики

2021

51

Кобилюк
Галина
Миколаївна
Левицька
Світлана
Федорівна
Захарія Наталія
Андріївна

зав.
філією,
вчителька поч.
класів
учитель
поч.класів

2019

асистент вчителя

2018

Фроляк Карина Вчитель
Василівна
англійської мови

2020

54

2020-30 г
2021-30 г

вч.історії

вч. укр. мови та
літератури

53

+

2020

Тинкалюк
Галина
Василівна

52

2021-30 г
2022- 30 г

2018

+

+

2019-24 г
2020-30г+30г.
2021-30 г
2022-30 г
2021-30 г
2022-30 г
2020-30 г
2021-30+
30 год.
2020-30 г
2021-30 г

+

+
+

+

2019-60+30 г
2020-30 г
2021-30 г.

+

+

№
п/
п

Зміст діяльності

Термін

Відповідаль
ні

Відмітка про
виконання

4.2. Організація роботи з обдарованими і здібними учнями

І. Організація та функціональне забезпечення реалізації системи виявлення та підтримки
обдарованих і талановитих дітей

1. Призначення координатора по роботі з обдарованими
До 02.09.
учнями в ліцеї
ІІ. Організація і зміст освітнього процесу
2. Розробка завдань до І етапу Всеукраїнських учнівських
До 30.09.
олімпіад з навчальних предметів
3. Підготовка до участі учнів ліцею у І етапі конкурсуГрудень
захисту робіт МАН
ІІІ. Організація та проведення олімпіад:
4. Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
Жовтень
Участь учнів ліцеюу ІІ (регіональному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів
6. Участь в І етапі конкурсу захисту науководослідницьких робіт МАН
7. Участь в ІІ етапі конкурсу захисту науководослідницьких робіт МАН

5.

8.

Листопадгрудень

М.М.Хрептій
Вчителіпредметники,
Керівники
МО

В.В.
Мізерний
Керівники
МО

Грудень
Січень

ІV.Організація та проведення конкурсів
Участь у районних та обласних виставках дитячої
Протягом
творчості
року

Керівники
МО

№
з/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Заходи

вересень
Проведення зустрічі з учнями 1-11-х класів щодо
початку навчального року
Провести консультації класних керівників, керівників
гуртків, лідерів учнівського врядування з питань
планування виховної роботи, дотримання Правил
внутрішнього розпорядку в ліцеї, Статуту ліцею
Погодити план роботи педагога-організатора на
2022/2023 навчальний рік
Розробити єдиний режим ліцею з урахуванням всіх
аспектів освітньої роботи
Провести класні збори з метою організації учнівського
самоврядування в класах та лцеї
Провести тематичні збори учнів по класах
«Дотримання правил для учнів - обов’язок кожного
ліцеїста»
Спланувати
роботу
органів
учнівського
самоврядування
Заходи щодо відзначення Міжнародного дня миру (за
окремим планом).
День книги (до Всеукраїнського Дня бібліотек).

Термін
виконання

Відповіда
льний

31.08.2022

Класні
керівники

Серпень

Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень

Класні
керівники
Класні
керівники

Відмітка про
виконання

4.3. Виховний процес в ліцеї

10.

«Увага, діти на дорозі!» (за окремим планом)

11.
12.

Загальноліцейна батьківська конференція
Класні батьківські збори

13.

Методичні консультації з новопризначеними класними
керівниками
Організація
роботи
МО
класних керівників.
Узгодження планів роботи МО на 2022/2023
навчальний рік
Стан роботи класних керівників щодо профілактичної
роботи з попередження дитячого травматизму (
журнали реєстрації інструктажів, класні журнали)

Вересень

Контроль відвідування учнями занять

Вересень

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

жовтень
Заходи щодо відзначення Дня Захисника України та
Дня українського козацтва (за окремим планом):
Заходи щодо Дня Вчителя
Цикл бесід «Правила здорового способу життя» (з
учнями 1-11-х класів).
День учнівського самоврядування.
Засідання методичного об’єднання класних керівників
Контроль класних журналів (сторінки обліку
проведення бесід, заходів з безпеки життєдіяльності)
листопад
День української писемності та мови «Наша мова
калинова» (за окремим планом)
Заходи щодо вшанування пам’яті жертв голодомору
та політичних репресій (за окремим планом):
Заходи «В єдності і сила народу» Дня Гідності і
Свободи (за окремим планом)
Заходи щодо відзначення Міжнародного дня
толерантності та інклюзивної освіти (за окремим
планом).

01.09.15.09.2022
Вересень
Вересень

Класні
керівники

Вересень
Вересень

Жовтень

Класні
керівники

Жовтень

Класні
керівники

Жовтень
Жовтень
Жовтень

Листопад
Листопад
Листопад
Листопад

Класні
керівники
Класні
керівники
Класні
керівники

грудень
27.
28.

Святого Святого Миколая .
Класні батьківські збори

Грудень
Грудень

29.

Заходи до Міжнародного Дня прав людини «Я і закони
моєї держави» (за окремим планом)

Грудень

30.

Підведення підсумків роботи за І семестр МО класних
керівників, корекція плану на другий семестр
Контроль класних журналів (сторінки обліку
проведення бесід, заходів з безпеки життєдіяльності)

Грудень

31.

Класні
керівники
Класні
керівники

Грудень

січень
32.

Заходи щодо відзначення Дня Соборності та Свободи

Січень

Класні

України (за окремим планом)
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

керівники

Заходи щодо відзначення Дня пам’яті Героїв Крут (за
окремим планом)
Уроки пам’яті «Свіча Голокосту не згасне» до
Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту
лютий
Заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
(за окремим планом)
Заходи до Міжнародного Дня рідної мови (за окремим
планом)

березень
Заходи щодо відзначення річниці з дня народження
Т.Г. Шевченка (за окремим планом)

Січень

Класні
керівники

Січень

Лютий
Лютий

Березень

Класні
керівники
ЗДВР
Класні
керівники
Вчителі
гуманітарн
их наук
Педагогорганізатор
Класні
керівники

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (за
Березень
окремим планом).
Контроль класних журналів (сторінки обліку Березень
проведення бесід, заходів з безпеки життєдіяльності)
квітень
Заходи
щодо відзначення трагедії на ЧАЕС (за Квітень
окремим планом)
Загальноліцейні батьківські збори
Квітень
Провести цикл бесід з правового виховання:
- Про правила поводження в громадських місцях.
Підготовка документації
закінчення навчального року
Відзначення Дня вишиванки.

травень
класних керівників

Квітень

Класні
керівники
Класні
керівники
Класні
керівники

на Травень
Травень

Свято Останнього дзвоника
Травень
Контроль класних журналів (сторінки обліку Травень
проведення бесід, заходів з безпеки життєдіяльності)

Класні
керівники

Розділ V
УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЛІЦЕЮ
5.1.Контрольно-аналітична діяльність
5.1.1. Циклограма внутрішньо шкільного контролю
Форма
контролю
Вересень

Класно-узагальнючий

Фронтальний

Персональний

Адаптація
до навчання учнів 1-го
класу.

Аналіз початку навчального
року; стан ведення шкільної
документації (класні
журнали, особові справи,
журнали ТБ)

Робота молодих та
новоприбулих
вчителів.

Жовтень

Наступність
у навчанні учнів 5-го
класу

Листопад
Грудень

Січень

Наступність у навчанні
учнів 10-го класу
(контроль освітнього
процесу)
Адаптація до навчання
учнів 1-го класу

Підведення підсумків
навчальних досягнень учнів
за І семестр
Аналіз ведення шкільної
документації (класні
журнали, календарне
планування)

Лютий
Березень

Готовність до вибору
подальшого навчання
учнів 9- х класу.
Готовність до випуску з
ліцею учнів 11-го класу

Аналіз ведення класних
журналів

Квітень
Травень

Готовність до навчання
Підведення підсумків
у школі ІІ ступеню учнів роботи ліцею за рік (за
4-го класу
всіма напрямками)

Форма
контролю
Вересень

Тематичний

Жовтень

Робота молодих та
новоприбулих
вчителів.
Проходження курсів
підвищення
кваліфікації
Робота вчителів, які
атестуються

Аналітичний

Робота вчителів, які
атестуються.
Робота вчителів, які
атестуються.

Проходження курсів
підвищення
кваліфікації
Робота молодих
вчителів.

Оглядовий
Аналіз стану календарного
планування;
Ведення особових справ.
Стан ведення зошитів учнів
з української мови,
математики

Контроль викладання та
рівня знань, умінь та навичок
учнів 5-11-х класів з
зарубіжної літератури

Контроль
за організацією інклюзивної
форми навчання
Контроль викладання та
рівня знань, умінь та навичок
учнів 6-11-х класів з
географії

Листопад
Грудень

Січень

Контроль за веденням
тематичного і
семестрового обліку
навчальних досягнень у
класних журналах.
Початкові класи, 1-4 класи

Навчання учнів
базової школи в
НУШ

Аналіз стану ведення
зошитів учнів з англійської
мови.

