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ВСТУП 

 

       У 2021-2022 навчальному році діяльність школи була організована відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157-ІХ, Указів Президента України 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», наказів, розпоряджень, рекомендацій 

Міністерства освіти та науки України, управління освіти та гуманітарної політики, Статуту, Освітньої програми школи, розробляла та впроваджувала 

положення, принципи, порядки, критерії діяльності, реалізовувала заходи щодо вдосконалення роботи закладу.  

У навчальному закладі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.  

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлювала якість 

реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності  всього шкільного колективу. 

Освітнє середовище школи є безпечним, комфортним, вільним від будь-яких проявів насилля. У закладі створено комфортні і безпечні умови 

навчання та праці, обладнано укриття для тимчасового перебування учасників освітнього процесу.  

На шкільному подвір’ї облаштовано  спортивний майданчик, є загороджена площадка для гри в баскетбол і волейбол, футбольне поле. Територія  

є безпечна для  фізичної активності здобувачів освіти: справність обладнання, відсутність пошкоджень покриття майданчика, відсутність ям; відкритих  

люків, загроз травмування для дітей немає. Озеленення території є достатнім, багато дерев, кущів, відсутні шкідливі для дітей зелені насадження, 

систематично здійснюється скошування трави, очищення пішохідних доріжок. 

Навчальні кабінети початкових класів, фізики, хімії та біології, інформатики, кабінет трудового навчання для дівчат, математики, історії 

обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми. Кабінети початкової школи забезпечені наочно-дидактичним 

матеріалом – демонстраційним для індивідуальної/групової роботи учнів, який виготовлений з безпечних та якісних матеріалів.  

У школі особлива увага приділялася організації харчування. Дирекцією школи забезпечені всі умови для якісного харчування здобувачів освіти. 

У харчоблоці в наявності нормативно-технічна та технологічна документація. Харчоблок забезпечений необхідним виробничим та кухонним 

інвентарем, промаркованим за призначенням, а також столовим посудом. Санітарна обробка (миття та дезінфекція), обладнання, інвентаря та посуду 

проводилася згідно гігієнічних вимог.  

У наявності відповідні документи, що посвідчують безпечність та якість харчових продуктів, в т.ч. товарно-транспортні накладні. Реалізація у 

шкільному буфеті товарів, які містять штучні ароматизатори, барвники, консерванти, підсилювачі смаку, газовані напо ї не допускалась. Відповідно до 

вимог ст.48 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчоблоків", працівники харчоблоку проходили обов’язковий 

курс гігієнічного навчання та медичний огляд. Щоденно відбиралися добові проби страв, які зберігалися у спеціальній тарі в холодильнику.  

У школі за рахунок бюджетних коштів харчувалися: 

 472 учні 1-4 класів; 

 26 дітей, батьки яких є учасниками військових дій;  

 3 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;  

 2 дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій;  

 2 дітей, позбавлених батьківської опіки.  

Інформація про освітню діяльність закладу, передбачена ст.30 Закону України «Про освіту», розміщена на сайті закладу освіти. Також повна 

актуальна інформація про освітню діяльність та життя закладу освіти, окрім сайту закладу, висвітлювалася  на сторінках соцмережі Facebook, 

Інстаграм, сайті засновника, інформаційних стендах. Значно активізовано роботу сайту закладу освіти під час карантину та у воєнний час: забезпечено 

оперативне змістовне та доступне для всіх учасників освітнього процесу інформування про дистанційну діяльність закладу, інформація про онлайн 



ресурси, своєчасно розміщувалися новини та оголошення, наявні посилання на розклади уроків Всеукраїнської школи,  висвітлювалися найкращі 

педагогічні та управлінські практики.  