Лютий
Контроль викладання та
рівня знань, умінь та навичок
учнів 1-11-х класів з фізичної
культури
Контроль викладання та
рівня знань, умінь та навичок
учнів 10-11-х класів з
предмету
«Захист України»

Березень

Травень

Українська мова та література, 511 класи
2 Зарубіжна література, 5-11 класи
3 Іноземна мова (англійська), 1-11
класи
4 Історія України (Вступ до історії),
5 клас
Історія України. Всесвітня історія
(інтегрований курс), 6 клас
Історія України, всесвітня історія,
7-11 класи
Основи правознавства, 9 клас
Громадянська освіта, 10 клас
5 Математика, 5-6 класи
Алгебра, 7-11 класи
Геометрія, 7-11 класи
6 Інформатика 5-11 класи
7 Природознавство, 5 клас
Біологія, 7-11 класи
8 Географія, 6-11 класи
9 Фізика, 7-11 класи
10 Хімія, 7-11 класи

2025/2026

20124/2025

2023/2024

Предмети

2022/2023

№

2021/2022

5.1.2. Перспективний план контролю за станом викладання навчальних предметів

жовтень

1

жовтень
березень
березе
нь

січень
жовтень
січень
грудень
травень
березень

11 Образотворче мистецтво, 5-7
класи
Музичне мистецтво, 5-7 класи
Мистецтво, 8-9 класи
12 Трудове навчання. 5-9 класи
Технології, 10-11 класи
13 Основи здоров’я, 5-9 класи
14 Захист України, 10-11 класи
15 Фізична культура, 1-11 класи
16 Початкові класи, 1-4 класи

січень

жовтень
травень
травень
березень
жовтень січень

березень

17 Курси за вибором, факультативні
курси. Гуртки.
18 Індивідуальне навчання
19 Інклюзивне навчання

травень

травень
березень

січень
листопад

5.1.3. Вивчення стану викладання предметів
№
п/п

1
2
3

4

Зміст діяльності

Термін

Контроль викладання та рівня знань, умінь та
навичок учнів 5-11-х класів з зарубіжної
літератури
Контроль викладання та рівня знань, умінь та
навичок учнів 6-11-х класів з географії
Контроль викладання та рівня знань, умінь та
навичок учнів 1-11-х класів з фізичної культури
Контроль викладання та рівня знань, умінь та
навичок учнів 10-11-х класів з предмету«Захист
України»

Відповіда
льні

Відмітка
про
виконання

Жовтень
Грудень
Березень
Травень

5.1.4. Здійснення класно-узагальнюючого контролю

№
з/п

Зміст діяльності

Термін
Відповідальний Відмітка
проведення
про
виконання
Жовтень
О.П. Карп’юк

1

Управління адаптацією учнів 5-го класу до
навчання в школі ІІ ступеню

2

Управління адаптацією учнів 10-го класу
до навчання в школі ІІІ ступеня

Грудень

О.П. Карп’юк

3

Управління адаптацією учнів 1-го класу до
навчання в школі І ступеня

Січень

О.П. Карп’юк

4

5

Стан готовності учнів 9-го класу до
закінчення основної школи

Березень

О.П. Карп’юк

Стан готовності учнів 11-го класу до
закінчення ліцею

Березень

О.П. Карп’юк

Стан готовності учнів 4-го класу до
навчання в школі II-го ступеню

Квітень

О.П. Карп’юк

5.1.5. Оглядовий контроль
№
з/п

Захід

Стан календарного планування.
Ведення особових справ.
2
Контроль за веденням тематичного і
семестрового обліку навчальних досягнень
у класних журналах.
3
Стан календарного планування на ІІ
семестр.
4
Стан ведення зошитів учнів з англійської
мови
5
Контроль за веденням семестрового і
річного обліку навчальних досягнень у
класних журналах; ведення особових справ
5.1.6. Здійснення персонального контролю
1

№
з/п

Захід

1

1. Надання методичної допомоги
учителям, які цього потребують.

2

Контроль за роботою учителів, які
атестуються.

3

Контроль за проходженням курсів
підвищення кваліфікації вчителів

Термін
вересень
грудень

Відповідальний Відмітка
про
виконання
М.М. Хрептій
ЗДНВР
ЗДНВР

січень

ЗДНВР

лютий

ЗДНВР

травень

ЗДНВР
М.М. Хрептій

Термін

Відповідальний Відмітка
про
виконання
Упродовж
М.М. Хрептій
навчального
ЗДНВР
року
Вересеньчлени
Березень
атестаційної
комісії
Упродовж
ЗДНВР
року

5.2. Тематика засідань дорадчих колегіальних органів
5.2.1.Тематика засідань педрад
СЕРПЕНЬ
1. Про організацію освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.
М.М. Хрептій
2. Про погодження річного плану роботи ліцею на 2022/2023 навчальний рік.
М.М. Хрептій, ЗДНВР
3. Про погодження плану роботи методичної ради ліцею на 2022/2023 навчальний рік.
ЗДНВР
4. Про особливості викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році.
ЗДНВР, Керівники МО
5. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11 класів у 2022/2023 навчальному році.
ЗДНВР

6. Про організацію роботи в базовій школі (5 клас НУШ).
ЗДНВР
7. Про організацію інклюзивного навчання з учнями ліцею.
ЗДНВР
ЖОВТЕНЬ
1. Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 5-11-х класів з зарубіжної
літератури.
Заводовська У.Д., Керівник МО
2. Адаптація учнів 1-их класів до навчання в освітньому закладі.
Керівник МО, Практичні психологи
3. Адаптація учнів 5-их класів до навчання в базовій школі.
Класні керівники, Практичні психологи
СІЧЕНЬ
1. Про управління адаптацією учнів 1-го класу до умов навчання в школі І ступеня
Керівник МО, Практичні психологи, Класні керівники 1-их класів
2. Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 6-11-х класів з географії.
Заводовська У.Д., Керівник МО
БЕРЕЗЕНЬ
1.Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 1-11-х класів з фізичної
культури.
Заводовська У.Д., Керівник МО
2. Про організоване закінчення 2022/2023 навчального року. Подання на нагородження за
результатами навчання
М.М. Хрептій
3. Про підсумки контролю стану освітнього процесу в 9-му класі (класно-узагальнюючий
контроль: готовність до вибору варіантів подальшого навчання)
О.П. Карп’юк, Класні керівники 9-их класів
4. Про підсумки контролю стану освітнього процесу в 11-му класі (класно-узагальнюючий
контроль: готовність до випуску з ліцею)
О.П. Карп’юк,О.В. Діголарь
ТРАВЕНЬ
1. Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 10-11-х класів з
предмету«Захист України»
Керівник МО, ЗДНВР
2. Про підсумки контролю стану освітнього процесу в 4-му класі (готовність учнів до
навчання в школі ІІ ступеня).
В.В. Мізерний, Практичні психологи, Класні керівники 4-их класів
3. Про переведення учнів 1-8, 10-х класів до наступних класів у 2023 році.
М.М. Хрептій
4. Про нагородження учнів 2-8-х, 10-го класів Похвальними листами «За високі досягнення у
навчанні» у 2022/23 навчальному році.
М.М. Хрептій
ЧЕРВЕНЬ
1. Про випуск з ліцею учнів 9, 11-го класів у 2023 році.
М.М. Хрептій
2. Про проект річного плану роботи ліцею на 2023/2024 навчальний рік.
ЗДНВР
3. Про затвердження освітньої програми та навчального плану на 2023/2024 навчальний рік
М.М. Хрептій

5.3. Накази директора ліцею
№

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5

1
2

1
1

2

Зміст наказу

Серпень
Про розподіл обов’язків між адміністрацією ліцею
Про організацію роботи з охорони праці в новому
навчальному році
Про тарифікацію педагогічних працівників ліцею.
Про закріплення класних кабінетів за класами
Про облік дітей і підлітків шкільного віку
мікрорайону ліцею
Про призначення відповідальних у новому
навчальному році: за охорону праці, пожежну безпеку,
за електрогосподарство
Про призначення класних керівників
Про створення комісії з інвентаризації матеріальних
цінностей
Про створення методичних об’єднань ліцею
Про організацію методичної роботи в ліцеї.
Про організацію роботи з обдарованими та здібними
дітьми
Про призначення відповідального за здійсненням
моніторингу якості освіти у ліцеї
Про розподіл гурткової роботи
Про режим роботи ліцею
Про затвердження мережі класів та контингенту учнів
на 2022/2023 навчальний рік
Про організацію роботи з охорони життя і здоров’я
учнів та попередження дитячого травматизму
Вересень
Про стан відвідування учнями ліцею
Про стан ведення шкільної документації: класних
журналів, журналів з ТБ.
Про створення атестаційної комісії
Про звільнення від оплати за харчування в шкільній
їдальні дітей пільгового контингенту
Про результати обліку дітей і підлітків шкільного віку
мікрорайону ліцею
Жовтень
Про організацію проведення І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад, турнірів.
Про атестацію педагогічних працівників у 2022/2023
навчальному році
Листопад
Про підготовку до роботи ліцею в зимовий період.
Грудень
Про результати участі учнів ліцею у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів
Про попередження дитячого травматизму на період
зимових канікул.

Відповідальний
за підготовку
проекту наказу
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
ЗДНВР
ЗДНВР
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій

Відмітка
про
виконання

1

Про результати перевірки виконання навчальних
програм за І семестр 2021/2022 навчального року
Про стан ведення документації ліцею
Про стан методичної роботи за І семестр 2022/2023
навчального року
Січень
Про затвердження номенклатури справ на 2023 рік
Березень
Про організоване закінчення 2022/2023 навчального
року
Про організацію проведення Дня ЦЗ
Про попередження дитячого травматизму на період
весняних канікул.
Про підсумки засідання атестаційної комісії
Травень
Про перевід до наступних класів учнів 1-4, 5-8, 10
класів.
Про попередження дитячого травматизму в період
літніх канікул.
Про переведення учнів 1-10-х класів до наступних
класів
Про нагородження учнів 5-8, 10 класу Похвальними
листами «За високі досягнення у навчанні»
Про щорічну відпустку педагогічних працівників
ліцею
Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11 класів
за 2022/2023 навчальний рік
Про стан ведення шкільної документації: класні
журнали, особливі справи учнів
Червень
Про виконання навчальних програм за рік.