Учасники освітнього процесу ознайомлені із законом "Про охорону праці" та правилами пожежної безпеки. Інструктажі, навчання з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій з працівниками та здобувачами освіти 

проводилися відповідно до чинного законодавства. Двічі на рік проводився вхідний та повторний інструктаж учнів у всіх кабінетах з обов’язковим 

записом у журналах інструктажів з безпеки життєдіяльності. При проведенні практичних та лабораторних робіт відповідний запис робився у класних 

журналах.   

Системно проводилася робота із запобігання та протидії булінгу, насиллю, дискримінації, реалізації питань дотримання принципів академічної 

доброчесності, адаптації учнів до освітнього процесу. Головною метою закладу було навчання дітей та дорослих безпечній взаємодії в освітньому 

процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників закладу освіти). Таким 

чином, усі заходи, які проводилися протягом навчального року, відповідали попередньо складеному плану виховної роботи та плану роботи закладу, 

вагома частина якого це саме антибулінгова політика:  

 заходи щодо безпеки приміщень і території школи;  

 аналіз соціально-психологічного клімату в школі;  

 розробка та ухвалення внутрішніх нормативних документів, правил поведінки, посадових інструкцій, алгоритмів дій, механізмів повідомлення 

про  випадок насильства, призначення відповідальних за  попередження, виявлення та реагування на випадки насильства;  

 підготовка соціально-психологічної служби школи для  ефективної роботи з  попередження та  виявлення випадків насильства, розв’язання 

конфліктів мирним способом; 

 визначення партнерських державних установ і  громадських організацій та  механізмів взаємодії з  ними для  надання допомоги тим, хто 

постраждав від насильства, кривдникам та свідкам.  

У  закладі освіти також проводилася  інформаційно-просвітницька робота з батьками щодо протидії булінгу, запобіганню проявів насильства, 

забезпеченню кібербезпеки.  

Переважна більшість здобувачів освіти та їх батьки поінформовані закладом щодо безпечного використання мережі Інтернет. У школі не 

допускалося  використання та поширення  конфіденційної інформації про особу без її згоди (розміщенням фото- чи відеоматеріалів на своєму веб-

сайті).  

Педагоги закладу ознайомлені із Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти і дотримувалися вимог до організації роботи з 

технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами. Для безпечного спілкування в Інтернеті під час дистанційного 

навчання педагоги використовували Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ, Google Classroom, Zoom, Meet - учні і педагоги працювали з 

корпоративних електронних адрес та особистих акаунтів. У школі застосовувалася антивірусна програма  для ПК на базі операційних систем Microsoft 

Windows. Під час проведення уроків, годин спілкування, зустрічей з батьками в дистанційному форматі вчителі проводили профілактичну роботу щодо 

використання безпечного Інтернету 

У школі розроблено систему оцінювання, що включає принципи, форми, методи, критерії, процедури та правила оцінювання. Оцінювання учнів 

1-4 класів здійснювалось у процесі: формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку учнів й ходу опановування ними 

навчального досвіду як основи компетентності та побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості; підсумкового оцінювання, метою якого є 

співвіднесення навчальних досягнень учнів з  обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Державним стандартом/освітньою 

програмою з усіх навчальних предметів.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів  5-11 класів було тематичне, семестрове та річне. 

Оцінювання здійснювалося у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних 



досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна 

робота, тестування тощо) з усіх навчальних предметів, крім курсів за вибором. 

У закладі створено всі умови для отримання знань учнями і здобуття якісної освіти.  

Протягом 2021-2022 н.р. у школі навчалося 1164 учнів.  Нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 46 учнів (5-ті класи - 

22 учні; 6-ті класи - 8 учнів; 7-мі класи - 6 учнів; 8-мі класи - 7 учнів; 10-ті класи - 3 учні). Свідоцтва про базову загальну середню освіту отримали 118 

випускників 9-х класів, з них – 10 з відзнакою (Гупало Ольга — 9-А клас; Семен Вікторія — 9-А клас; Кузик Анастасія — 9-Б клас; Племешева Єва — 

9-Б клас; Суржикивич Софія-Марія — 9-Б клас; Угринович Божена — 9-Б клас; Максимів Христина — 9-В клас; Масляк Дарина — 9-В клас; Подолюк 

Віталій — 9-В клас; Савка Ростислав — 9-В клас). Випускниками 11-х класів - були 50 учнів. Усі діти до 18 років охоплені навчанням. 

У 2021-2022 н.р. усі учні старшої школи були охоплені профільним навчанням – це  106 учнів 10-11-х класів (10-А клас, 11-А клас економічного 

профілю навчання; 10-Б клас, 11-Б клас біолого-хімічного профілю навчання). У 10-А класі поглиблено вивчалась економіка 3 години і алгебра 3 

години. У 11-А класі на вивчення економіки було виділено 3 години, на вивчення математики  3 години. У 10-А та 11-А класах введено  

факультативний курс "Фінансова грамотність". У 10-Б та 11-Б класах на вивчення біології було виділено 5 годин, на вивчення хімії  - 6 годин. 

Допрофільним навчанням було охоплено 211 учнів школи: 8-Б клас та 9-В, Г класи - економічний профіль; 8-А, В класи та 9-А, Б класи - біолого-

хімічний профіль. 

За Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом "Інтелект України" навчалися 180 учнів школи  (1-А клас (уч. Новосядла І.Б.) - 28 учнів; 2-А 

клас (уч. Стадник С.П.) - 30 учнів; 3-А клас (уч. Стасишин О.І.) - 28 учнів; 3-Б клас (уч. Антошик О.Й.) - 29 учнів; 4-А клас (уч. Чорна Л.М.) - 31 учень; 

5-А клас (уч. Камінська М.Т.) - 34 учні).  

Мета проєкту - навчити дитину бути успішною в школі та дорослому житті, навчити радіти життю. Науково-педагогічний проєкт «Інтелект 

України» працював в межах нормативно-правової бази України, згідно з чинним законодавством. Учні проєктних класів навчалися за спеціально 

розробленими навчальними планами. Навчальні програми та інші навчальні матеріали мають необхідні грифи Міністерства освіти і науки України 

(Дозвільні документи: Наказ N734 від 29 червня 2021 року "Про проведення експерименту за темою «Створення й упровадження моделі національного 

освітнього технопарку з підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти за участі закладів освіти, які працюють за  науково-педагогічним 

проєктом «Інтелект України» на червень 2021 - грудень 2030 років";Лист Міністерства освіти і науки України від 07.04.2021 №1/9-188; Лист Державної 

служби якості освіти України від 06.08.2020 №01/01-23/929; Освітня програма початкової школи НПП «Інтелект України»; Наказ МОН України від 

03.02.2021 №140). 

Освітній процес у школі був організований  в очному та дистанційному форматі. Під час організації навчання з допомогою технологій 

дистанційного навчання було дотримано принцип академічної свободи вчителів у виборі платформ, форм і методів навчання, враховано технічні 

можливості забезпечення дистанційного навчання вчителями та учнями. Основна діяльність була спрямована на організацію навчання в Google 

Classroom та за допомогою Google Meet та Zoom. 

Освітній процес забезпечували 85 педагогічних працівників: 52 учителів мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", 9 - 

"спеціаліст першої категорії", 9 – "спеціаліст другої категорії", 15 – "спеціаліст"; 25 учителів мають звання "старший учитель", 17 - "учитель-методист", 

1 - науковий ступінь "кандидат наук".  

Відповідно до плану роботи школи та плану роботи методичної ради, методична робота в школі здійснювалася за такими напрямками: 

 забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання класичної та інноваційної навчальної діяльності; 

 проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів; 

 створення умов для педагогічного зростання, розвитку творчого потенціалу кожного педагогічного працівника школи, формування в  учителів 

готовності до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій;  

 реалізація особистісного підходу в організації навчально-виховної роботи та розвиток творчих здібностей учнів та вчителів; 



 вивчення, узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду; 

 координація роботи професійних спільнот учителів. 