2

Про підсумки методичної роботи в ліцеї

ЗДНВР

3

Про підсумки роботи з обдарованими та здібними
учнями
Про випуск учнів 9, 11-го класів з ліцею

ЗДНВР

3
4
5

1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7

4

ЗДНВР
М.М. Хрептій
ЗДНВР
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій

М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
М.М. Хрептій
ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР

М.М. Хрептій

№
з\п

1

Зміст діяльності

Термін

Відповідаль
ний

Організувати роботу щодо систематизації нормативно- вересень М.М.Хрептій
правових документів з кадрових питань, а саме:
О.І. Божак
Конституції України,
- Закону України “Про освіту”,
- Закону України “Про середній загальноосвітній
навчальний заклад”
- Кодексу Законів України про Працю,
- Закону України “Про відпустки”,

Відмітка про
виконання

5.4. Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку
педагогічних працівників

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10
11
12

- Інструкції про ведення трудових книжок,
- Наказів, методичних листів органів управління
освітою.
Систематизувати нормативно – правові документи з
кадрових питань щодо функціонування закладу освіти, а
саме:
- Статут: права та обов’язки учасників освітнього
процесу;
- річний план;
- робочий навчальний план:
- кадрове забезпечення інваріантної та варіативної
складової;
- забезпення зайнятості педагогічного персоналу.
Здійснити комплектування закладу освіти обслуговуючим персоналом та педагогічними кадрами.
Здійснити аналіз якісного складу працівників за
критеріями:
- всього педагогічних працівників;
- за освітою: вища; середня спеціальна; навчаються;
- за категоріями: вища; перша; друга; спеціалісти;
- за віковим складом: пенсіонери; молоді спеціалісти.
Здійснювати своєчасне та якісне ведення Книги обліку
педагогічних працівників.
Організувати роботу щодо дотримання штатного
розпису, а саме:
- нормативність затвердження;
- дотримання номенклатури посад;
- всього працівників за штатним розписом.
Організувати роботу щодо систематичного забезпечення
звітності щодо плинності кадрів за наступними
критеріями:
- прийнято на роботу;
- звільнено з роботи;
- вакансії обслуговуючого персоналу та педагогічних
кадрів;
- сумісники.
Організувати роботу щодо надання працівникам закладу
освіти соціальних відпусток.
Провести тарифікацію педагогічних працівників.
Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних
документів про педагогічне навантаження:
- видання наказу щодо попереднє навантаження на
наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних
працівників, рівномірність розподілу;
- погодження з профкомом ліцею;
- заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження;
-тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії,
погодження з ПК)
Забезпечити систематичну роботу щодо ведення
особових справ працівників.
Здійснити
перевірку
ведення
особових
справ
працівників.
Організувати роботу щодо систематизації посадових
інструкцій працівників за наступними критеріями:
- відповідність нормативам;
- затвердження адміністрацією;

вересень М.М.Хрептій

серпень- М.М.Хрептій
вересень
ЗДНВР

протягом О.І. Божак
року
до 10.09. М.М.Хрептій

протягом
року

О.І. Божак

протягом М.М.Хрептій
року
До 01.09. М.М.Хрептій
01.09. М.М.Хрептій

протягом О.І. Божак
року
листопад, М.М.Хрептій
червень
вересень- О.І. Божак
жовтень

13

14

15
16

17

18

- ознайомлення працівників.
Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів,
обслуговуючого персоналу відповідно штатному
розпису та законодавства
(робочий час, перерви на
обід)
Скласти розклад уроків відповідно до навчального
плану, занять, факультативів, гуртків та погодити з ПК і
райСЕС.
Організувати і здійснювати роботу щодо проведення
атестації педагогічних кадрів.
Забезпечити наявність нормативних документів про
атестацію, а саме:
- перспективного плану підвищення кваліфікації;
- перспективного плану атестації;
- протоколів засідання атестаційної комісії;
- заяв працівників про атестацію;
- видання наказів.
Здійснювати забезпечення дотримання положень
нормативних документів з трудового законодавства
щодо ведення Книги обліку трудових книжок.
Здійснювати забезпечення дотримання положень
нормативних документів з трудового законодавства
щодо ведення трудових книжок, а саме:
- нормативність ведення записів, їх відповідність
наказам;
- відповідність
кількості
трудових
книжок
кількості працівників.
Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових
питань відповідно до Інструкції з ведення ділової
документації, а саме:
- про призначення (дотримання номенклатури
посад);
- про звільнення (вказання причини звільнення,
посилання на відповідні статті КЗпП);
- за сумісництвом;
- встановлення доплат за суміщення посад та інше.

вересень М.М.Хрептій

до 01.09.

ЗДНВР

з 01.09. М.М.Хрептій
в період М.М.Хрептій
атестації

постійно

О.І. Божак

постійно М.М.Хрептій

19

Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових постійно
питань у Книзі реєстрації наказів з кадрових питань за
критеріями:
- нормативність ведення (прошита,
пронумерована, скріплена печаткою);
- наявність підписів про ознайомлення з наказами;
- відповідність номера наказу номеру в книзі
реєстрації.

О.І. Божак

20

Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону
М.М.Хрептій
України “Про відпустки”, а саме:
січень
- видати наказ про графік відпусток працівників у
поточному календарному році, погодити з протягом
профкомом, довести його до відома всіх
року
працівників;
згідно
- надавати повну щорічну основну відпустку через графіку
6 місяців після прийняття на роботу;
протягом
- надавати педагогічним працівникам повну
року
щорічну основну відпустку у літній період;

21
22

- надавати додаткові, соціальні, відпустки без
збереження заробітної плати
Переглянути
Правила
внутрішнього
трудового серпень М.М.Хрептій
розпорядку ліцею.
Організувати роботу щодо виконання положень протягом
Р.Р.
Колективного договору.
року
Тимофійчук
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

1

2

3

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по
створенню безпечних та нешкідливих умов праці
відповідно до вимог нормативних документів з
охорони праці.
Забезпечити суворе дотримання посадовими особами
та працівниками вимог Закону України “ Про охорону
праці”, нормативних актів про охорону праці.
Зберігати за працівниками , які втратили
працездатність у зв’язку з нещасним випадком, місце
роботи та середню заробіню плату на весь період до
встановлення відновлення працездатності.
Проводити атестацію робочих місць за умовами праці
Виконувати всі заплановані заходи по підготовці до
роботи в зимовий період
Забезпечувати належне утримання санітарно –
побутових приміщень.
Забезпечити постійний контроль за своєчасним
введенням в дію нормативних документів з питань
організації, нормування праці, розподілу навчального
навантаження.
Забезпечувати ефективний контроль за дотриманням в
ліцеї законодавства про оплату праці.
Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.

10. Гарантувати оплату праці за роботу в надурочний час,
у святкові та вихідні дні згідно чинного законодавства.
11 Гарантувати виплату мінімальної заробітної плати у
розмірах, не нижче законодавчо встановленного
розміру мінімальної заробітної плати.
12. Забезпечити в ліцеї гласність умов оплати праці,
порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших
заохочувальних компенсаційних виплат, положень про
преміювання.
13 Зберігати за працівниками місце роботи і середній
заробіток за час проходження ними медичного огляду.
14. Надавати щорічні тарифні відпустки педпрацівникам
15. Надавати відпустки або їх частину керівникам та
педпрацівникам протягом навчального року у зв’язку з
необхідністю санітарно – курортного лікування.
16 Забезпечити виконання основних положень закону
України «Про захист персональних даних»

Протягом М.М. Хрептій
року
Протягом М.М. Хрептій
року
Постійно

За
М.М. Хрептій
потребою
Вересень М.М. Хрептій
–листопад
Постійно М.М. Хрептій
Постійно

М.М. Хрептій

Постійно

М.М. Хрептій

Постійно

М.М. Хрептій

Постійно

М.М. Хрептій

Постійно

М.М. Хрептій

Постійно

М.М. Хрептій

Раз на рік

М.М. Хрептій

Згідно
М.М. Хрептій
графіку
За
М.М. Хрептій
потребою
Постійно

М.М. Хрептій

5.5. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму

№
з/п

Заходи

1

І – е засідання (серпень)
1. Підсумки роботи ради ліцею у 2021/2022
навчальному році та визначення пріоритетних напрямів
в роботі на 2022/2023 навчальний рік. 2. Вибори голови
та секретаря ради ліцею.
ІІ – е засідання (січень)
1. Аналіз відвідування учнями ліцею.

2

3

Термін
Відповіда
виконання льний

ІІІ – є засідання (червень)
1. Про атестацію педагогічних працівників ліцею.
2. Про погодження робочого навчального плану на
2022/2023 навчальний рік

Відмітка про
виконання

5.5.1. Робота ради ліцею

26.08.

Січень
Червень

5.5.2. Робота органів учнівського самоврядування
Джурівського ліцею
ВЕРЕСЕНЬ
№

Термін
викона
ння

Зміст виховної
діяльності

Ключова
компетентніст
ь

Свято «День Знань. Обізнаність та
«Дзвоник перемоги!» самовираження
у сфері
Створення святкової культури.
атмосфери у ліцеї
Соціальна та
громадянська
компетентності

1. 1.

01.09

2. 2

01.09 – Вибори лідера ліцею. Соціальна та
12.09 Формування команди громадянська
компетентності
учнівського
самоврядування
ліцею.
Формування активів
класу

Ціннісні
Напрями
ставлення та виховної
практичні
роботи
здатності
Ціннісне
Художньоставлення до
естетичне
культури й
виховання
мистецтва
Ціннісне
ставлення до
сім’ї, родини,
людей
Загальноприйняті Правове
людські цінності, виховання
права людини,
громадська
відповідальність.

Відповіда
льні
Педагогорганізатор

Педагогорганізатор

3. 3

4. 4.

5. 5.

01.09 – Проєкт учнівського Соціальна та
Ціннісне
Фізичне
Педагог31.09 парламенту «Про
громадянська ставлення до себе виховання організатор
Правове
Міністерств
свою безпеку дбай – компетентності та здоров'я
Уміння вчитися Загальноприйняті виховання а УС
дорожні правила
впродовж життя людські цінності,
вивчай»:
-Фото-Квест
права людини,
«Дитинству – безпечні
громадська
дороги»
відповідальність.
-Відео-дайжест «Увага
на дорозі – життя у
безпеці»
-Інформаційна
листівка для
гімназистів «Я –
велосипедист»
-Онлайн-виставка
малюнків «Мій друг –
дорожній рух!»
05.09 Благодійний челендж Соціальна та
Ціннісне
Морально- Педагоггромадянська ставлення
етичне
організатор
«Українці –
українцям»
компетентності особистості до виховання Заступник
до Міжнародного дня
суспільства й
Національн УС
благодійності
держави
оЗагальноприйняті патріотичне
людські цінності, виховання
права людини,
громадська
відповідальність
09.09 Фотовиставка
Обізнаність і
Ціннісне
Художньо- Педагогсамовираження ставлення до
естетичне організатор
«Мальовнича моя
у сфері
культури й
виховання Міністр
Україна»
до Міжнародний день культури
мистецтва
культури
краси»
УС

6. 6.

12.09 – Олімпійський
Екологічна
Ціннісне
16.09 тиждень:
грамотність і ставлення до
- Конкурс коміксів на здоров’я життя здоров'я
тему «Спортивні
забави» ( до Дня
фізичної культури і
спорту України 11.09)
- Тік-ток челендж
«Спорт – це модно!»
- Фотовиставка «Спорт
– моє життя»

7. 7.