Усі вчителі школи активно займалися самоосвітою, підвищували свій  професійний рівень на різноманітних курсах підвищення кваліфікації, 

зокрема  навчалися дистанційно під час карантинних обмежень.   

З метою підвищення освітнього рівня педагогів, їх рівня професійної компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої 

ініціативи у встановленому порядку проведена атестація вчителів. Члени атестаційної комісії протягом атестаційного періоду активно відвідували 

уроки, позакласні заходи,   перевіряли ведення шкільної документації. Однією з форм організації методичної роботи та спрямований на пошук, 

підтримку і пропаганду прогресивного педагогічного досвіду вчителя, а також діяльності всього  педагогічного колективу з питань нових технологій, 

організації освітньої та методичної роботи є творчий звіт учителя, який проходить атестацію.  

У 2021-2022 н.р. атестувалось 14 учителів. Відповідають раніше встановленій  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" 6 учителів: 

Василенко Н.С., Малиш Л.П., Дідич Ю.М., Куян Н.Р., Антошик О.Й., Коваль Н.М.; присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" 

Моравській Н.І.; присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії" Олійник О.П.; присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст 

другої категорії" 3  учителям: Казимірській Р.Р., Весельському Ю.О., Шмигельській О.О.; відповідає раніше присвоєному званню "учитель-методист" 

Антошик О.Й.; відповідають раніше присвоєному званню "старший учитель": Качор М.В., Крилишин Л.П., Дідич Ю.М., Куян Н.Р.;  присвоєно 

педагогічне звання "старший учитель" Малиш Л.П., Коваль Н.М. 

З метою підвищення методичного та теоретичного рівня педагогів було залучено до ряду районних, міських методичних заходів з різних 

методичних проблем та з питань впровадження інновацій в освітній процес. Педагоги школи брали участь у проведених круглих столах, семінарах, 

конференціях, шкільних звітах учителів, що атестуються,  в роботі школи професійного розвитку педагогів, в журі міських конкурсів-захистів 

учнівських проєктних, дослідницьких та пошукових робіт.  Кожен учитель школи в умовах карантину вивчав методики та наукові рекомендації щодо 

дистанційного навчання: ознайомився із переліком освітніх джерел та онлайн - платформ на допомогу вчителям для самоосвіти та організації 

дистанційного навчання здобувачів освіти, каталогом освітніх ресурсів, відео уроків, опановував можливості роботи в Google Classroom. 

Педагогічний колектив працював  над реалізацією проблеми "Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних освітніх 

технологій в умовах нової української школи". 

Із метою якісної організації освітнього процесу працювали професійні спільноти вчителів закладу, на засіданнях  яких обговорювалися накази, 

розпорядження, листи Міністерства освіти та науки України, рекомендації обласної, міської серпневої конференцій, рекомендації  щодо викладання 

навчальних предметів, впровадження Державного стандарту базової школи, підготовка і проведення предметних олімпіад, проведення моніторингів, 

вибір підручників, використання модельних програм тощо.  

Розглядалися такі науково-методичні теми: "Формування ключових та предметних компетентностей на уроках української мови та літератури, 

зарубіжної літератури", "Розвиток креативного потенціалу здобувачів освіти на уроках гуманітарного циклу", "Доцільність використання 

інформаційних технологій на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури", "Формування предметних компетентностей у процесі 

підготовки до ЗНО", "Реалізація наскрізних ліній на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури в умовах дистанційного (змішаного) 

навчання", "Виховання духовності учнів на уроках гуманітарного циклу та в позаурочний час", "Організація освітнього процесу в  5 класах ЗЗСО", 

"Особливості викладання навчальних дисциплін в умовах воєнного стану", "Як вчителю організувати свою роботу під час війни", "Інтеграція у світлі 