15.09 Тренінг для членів
учнівського
самоврядування
«Лідер – це дія»
до Дня демократії
29.09 Акція «Запали свічку
пам’яті»
до Дня пам'яті трагедії
Бабиного Яру

8.

Ініціативність Ціннісне
та
ставлення
підприємливість особистості до
суспільства й
держави
Соціальна та
Ціннісне
громадянська ставлення
компетентності особистості до
суспільства й
держави

Фізичне
Педагогвиховання організатор
Міністр
спорту
УС

Правове
Педагогвиховання організатор
Лідер УС
Національн Педагогоорганізатор
патріотичне Міністр
виховання культури УС

9.

Кожн Засідання учнівського Ініціативність і Ціннісне
ого
підприємливість ставлення до
парламенту
тижн
суспільства і
я
держави

10. Протя
гом
місяц
я

Акція : «Кожен учень
хоче знати, де свої
таланти показати»
(залучення дітей до
відвідування гуртків,
секцій, клубів за
інтересами)
11. Протя Доповнення
гом
інформації до газети
року ліцею про події
вересня.

Уміння вчитися Ціннісне
впродовж життя ставлення до
культури і
мистецтва

Інформаційно- Ціннісне
цифрова
ставлення до
компетентність суспільства і
держави

Правове
Педагогвиховання організатор
Лідер УС
Художньоестетичне
виховання
Фізичне
виховання
Трудове
виховання
Правове
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
праці та
профорієнт
ації УС
Педагогорганізатор
Міністр
інформації
«Пресцетр»

ЖОВТЕНЬ
№

Термін
викона
ння

Зміст виховної
діяльності

1.

01.1030.10

Проєкт учнівського
парламенту «Юний
громадянин
нескореної країни»
в рамках місячника
правових знань:
- Телеміст-дебати
«Що може зробити
дитина для своєї
країни?»
- Конкурс дитячих
малюнків «Право
очима дітей»
- Інформаційна
листівка «Права дітей в
Україні»
Фоточеленж «Сила
усмішки»
до Всесвітнього Дня
усмішки

2. 01.10

3.

03.1006.10

Проєкт учнівського
самоврядування
«Осінній фест» до
Дня працівників
освіти :
- Фотоконкурс
«Гарбузова феєрія»
- Відеолистівка

Ключова
Ціннісні
компетентніст ставлення
ь
та
практичні
здатності
Соціальна та
Ціннісне
громадянська ставлення до
компетентності суспільства і
Ініціативність держави
та
Ціннісне
підприємливість ставлення до
себе

Напрями
виховної
роботи

Відповідаль
ні

Національно
-патріотичне
виховання
Правове
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

Обізнаність та Ціннісне
Художньосамовираження ставлення до естетичне
у сфері
себе
виховання
культура

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

Обізнаність та
самовираження
у сфері
культура

Педагогогранізатор
Міністр
культури УС

Ціннісне
Художньоставлення до естетичне
культури і виховання
мистецтва
Ціннісне
ставлення до
здоров'я

4.

04.10

«Вчителі – витязі
освіти
Екологічна
Ціннісне
МоральноПроведення
грамотність і ставлення до етичне
благодійної акції
виховання
«Чотирилапий друг» здорове життя природи
до Всесвітнього
тварин

Педагогорганізатор
УС

Всеукраїнська
благодійна акція
«Happy Гав для
Сірка»
5.

13.1014.10

6.

17.1021.10

7.

24.1028.10

Заходи до Дня
захисника та
захисниць України
та Дня українського
козацтва
- Відеопривітання
«Захисники України воїни світла»
- Інформ-дайджест
«Від козаків до
кіборгів»
- Всегімназична
хвилина скорботи за
загиблими
захисниками України
- Національнопатріотична акція
малюнків «Повертайся
живим»
- Національна
кампанія подяки
захисникам та
захисницям України
#ЗавдякиТобі (фото
долоня до серця)
Тиждень протидії
булінгу
- Відеопрезентація
«Кібербулінг агресія в
інтернеті»
- Селфі-акція «Ми
різні, але рівні»
Тиждень учнівського
самоврядування
- Тренінг «Імідж –
важлива складова
справжнього лідера»
- Конференція
«Структура
учнівського
самоврядуваня у
класі»
- Відеопрезентація
«Міністерства

Соціальна та
Ціннісне
Національно Педагоггромадянська ставлення до -патріотичне організатор,
компетентності суспільства і виховання УС
держави
МоральноСпілкування
Ціннісне
етичне
державною
ставлення до виховання
мовою
культури і
мистецтва
Інформаційноцифрова
компетентність

Соціальна та
Ціннісне
Моральногромадянська ставлення до етичне
компетентності себе
виховання
Ціннісне
Правове
ставлення до виховання
здоров'я

Педагогорганізатор
Міністерство
внутрішніх
справ УС

Ініціативність і Ціннісне
Правове
підприємливість ставлення до виховання
суспільства і
Соціальна та
держави
громадянська
компетентності
Уміння вчитися
впродовж життя

Педагогорганізатор
Лідер УС

учнівського
самоврядування»
8.

Кожен Засідання учнівського Ініціативність і Ціннісне
Правове
понеділ самоврядування
підприємливість ставлення до виховання
ок
суспільства і
держави

Педагогорганізатор
Президент
УП

9.

Протя
гом
року

Педагогорганізатор
Міністерство
інформації
«Пресцетнр»

Доповнення
інформації до газети
ліцею про події
жовтня.

Інформаційно- Ціннісне
Правове
цифрова
ставлення до виховання
компетентність суспільства і
держави

ЛИСТОПАД
№

Ціннісні
Напрями
Термін Зміст виховної
Ключова
ставлення виховної
виконан діяльності
компетент
та
роботи
ня
ність
практичні
здатності
1. 01.11 – Проєкт «Здоровим
Екологічна
Ціннісне
Фізичне
30.11
грамотність і ставлення
виховання
бути модно!»
в рамках місячника
здорове життя до себе
здорового способу :
Ціннісне
- Відеомесендж
ставлення
«Здоровим бути модно»
до здоров'я
2. 04.11

Благодійна селфіакція
«Не кидай тваринку
у біді»
до Всесвітнього
тварин

Екологічне Педагогвиховання організатор
Міністр
спорту та
екології УС
Фізичне
Педагогвиховання організатор
Заступник
УС

Тиждень знань
безпеки
життєдіяльності:
- Мультфільми від
ЮНІСЕФ Україна про
мінну безпеку:
«Повітряний змій»,
«Лісовий скарб»,
«Телефонуй 101» для 14 класів.

Уміння
вчитися
впродовж
життя
Інформаційно
-цифрова
компетентніст
ь

4.

Дня української мови
та писемності
- Хіт-парад «Топ-10
відомих українсь-ких
прислів’їв»
- Флешмоб
#Мова_мояЗброя
Проєкт учнівського
самоврядування

Спілкування
державною
мовою

Ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Соціальна та
громадянська

Загальнопр
ийняті

5. 14.11 –
18.11

Педагогорганізатор
Міністр
спорту та
екології УС

Екологічна
Ціннісне
грамотність і ставлення
здорове життя до природи

3. 07.11 –
11.07

09.11

Відповідаль
ні

Ціннісне
ставлення
до себе та
здоров'я

Національн
опатріотичн
е
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
освіти УС

Морально- Педагог-

6.

7.

8.

9.

«Тиждень
толерантності»:
Понеділок «День
добра»
Арт-презентація
«Нехай доброти у
світі більшає»
Вівторок «День
Тактовності»
Дискусія «Чи
потрібно говорити у
вічі правду?»
Середа «День Поваги»
Google-дошка
опитування «Що таке
повага?»
Четвер «День
Ввічливості»
Інтерактивний тестгра «Доречне
вживання ввічливих
слів»
П’ятниця «День
Взаєморозуміння»
Листівка «Дієта для
тих, хто хоче бути
толерантним»
20.11 Заходи до
(неділ Всесвітнього Дня
дитини
я)
- Акція «Діти- дітям»
- Кінозал-онлайн
«Українські
мультики» (20.11)
21.11
День Гідності та
Свободи
- Відеолінійка
«Майдан – фортеця
духу»
- Хвилина
вшанування «Герої не
вмирають»
- Флешмоб «Я –
українець(-ка)!»
28.11
День пам’яті жертв
Голодомору та
політичних
репресій(27.11)
- Акція «Свічка
пам’яті»
Кожен Засідання учнівського
понеділ самоврядування
ок

компетентнос
ті

людські
етичне
цінності,
виховання
права
людини,
громадянсь
ка
відповідаль
ність

організатор
Міністр
освіти УС,
практичний
психолог

Обізнаність і
самовираженн
я у сфері
культури

Ціннісне
Художньо- Педагогставлення до естетичне організатор
культури і
виховання Міністр
мистецтва
культури УС

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
Національно Педагогставлення до -патріотичне організатор
суспільства і виховання УС
держави

Національн
опатріотичн
е
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

Ініціативність і Ціннісне
Правове
Педагогпідприємливість ставлення до виховання організатор
суспільства і
Лідер УС
держави

10.

Протяг Доповнення
ом
інформації до газети
року
ліцею про події
листопада.

ГРУДЕНЬ
№
Термін Зміст виховної
викона діяльності
ння

1. 01.12

2.
01.12 –
31.12

Всесвітній день
боротьби зі СНІДом
Інформдайжесм
«Стоп – СНІД!»

Інформаційно Ціннісне
-цифрова
ставлення
компетент
до себе
ність

Ключова
Ціннісні
компетентніст ставлення
ь
та
практичні
здатності
Екологічна
Ціннісне
грамотність і ставлення
здорове життя до себе та
здоров'я

Ініціативніс
ть і
підприємли
вість

Педагогорганізатор
Міністерство
інформації
«Пресцентр»

Напрями
виховної
роботи

Відповідаль
ні

Фізичне та Педагогекологічне організатор
виховання Міністр
спорту та
екології
Соціальна та Ціннісне
Художньо- ПедагогПроєкт «Все буде
громадянська ставлення до естетичне
організатор
Україна»
в рамках місячника
компетентнос суспільства і виховання УС
національноті
держави
Національн
патріотичного
Обізнаність і
Ціннісне
овиховання:
самовираження ставлення до патріотичн
Відеочелендж
у сфері
культури і
е
«#Я_вірю_у_ЗСУ» до культури
мистецтва
виховання
Дня Збройних Сил
України
- Благодійна акція
«Разом до перемоги» до
Дня Збройних Сил
України
- Конкурс малюнків
«Україна - мій дім»
- Квест-марафон «Усі
ми волонтери»
- Телеміст-марафон з
командою учнівського
самоврядування
«Патріотизм - нагальна
потреба України» до
Дня місцевого
самоврядування (07.12)

3. 07.12

Фоточелендж
«Дівочий оберіг» до
Дня української
хустки

4. 14.12

Web-екскурсія
«Гірчить Чорнобиль
крізь віки»
до Дня вшанування
учасників ліквідації

Обізнаність і
самовираженн
я у сфері
культури

Ціннісне
ставлення до
культури і
мистецтва

Національн
опатріотичн
е
виховання
Соціальна та
Ціннісне
Національн
громадянська ставлення
окомпетентност до
патріотичне
і
суспільства виховання

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС
Педагогорганізатор
Міністр
внутрішніх
справ УС

5. 26.12 –
30.12

8.

Обізнаність і
самовираженн
я у сфері
культури

Ціннісне
Художньо- Педагогставлення
естетичне організатор
до культури виховання Міністр
і мистецтва
культури УС

Художньо- Педагогестетичне організатор
виховання

Протя
гом
року

Художньо- Педагогестетичне організатор
виховання Міністерство
«Пресцентр»

Створення святкової
атмосфери у ліцеї до
новорічних свят

Доповнення
інформації до газети
ліцею про події
грудня.

СІЧЕНЬ
№ Термін Зміст виховної
виконан діяльності
ня

1. 06.01–
13.01

2. 10.0114.01

3.

і держави

Обізнаність і
Ціннісне
самовираженн ставлення
я у сфері
до культури
культури
і мистецтва
Кожног Засідання учнівського Ініціативність і Ціннісне
о тижня самоврядування
підприємливість ставлення до
суспільства і
держави

6. 20.1225.12

7.

наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Проєкт УС
«Новорічні заходи»
- Фото-квест
«Новорічний бум»
- Інтерактивна дошка
дитячих мрій «З Новим
роком, Україно!

11.01

Тиждень народних
святкувань:
-Відеочелендж
««Різдвяний дзвін»»
до свята Рідзва;
-Відеочелендж
«Щедрий вечір,
Україно!» на Старий
Новий рік
-Вертеп. Різдвяня
коляда
Зимові акції:
«Даруємо радість
дітям»;
Акція «Допоможемо
зимуючим птахам»

Всесвітній день
«Дякую»
###-челендж
«У_кожного_свій_фр
онт» (подяка
кожному українцю,

Інформаційно Ціннісне
-цифрова
ставлення
компетент
до себе
ність

Ключова
компетент
ність

Ціннісні
ставлення
та
практичні
здатності
Обізнаність і
Ціннісне
самовираження ставлення
у сфері
до
культури
суспільства
і держави

Правове
Педагогвиховання організатор
Президент
УС

Напрями
виховної
роботи

Відповідаль
ні

Національн Педагогоорганізатор
патріотичн
е
виховання

Екологічна
Загальноприй Моральнограмотність і няті людські етичне
здорове життя цінності,
виховання
права
людини,
громадянська
відповідальні
сть
Соціальна та Ціннісне
Моральногромадянська ставлення до етичне
компетентнос сім'ї, родини, виховання
ті
людей

Педагогоганізатор
Міністр
спорту та
екології УС

Педагогоганізатор
Міністр
культури УС

4. 16.01

5.

6.

7.

8.

9.

який працює на
Перемогу)
Арт-месендж
«Воїнитермінатори»
До Дня пам'яті
кіборгів

Заходи до Дня
Соборності України:
- Арт-презентація
«Відкрий для себе
Україну»
- Конкурс малюнків
«Хай в серці кожної
люди, живе любов до
України»
27.01
Заходи до
Міжнародного Дня
пам’яті жертв
Голокосту
- Фотопрезентація
«Голокост – шрам на
серці людства»
- Акція «Свічка
пам’яті»
29.01
Заходи до Дня пам’яті
загиблих під Крутами
- Тематичноінформаційний
дайджест «Герої Крут
живі у пам’яті
нащадків»
- Кінолекторій «Крути
– символ героїзму
українського юнацтва»
Кожен Засідання учнівського
понеді самоврядування
лок
23.01
(22.01)

Протяг
ом
року

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держав

Національн Педагогооганізатор
патріотичн
е
виховання

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національн Педагогооганізатор
патріотичн
е
виховання

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національн
опатріотичн
е
виховання

Педагогоганізатор
Міністр
внутрішніх
справ та
інформації
УП

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національн
опатріотичн
е
виховання

Педагогоганізатор
Міністр
культури УС

Ініціативність і Ціннісне
підприємливість ставлення до
суспільства і
держави
Доповнення
Інформаційно Ціннісне
інформації до газети
-цифрова
ставлення
ліцею про події січня. компетент
до себе
ність

ЛЮТИЙ
№
Термін Зміст виховної
викона діяльності
ння

Ключова
компетент
ність

Ціннісні
ставлення
та
практичні
здатності

Правове
Педагогвиховання організатор
Лідер УС
Ініціативніс
ть і
підприємли
вість

Педагогорганізатор
Міністр
інформації
«Пресцентр»

Напрями
виховної
роботи

Відповідаль
ні

1. 06.02 –
10.02

Проєкт учнівського
парламенту «На
хвилі безпечного
інтернету» до
Тижня безпечного
Інтернету
- Онлайн-тренінг
«Фейк чи правда?»
- Kahut-марафон
«Безпечний інтернет»

2. 14.02

Обізнаність і Ціннісне
Проєкт учнівського
парламенту «Хто не самовираженн ставлення
до
палає, той не
я у сфері
культури і
запалює»
культури
мистецтва
до Дня Святого
Валентина(14.02)
- Арт-круїз «Кохання не
має кордонів»
- Флешмоб-колаж "Мій
найкращий друг(а)"
- Конкурс відеороликів
«Романтичне послання»

Художньо- Педагогестетичне організатор
виховання Міністр
культури УС

3. 16.02

Спілкування
Проєкт учнівського
державною
самоврядування
«Україна. Народжені мовою
Соціальна та
вільними!» до Дня
громадянська
єдності України
- Телеміст-марафон
компетентнос
«Молодь за єдину
ті
Україну»
- Фотофлешмоб
«Дитяча посмішка
єднає Україну»
- Арт-презентація «Все
буде Україна»

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національн
опатріотичн
е
виховання

Педагогоганізатор
Міністр
культури УС

Ціннісне
ставлення
Соціальна та
громадянська до
компетентност суспільства
і держави
і

Національн
опатріотичн
е
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

4.
19.02

5.

20.02

Арт-презентація
«Відродженна
святиня України»
до Дня Державного
Герба України

Інформаційно
-цифрова
компетентніст
ь
Уміння
вчитися
впродовж
життя

Заходи до дня Героїв Спілкування
державною
Небесної сотні
- Майстер-клас «Сто
мовою
небесних ангелів»
Соціальна та
- Хвилина мовчання
громадянська
«Хай палають свічки
компетентнос
пам’яті загиблих
ті
Героїв Небесної Сотні»

Ціннісне
ставлення
до себе та
здоров'я

Ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Правове
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
внутрішніх
справ та
інформації
УС

Національн Педагого-патріотич організатор
не
виховання

6.

7.

8.

9.

21.02 Заходи до
Міжнарожного дня
рідної мови
- Арт-презентація
«Мова – це зброя
народу»
- Флешмоб «Говорити
українською – це
модно!»
27.02 Заходи до Дня
народження Лесі
Українки
- Конкурс читців «Я в
серці маю те, що не
вмирає»
- Арт-дайжест
«Лесиними стежками»

Спілкування
державною
мовою
Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Спілкування
державною
мовою
Обізнаність і
самовираженн
я у сфері
культури

Ціннісне
Художньо- Педагогставлення до естетичне організатор
культури і
виховання Міністр
мистецтва
освіти УС

Кожног Засідання учнівського Ініціативність і Ціннісне
о тижня самоврядування
підприємливість ставлення до
суспільства і
держави
Протяг Доповнення
Інформаційно Ціннісне
ом
інформації до газети
-цифрова
ставлення до
року ліцею про події
компетент
суспільства і
лютого..
ність
держави

Національн
опатріотичн
е
виховання

Педагогорганізатор
Міністерство
освіти УС

Правове
Педагогвиховання організатор
Лідер УС
Ініціатив
ність і
підприємли
вість

Педагогорганізатор
Міністерство
інформації
«Пресцентр»

БЕРЕЗЕНЬ
№
Термі
н
викон
ання

Зміст виховної
діяльності

Ключова
компетент
ність

Ціннісні
ставлення
та
практичні
здатності

Обізнаність і
Ціннісне
Проєкт учнівського
самоврядування
самовираженн ставлення
до
«Талановита Україна»
я у сфері
культури і
в рамках місячника
культури
мистецтва
національної культури
Ціннісне
«Мій дім – моя
ставлення
країна»
- Арт-презентація
до
«Український сучасний
суспільства
арт-простір»
і держави
- Хіт-парад
«Сучасні
українські пісні»
- Конкурс
малюнків
«Вільні та нескорені»
3.03
Екологічна
Ціннісне
Акція «Ми за чисте
грамотність і
ставлення
довкілля»
здорове життя до природи

Напрями
виховної
роботи

Відповідаль
ні

1. 01.03 –
31.03

ХудожньоПедагогестетичне організатор
виховання
Міністр
Національ культури УС
но-патріо
тичне
виховання

2.

Екологічне
виховання

Педагогорганізатор
Міністерство
спорту та
екології УС

3.

8.03

4. 9.03 –
10.03

5.

14.03

6. 18.03

7.

8.

9.

Ліцейний фотоконкурс
«Міс україночка»
до Міжнародного
жіночого дня

Ціннісне
ставлення
до
культури і
мистецтва

ХудожньоПедагогестетичне організатор
виховання
Міністр
культури УС

Ціннісне
ставлення
до
культури і
мистецтва
Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави
Соціальна та
Ціннісне
громадянська ставлення
компетент
до
ності
суспільства
і держави
Спілкування
Ціннісне
державною
ставлення
мовою
до
Обізнаність і
культури і
самовираженн мистецтва
я у сфері
Ціннісне
культури
ставлення
до
суспільства
і держави
Уміння
Ціннісне
вчитися
ставлення
впродовж
до себе та
життя
здоров'я

Національ
Педагогно-патріо організатор
тичне
Міністерство
виховання освіти УС
Художньоестетичне
виховання

Проєкт «Шевченківська Спілкування
весна у ліцеї»
державною
- Флешмоб читців
мовою
«Єднаймо Україну
Обізнаність і
Тарасовим словом»
- Хіт-парад «Шевченкове самовираженн
я у сфері
слово у картинах»
культури

Відеодайжест
«Доброволець – це
поклик серця»
до Дня українського
добровольця»
Проєкт «Українська
мисткиня»
до Дня народження
Ліни Костенко
- Відеодайжест «Моя
свобода завжди при
мені»(19.03)

21.03 Заходи до
–25.03 «Тижня пожежної
безпеки»
- Інформ-дайжест
«Приборкувачі вог-ню»
- Конкурс малюнків
«Вогонь – не іграшка»
- Інформлистівка «Як
приборкати вогонь»
Кожн Засідання учнівського
ого самоврядування
тижня
Прот
ягом
року

Художньоестетичне
виховання

Доповнення інформації
до газети ліцею про
події березня.

Ініціативність
і підприєм
ливість
Інформаційно
-цифрова
компетент
ність

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави
Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національ
нопатріотичн
е
виховання
Національ
но-патріо
тичне
виховання
Художньоестетичне
виховання

Педагогорганізатор
, УС

Правове
виховання

Педагогорганізатор
УС

Правове
виховання

Педагогорганізатор
Лідер УС

Ініціатив
ність і
підприємли
вість

Педагогорганізатор
Міністерст
во
інформації
«Пресцентр»

Педагогорганізатор
Міністр
освіти УС

КВІТЕНЬ
№
Термін Зміст виховної
викона діяльності
ння

Ключова
Ціннісні
Напрями
компетентніст ставлення виховної
ь
та
роботи
практичні
здатності
Основні
Ціннісне
Екологічне
компетентнос ставлення
виховання
ті у
до природи
природничих
науках і
технологіях

1. Квітень Місячник
екологічного
виховання та
благоустрою «Мій
дім – земля»
та тижня екології
- Інформдайжест
«Пернаті друзі» до
Міжнародного дня
птахів(01.04)
- #-Акція
#Я_сортую_сміття»
- Відеопрезентація
«Бережи природу» до
міжнародного дня
Землі
2. 04.04 Благодійна акція
Екологічна
Ціннісне
Морально«Допоможи притулку грамотність і ставлення етичне
для тварин!» до
здорове життя до природи виховання
Міжнародного Дня
Екологічне
безпритульних тварин
виховання
Проєкт учнівського
самоврядування
«Здоровим бути
модно»
до Всесвітнього дня
здоров’я
Заходи до Великодня

Обізнаність і
самовираженн
я у сфері
культури

Художньо- Педагогестетичне організатор
виховання Міністерство
культури УС

4.

16.04
- 18.04

5.

Основні
Загальнопр
компетентнос ийняті
ті у
людські
природничих цінності
науках і
технологіях
Кожног Засідання учнівського Ініціативність і Ціннісне
о тижня самоврядування
підприємливість ставлення до
суспільства і
держави
Протяг Доповнення
Інформаційно Ціннісне
ом
інформації до газети
-цифрова
ставлення
року ліцею про події
компетент
до себе
квітня.
ність

6.

7.

Педагогорганізатор

Фізичне
Педагогвиховання організатор
Міністерство
спорту та
екології УС

07.04

Відеопрезентація
«Пропусти
Чорнобиль крізь
серце» до Дня трагедії
на ЧАЄС

Педагогорганізатор
Міністерство
спорту та
екології УС

Екологічна
Ціннісне
грамотність і ставлення
здорове життя до себе та
здоров'я

3.

26.04

Відповідаль
ні

Ціннісне
ставлення
до
культури і
мистецтва

Морально- Педагогетичне
організатор
виховання Міністерство
спорту та
екології УС
Правове
Педагогвиховання організатор
Лідер УС
Ініціатив
ність і
підприємли
вість

Педагогорганізатор
Міністр
інформації
«Прес-центр»

№

Термін
викона
ння

1. Травень

2. 14.05

3.
19.05

4.

20.05

Зміст виховної
діяльності

ТРАВЕНЬ
Ключова
компетент
ність

Ціннісні
ставлення
та
практичні
здатності
Ціннісне
ставлення
до сім'ї,
родини,
людей

Напрями
виховної
роботи

Відповідаль
ні

Місячник сімейнородинного виховання
«Родина – щастя
джерело»
- Фоточелендж
«Щаслива родина –
міцна Україна!»(15.05)
до Міжнарод-ного дня
сім’ї
- Конкурс малюнків
«Моя сім’я – мій скарб»
(01.05- 15.05)
- Благодійна акція
«Дітей чужих не буває»
(01.05 – 31.05)
- Інформдайжест
«Обійми свою родину»
поради розроблені за
рекомендаціями МОН
та ЮНІСЕФ
Відеофлешмоб
читців
«Серце мами завжди
з нами»
до Дня матері

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Морально- Педагогетичне
організатор
виховання Міністерство
культури УС

Обізнаність і
самовираженн
я у сфері
культури

Ціннісне
ставлення
до
культури і
мистецтва

Художньо- Педагогестетичне організатор
виховання Міністр
культури УС

Проєкт учнівського
самоврядування
«Вишиванка −
національна
святиня»
до Дня вишиванки
- Відеороликфлешмоб «Вишиванка
– наша зброя й оберіг»
- Конкурс малюнків
«Вишиванка −
одвічний предків
талісман»
Проєкт учнівського
самоврядування
«Україна - серце
Європи» до Дня
Європи Веб-квест
«Ми українці, в сім’ї
європейських
народів»

Обізнаність і
самовираженн
я у сфері
культури

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національ
но-патріо
тичне
виховання

Педагогорганізатор
Міністерство
культури УС

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національ
но-патріо
тичне
виховання
Правове
виховання

Педагогорганізатор
Міністерство
освіти УС

5. 23.05 –
27.05

6.

Тиждень безпеки
життєдіяльності
- Інформлистівка
«Модель поведінки в
екстремальних
ситуаціях»
- Комікс
«Вибухонебезпечні
предмети»
- Мультики «Поради від
песика Патрона»

Травень Форум учнівського
самоврядування
«Яким він був 20222023 навчальний рік?

Соціальна та
громадянська
компетентнос
ті
Уміння
вчитися
впродовж
життя

Загальнопр Правове
виховання
ийняті
людські
цінності,
права
людини,
громадянсь
ка
відповідаль
ність

Педагогорганізатор
Міністерство
освіти і
виховання
УС

Ініціативність і Ціннісне
Правове
Педагогпідприємливіс ставлення до виховання організатор
ть
суспільства і
Лідер УС
держави

7. Кожного Засідання учнівського Ініціативність і Ціннісне
тижня
підприємливість ставлення до
самоврядування
суспільства і
держави
8. Протяго Доповнення
Інформаційно Ціннісне
м року
інформації до газети
-цифрова
ставлення
ліцею про події
компетент
до себе
травня.
ність

Правове
Педагогвиховання організатор
Лідер УС
Ініціатив
ність і
підприємли
вість

Педагогорганізатор
Міністр
інформації
«Пресцентр»

Новоселицької філії Джурівського ліцею
Термін
виконанн
я

Зміст діяльності

Відповідальні

ВЕРЕСЕНЬ

05. 09.

01.0909.09.

07.09

ПедагогІ засідання учкому:
1)розподіл
обов’язків
серед
членів
ради; організатор,
2)затвердження плану проведення засідань учкому актив учкому.
на І семестр;
3)визначення завдань щодо роботи комісій учкому
на навчальний рік;
4)затвердження планів роботи секторів на І семестр.
Проведення Тижня незалежності, допомога у
проведенні заходів «Ми українці – гордий народ
нескореної країни» (створення кольорової карти
України, участь у квесті).

Педагогорганізатор,
комісія
культури і
дозвілля
Круглий стіл «Війна в Україні: зміни, які вона Педагогорганізатор,
принесла у наше життя».
актив учкому

Приміт
ка

12.09

13.09

14.09.

19.09.

21.09.

21.09.

23.09.

28.09.

30.09.
Вересень

30.09. або
03.10.

03.10.

День українського кіно. Кінотеатр під відкритим
небом.
Організація
перегляду
фільмів
та
мультфільмів.
Допомога в організації та проведенні спортивних
змагань«У нас завжди одна дорога –йдемо вперед
до перемоги» до Дня фізичної культури і спорту.

ІІ засідання учкому:
1)права та обов’язки школяра;
2) статут школи;
3)профілактика булінгу;
4) підготовка майстер-класу до Дня миру;
День народження смайла. День боді-арту.

Педагогорганізатор,
актив учкому
Педагогорганізатор,
комісія
культури і
дозвілля,
комісія
дисципліни і
спорту
Педагогорганізатор,
актив учкому.

Комісія
культури і
дозвілля
Круглий стіл з елементами майстер-класу «В моїй Комісія
Україні ніхто не стріляє…». Створення голубів культури і
миру.
дозвілля
ПедагогІІІ засідання учкому:
1)організація «шефства» над учнями початкових
організатор,
класів;
актив учкому.
2) організація дозвілля учнів школи;
3) організація «рухливих перерв» для учнів 1-4
класів;
4)аналіз роботи комісії дисципліни і спорту.
Підготовка до літературних читань, присвячених до Комісія освіти
Всеукраїнського дня бібліотек «Мандруємо світом
літературних героїв».
ПедагогІV засідання учкому:
1)організація «інтелектуальних перерв» для учнів 1- організатор,
4 класів;
актив учкому.
2)організація святкового концерту для вчителів до
Дня педагогічних працівників;
3) організація Дня самоврядування на честь цього
свята.
Літературні
читання
творів
улюблених Комісія освіти
письменників до Всеукраїнського дня бібліотек
«Мандруємо світом літературних героїв».
Організація акції«Книга у подарунок» (1-9 кл.)
Комісія
дисципліни і
спорту, комісія
доручень і
правопорядку
ЖОВТЕНЬ
Організація привітання вчителів
із Днем Комісія
працівника освіти, допомога в підготовці та культури і
проведенні вітального концерту для вчительського дозвілля
колективу, День самоврядування.
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку Актив учкому.
(вітання ветеранів війни і праці, допомога
одиноким людям села).

04.10.

Всесвітній день захисту тварин. Створення Комісія
відеоролика «Мої домашні улюбленці».
культури і
дозвілля

05.10.

V засідання учкому:
1) про допомогу навчальної комісії учням у
виконанні
письмових
домашніх
завдань;
2) аналіз роботи комісії освіти;
3) дотримання учнями Статуту школи;
4) про підготовку конкурсу вокальних талантів та
заходів до Декади Захисника України
Рейд-перевірка «Чергування у школі учнів 7-9
класів».

Педагогорганізатор,
актив учкому.

01.11

Інформаційна хвилинка до Дня Європейського
Союзу.

31. 10.04.11.

Допомога в організації та проведенні конкурсу
стінгазет «Разом ми – сім’я, де кожен –
особистість».

Педагогорганізатор,
комісія освіти
Педагогорганізатор,
актив учкому.

Комісія
доручень і
правопорядку
Конкурс
«Школа
має
вокальний Комісія
07.10.
талант»(підготовка візиток учасників).
культури і
дозвілля
Педагог12.10
VІ засідання учкому:
1)
допомога
в
організації
та організатор,
проведенніінформаційної хвилинки, присвяченої актив учкому.
річниці
створення
УПА
та
конкурсу
стрілецької пісні;
2)бесіди з учнями про збереження шкільного майна
та підручників;
3) про підготовку осіннього ярмарку та
мотиваційного відео для ЗСУ;
4)аналіз роботи комісії доручень і правопорядку
Допомога в організації та проведенні змагання «Ми Педагог10.10організатор,
13.10.
-нащадки славних козаків».
актив учкому.
Інформаційні хвилинки до Міжнародного дня Педагог20.10.
Організації Об’єднаних Націй (для 5-9 класів).
організатор,
комісія доручень
і правопорядку.
Актив учкому.
17.10-21.10 Допомога в організації та проведенні осіннього
ярмарку «До нас на ярмарок завітай – дари осені
придбай».
Прибирання школи до свята, створення осінніх
композицій.
Квест «Вивчаємо правила дорожнього руху».
Актив учкому.
31.10
ЛИСТОПАД
03.1007.10.

VІІ засідання учкому:
1) про роль самоврядування у підготовці та
проведенні загальношкільних заходів;
2) Школа майбутнього очима учнівського
самоврядування, яка вона?
3) допомога в організації та проведенні Тижня
української писемності та мови, Дня Гідності та
Свободи України
Тиждень української писемності та мови.
Створення мотиваційного відео «Розмовляй
українською! Чуєш?»
VIIІ засідання учкому:
1) хвилинки інформації,присвячені Міжнародному
дню боротьби з курінням «Паління: вибір на
користь здоров’я чи свідома шкода?». Перегляд
соціальних роликів «Наше здоров’я – у наших
руках».
2) організація взаємодопомоги у навчанні;
3) про підсумки конкурсу куточків та озеленення
класних кімнат.
Всесвітній день науки. Конкурс
«Найерудованіший»(підготовка наукових
цікавинок).
Година спілкування з елементами тренінгу
«Толерантність світу – гарантія миру».
Перегляд короткометражного соціального фільму.
IХ засідання учкому:
1) благодійність – прояв людяності;
2) збір одягу, канцтоварів для дітей-сиріт;
3) звіт про участь комісії культури і дозвілля у
благодійних акціях школи.
День позитиву до Всесвітнього дня дитини
(конкурси, банси, ігри).

Педагогорганізатор,
актив учкому.

20.11.

Привітання працівників сільського господарства з
професійним святом.

Актив учкому.

21.11.

Допомога в підготовці та проведенні заходів до
Дня Свободи і Гідності України «Любов до країни
навіки у їхніх серцях»
X засідання учкому:
1) робота комісії дисципліни і спорту, комісії
доручень і правопорядку по організації контролю
за чергуванням у кабінетах, порядком у
приміщенні школи та на її території;
2) профілактика правопорушень серед учнівської
молоді (хвилинки інформації «Твої права та
обов’язки»);
3) участь в акції «Запалли свічку» і підготовка
відео.
Участь в акції «Запали свічку», створення
відеозвіту.

Комісія культури
і дозвілля,
комісія освіти
Педагогорганізатор,
актив учкому.

02. 11.

07. 11.11.11.
09.11.

10.11.

16.11.

16. 11.

18.11.

23.11.

26.11.
30.11.

Педагогорганізатор,
актив учкому.
Педагогорганізатор,
актив учкому.

Комісія культури
і дозвілля
Комісія культури
і дозвілля
Педагогорганізатор,
актив учкому.
Комісія культури
і дозвілля

Актив учкому.

Створення
фотоколажу
від
класів
«Ми Актив учкому.
відповідаємо за тих, кого приручили…» до
Всесвітнього дня домашніх тварин.

30.11.

01.12.14.12.

02.12.

02.12.

06.12.

07.12.

09.12.

12.12.

355 років від дня народження Джонатана Свіфта
(1667 – 1745),англійського письменника. Перегляд
фільму «Мандри Гулівера».
ГРУДЕНЬ
Декада профілактичних заходів із запобігання
СНІДу (хвилинки інформації для учнів, зустрічі з
медпрацівниками, випуск стінгазет).
XІ засідання учкому:
1) запобігання булінгу, бесіди з учнями, перегляд
соціальних фільмів на дану тематику;
2) підготовка вітання хлопцям і чоловікам до Дня
збройних сил України, підготовка Андріївських
вечорниць;
3)аналіз роботи комісії культури і дозвілля

16.12.

19.12.

Актив учкому,
педагогорганізатор.
Педагогорганізатор,
актив учкому.

Перегляд соціального короткометражного фільму
«Інвалідність – не вирок».

Актив учкому,
педагогорганізатор.
Привітання вчителів-чоловіків та учнів-хлопців Актив учкому,
школи з Днем Збройних Сил України.
педагогорганізатор.
ПедагогXІІ засідання учкому:
1) школа – твій рідний дім;
організатор,
2) проведення квестів та інтелектуальних ігор на
актив учкому.
перервах;
3)підготовка свята Миколая для учнів 1-4 класів.
Правовий турнір до Міжнародного дня захисту Педагогправ людини «Знай свої права і виконуй організатор,
комісія освіти
обов’язки».
День благодійництва. Збирання подарункових
Комісія
наборів для захисників.
культури і
дозвілля

05.12-13.12 Допомога в організації Андріївських вечорниць
«Йдуть на вечорниці хлопці й молодиці».
14.12

Комісія освіти

XІІІ засідання учкому.
1) підготовка до новорічних свят;
2) проведення майстер-класів зі створення
новорічних листівок, іграшок та подарунків;
3) створення новорічних іграшок.
Посиденьки за чашкою чаю до Міжнародного дня
чаю. Перегляд улюблених фільмів.
Квест до Дня Святителя Миколая Чудотворця«У
пошуках подарунків від Миколая».

у
підготовці
та
проведенні
19.12-23.12 Допомога
театралізованого дійства «Пригоди друзів у
пошуках Нового року».
21.12
ХІVзасідання учкому:
1) факультативність учнівського самоврядування у
досягненні високої якості знань, вирішення
проблемних питань школи;

Комісія
культури і
дозвілля
Педагогорганізатор,
актив учкому.

Актив учкому.

Актив учкому.

Актив учкому.
Педагогорганізатор,
актив учкому.

21.12

Термін
викона
ння

2) робота учнівського самоврядування у І семестрі
2022-2023н.р.: досягнення, недолікита нові плани.
Майстер-клас від учнівського самоврядування зі Актив учкому.
створення новорічних листівок, іграшок та
подарунків до Дня подарунків.
Зміст діяльності

Відповідальні

СІЧЕНЬ
11. 01.

14. 01.

16. 01.

17. 01.

18. 01.

18. 01.

20. 01.

23. 01.

30. 01.

31. 01.

ПедагогІ засідання учкому:
1) затвердження плану проведення засідань учкому на організатор,
ІІ семестр;
актив учкому.
2)затвердження планів роботи комісій на ІІ семестр;
3) організація інтелектуальних ігор під час перерв;
4) участь у новорічних посіваннях, підготовка
конкурсу щедрівок, свята обійм, Дня Соборності
України.
Новий рік за старим стилем. День святителя Василя ПедагогВеликого. Новорічні посівання «Наша гімназія організатор, учні
5-9 класів, актив
засіває, із Різдвом усіх вітає».
учкому
День пам'яті кіборгів. Урок пам’яті «Вони життя Педагогорганізатор,
віддали не скорившись». Створення відео.
актив учкому
Конкурс
«Найоригінальніший
сніговик»
до ПедагогВсесвітнього Дня снігу.
організатор,
актив учкому
ПедагогІІ засідання учкому:
1) допомога у проведеннівиховної години до Дня організатор,
пам'ятi Героїв Крут «Їх там триста до бою актив учкому.
пішло…», організація перегляду й обговорення
документального фільму про бій під Крутами;
2) круглий стіл «Яким має бути лідер?»
3)організація челенджу «Відчуй радість живого
спілкування» (день без гаджетів)
Святвечір
водохресний.
Конкурс
щедрівок Педагог«Щедрівочку заспіваймо, усіх благ всім побажаймо». організатор,
Підготовка цікавих фактів про свято Водохреща.
комісія культури
і дозвілля
Фотофлешмоб «Подаруй тепло своїх обійм…» до ПедагогВсесвітнього дня обіймів. Підготовка фотозони.
організатор,
комісія доручень
і правопорядку
Допомога у проведенні хвилинки інформації до Дня ПедагогСоборностi України «Соборна, єдина, незламна моя організатор,
Україна». Створення ланцюга єднання.
актив учкому
Виховна година до Дня пам'ятi Героїв Крут «Їх там Педагогтриста до бою пішло…».Оформлення дошки.
організатор,
комісія освіти
Міжнародний день без Інтернету. Челендж «Відчуй Педагоградість живого спілкування» (день без гаджетів).
організатор,
актив учкому

Примі
тка

ЛЮТИЙ
01.02.

08.02

08.02.

ІІІ засідання учкому:
1) організація рейду «Дисципліна і порядок – ознаки
хорошого гімназиста»;
2) профілактика булінгу;
3) підготовка гри«Чоловіча чи жіноча логіка?» до Дня
закоханих.
Круглий стіл до Дня безпечного Інтернету «Інтернет
– простір необмежених можливостей чи загроза для
персональної інформації?»

Педагогорганізатор,
комісія освіти

ПедагогІV засідання учкому:
1) рейд «Класна кімната – наш дім»;
організатор,
2)День єднання. Флешмоб «Співаємо за Україну» актив учкому.
(виконання гімну).
3) допомога в організації та проведенні вечора пам’яті
Героїв Небесної Сотні «Тільки, щоб недаремно
злетіла Сотня у небо…»;
4) аналіз роботи комісії дисципліни і спорту.
Гра «Чоловіча чи жіноча логіка?» до Дня закоханих.

14.02
15. 02.

Вечір прощання з колядою до свята Стрітення
Господнього.

16. 02.

День єднання. Флешмоб «Співаємо за Україну»
(виконання гімну).

13.0217.02.

Тиждень добрих справ до Всесвітнього дня доброти
«Добро завжди повертається».Створення фотозони.

20.0224.02.

Виставка малюнків, присвячених Героям Небесної
Сотні.

20.02.

Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні. Виховний захід
«Тільки, щоб недаремно злетіла Сотня у небо…».

20.02.

Зустріч учнівської молоді з військово-службовцями,
які проходять службу у Збройних Силах України.

20.02.24.02.

Допомога в організації та
Міжнародного дня рідної мови.

24.02.

Педагогорганізатор,
актив учкому.

проведеннізаходівдо

Початок війни Росії проти України. Вечір пам’яті
«Мирна ніч 24 лютого, що змінила наше життя».
Створення відео від учнів школи «Як війна змінила
моє життя?»
БЕРЕЗЕНЬ

Педагогорганізатор,
актив учкому.
Педагогорганізатор,
комісія доручень
і правопорядку
Педагогорганізатор,
актив учкому
Педагогорганізатор,
комісія культури
і дозвілля
Педагогорганізатор,
комісія культури
і дозвілля
Педагогорганізатор,
актив учкому
Педагогорганізатор,
актив учкому.
Педагогорганізатор,
актив учкому
Педагогорганізатор,
актив учкому

01.03.

01.03.

V засідання учкому:
1) про проведення майстер-класу з виготовлення
подарунків для матусь;
2) аналіз роботи комісії освіти;
3) привітання педагогів та учениць з Міжнародним
днем жінки;
4)
допомога
в
організації
та
проведенні
Шевченківських днів.
Всесвітній день цивільної оборони. Відеочелендж
«Дякуємо нашим рятувальникам» (створення
мотиваційного відео).

02.03.

Фотофлешмоб «Весна у моєму селі…» до Всесвітнього
дня весни.

07.03.

Привітання педагогів
та учениць школи з
Міжнародним днем жінки «А жінка на весну так
схожа» (створення відеоролика).
Виставка стінгазет, присвячених життю та творчості
Тараса Шевченка.Створення відеоролика «Педагоги
та учні школи декламують Шевченка».

06.0310.03.

14.03.

15.03.

17.03.

24.03.

Читання віршів для підтримки добровольців (6-9
класи) до Дня добровольця.
Малюнки «Вони не вагались ні дня, ні хвилини» (1-5
класи).
VІ засідання учкому:
1) організація і проведення дозвілля школярів на
перервах;
2) рейд-перевірка «Стан підручників учнів школи»;
3)допомога в організації та роведенні інформаційної
хвилинки до Всесвітнього дня боротьби з
туберкульозом;
4) організація «Веселкового тижня».
Піжамна вечірка і перегляд улюблених фільмів до
Міжнародного дня сну.
Виступ агітбригади до Всесвітнього дня боротьби з
туберкульозом. Перегляд фільму «Туберкульоз. Що
потрібно знати, щоб уберегтись?».

Педагогорганізатор,
актив учкому.

Педагогорганізатор,
комісія
дисципліни і
спорту
Педагогорганізатор,
комісія освіти
Педагогорганізатор,
актив учкому
Педагогорганізатор,
комісія культури
і дозвілля
Педагогорганізатор,
актив учкому
Педагогорганізатор,
актив учкому.

Педагогорганізатор,
актив учкому.
Комісія освіти,
комісія
дисципліни і
спорту

КВІТЕНЬ
03.04.

Конкурс гуморесок до Міжнародного дня сміху «Сміх
продовжує життя».

Актив учкому,
педагогорганізатор.

03.04.07.04

«Веселковий тиждень» до Всесвітнього дня сміху. Актив учкому,
Створення відео звіту.
педагогорганізатор.

05.04.

VІІ засідання учкому:
1) профілактика булінгу;
2) допомога в організації та проведенні інформаційної
хвилинки до Всесвітнього Дня здоров’я;
3) організація «хвилинок інформації» для учнів 1-4
класів «Твоє здоров’я»;
4)аналіз роботи комісії культури і дозвілля.

Педагогорганізатор,
актив учкому.

12. 04.

Фотофлешмоб «Здоровий спосіб життя у світлинах» Педагогорганізатор,
до Всесвітнього дня здоров’я.
комісія
дисципліни і
спорту
ПедагогVІІІ засідання учкому:
1) проведення виставки-конкурсу «Писанкове
організатор,
мережево»;
актив учкому.
2) бесіда «Зовнішній вигляд учня»;
3) допомога в організації та проведенні Міжнародного
Дня Матері-Землі;
4) допомога в організації та проведенні виховної
години«На Чорнобиль лелеки летіли…»

13.04.

Всесвітній день рок-н-ролу. День в ритмі рок-н-ролу
(танцювальні банси на подвір’ї школи).

15.04.

Екочелендж до Всесвітнього дня довкілля ««Прибери
свою планету», прибирання шкільної території до
Всесвітнього дня довкілля
День Чорнобильської трагедії. Виховна година«На
Чорнобиль лелеки летіли…». Перегляд та
обговорення документального кінофільму про
Чорнобильську трагедію.
Круглий стіл «Моя професія – мій життєвий вибір»
до Всесвітнього дня охорони праці.

07.04.

26.04.

27.04.

28.04.

День у ритмі танцю до Всесвітнього дня танцю
«Танцюють всі!»

Актив учкому,
педагогорганізатор.
Актив учкому,
педагогорганізатор.
Педагогорганізатор,
актив учкому.
Педагогорганізатор,
актив учкому
Педагогорганізатор,
комісія культури
і дозвілля

ТРАВЕНЬ

03.05.

IХ засідання учкому:
1) організація «рухливих перерв для учнів 1-4 класів»;
2) збереження учнями шкільного майна;
3) допомога у проведенні Дня матері;
4) допомога у проведенні Дня пам’яті та примирення
«Нас весна не там зустріла».
5)аналіз роботи комісії доручень і правопорядку.

04.05.

Година спілкування з учнями 1-4 класів «Сміливі борці Педагогз вогнем» до Міжнародного дня пожежників.
організатор,
комісія освіти

Педагогорганізатор,
актив учкому.

08.05.

10.05.

14.05.

15.05.

17.05.

18.05.

23.05.

31.05.

День пам'ятi та примирення. Виховний захід «Нас Педагогвесна не там зустріла». Відеофлешмоб «Мої рідні у організатор,
комісія освіти
Другій світовій війні, АТО, війні з Росією…»
X засідання учкому:
1) шкільне подвір’я – затишок учня;
2) допомога в організації відеофлешмобу до Дня
вишиванки «Виший, мамо, мені
сорочку».Фоточелендж «Одягни вишиванку, країно
моя!»
3)фотофлешмоб «Сім’я – життя основа» до
Міжнародного дня сім'ї.
4) організація рухливих ігор під час перерв.
День Матері. Тематичне свято «Для тебе, мамо,
сьогодні квіти розувіли….».
Створення вітальних відеороликів.
Фотофлешмоб «Сім’я – життя основа» до
Міжнародного дня сім'ї.
XІ засідання учкому:
1)проведення свята Останнього дзвоника;
2)звіт членів учнівського само-врядування
пропідсумки роботи за 2022-2023 навчальний рік; 3)
про організацію літнього відпочинку;
4)про поведінку, техніку безпеки школярів під час
літніх канікул.
Флешмоб до Дня вишиванки.Парад вишиванок «Моя
сорочка-вишиванка».Фоточелендж «Одягни
вишиванку, країно моя!»
День Героїв в Україні. Година подяки «Я голову схилю
і помолюсь за того, хто віддав своє життя…»
Свято Останнього дзвоника «Ми сьогодні ідемо з
рідного дому».

Педагогорганізатор,
актив учкому.

Актив учкому

Комісія
доручень і
правопорядку
Педагогорганізатор,
актив учкому.

Комісія
культури і
дозвілля
Педагогорганізатор,
актив учкому.
Педагогорганізатор,
актив учкому.

5.5.3. Робота з батьківською громадськістю
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідаль
ний

Відмітка
про
виконання

1. Про перспективи діяльності ліцею в
вересень М.М.Хрептій
2022/2023 навчальному році
2. Робота колективу ліцею з попередження
дитячого травматизму.
3. Вибори до ради ліцею.
2 1.Про підготовку учнів 11-го класу до участі в
квітень
В.В. Мізерний
зовнішньому незалежному оцінюванні
5.6. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
1

№
з/п
1

Заходи
Бесіда: «Культура академічної
доброчесності: роль бібліотек»

Термін
Відповідальний
виконання
Березень

М.В. Копчук

Відмітка
про
виконання