сучасного світу", "Розвиток творчої особистості", "Моделювання як інструмент педагогічного проектування", "Інтерактивні прийоми роботи на уроках 

ЯДС: практичне застосування технологій", "Перевернутий клас"; "прийом Фішбоун";прийом "Кубик Блума",  

"Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів",  "Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших 

школярів",    "Прийоми критичного мислення молодших школярів", "Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи", 

"Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа розвитку їхнього інтересу до змісту шкільної хімічної освіти"; "Освітня платформа віртуальної та 



доповненої реальності BookVAR", "Як не припиняти навчання: досвід Клубу Молодого Винахідника", "Використання програми mozaBook для 

дистанційного навчання хімії". 

 Учителі школи ділилися власним досвідом та напрацюваннями, на базі школи було проведено: тренінг "Практичний кейс. Впровадження 

методів критичного мислення. Хто? Що? Чому?" (спільнота учителів-філологів); "Додатки Google в діяльності вчителя. Використання онлайн-ресурсів 

для організації дистанційного навчання" (спільнота учителів біології та хімії); воркшоп "Модельна навчальна програма №70, інтегрований курс: 

досліджуємо історію, суспільство та екологічні питання мого регіону" (спільнота учителів історії, географії та християнської ет ики);  зустріч-дискусія 

"Формування soft skills через упровадження концепції НУШ у середній і старшій школі" (спільнота учителів іноземних мов); круглий стіл 

"Комп'ютерна грамотність педагога" (спільнота учителів естетичного циклу і трудового навчання);  тренінг "Гра по-новому, навчання по-іншому в 

освітньому просторі НУШ" (спільнота учителів початкових класів). 

Педагоги брали активну участь в освітніх проєктах: 

 "Е-освіта. Хімія" (учителі Чучвера І.В., Єдинак І.Я.) 

 "Клуб Молодого Винахідника" (учителі Чучвера І.В., Єдинак І.Я.) 

 "Інфомедійна грамотність у закладах освіти Львівщини" (учителі Моравська Н.І., Біжко Л.Я.) 

 "Година коду" (учителі Любчак І.О., Камінська М.Т.) 

 "Code Clab” за напрямком "математика" (учитель Любчак І.О.) 

 "Alberta-Ukraine Virtual Student Exchange Program" (учитель Мартинишин Н.О.) 

 "Real Life" (учитель Ягелович Р.Р.) 

 "Біоетика" (учитель, педагог-організатор Пікулицька Х.І.) 

 "Психічне здоров'я для України" (практичний психолог Лебідь І.І.) 

 "Оберег для воїна" (учитель Дідич Ю.М.) 

У цьому навчальному році у зв’язку з воєнною агресією росії проти України та введенням воєнного стану в країні в навчальному закладі з 

24.02.2022 року було запроваджено дистанційне навчання. Це внесло корективи в роботу школи й освітянських спільнот зокрема. Учителі гідно 

прийняли виклик і змогли налагодити ефективну роботу в умовах воєнного стану. Дистанційне навчання в усіх класах було організовано вчасно й у 

визначений термін. 

Учителі проводили онлайн-уроки, групові та індивідуальні консультації з предметів. У роботі використовувалися навчальні матеріали різних 

інтернет-ресурсів: навчальні відео на ютубі, уроки освітньої платформи «Всеукраїнської школи-онлайн» на сайті МОНу, презентації, екранізації 

літературних творів, віртуальні робочі зошити та візуалізації з різних тем. 

Процес контролю здобутих знань здійснювався за допомогою тестів «На урок», освітньої платформи «Мій клас», виконання письмових завдань 

за допомогою Google-форм та ін. Крім того, з учнями випускних класів були створені групи у Viber, де школярі протягом року могли отримувати 

додаткові матеріали з підготовки до НМТ. 

Особливу увагу педагогічний колектив школи приділяв розвитку  творчого потенціалу особистості, створенню сприятливих умов для навчання й 

виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. У зв’язку із запровадженням адаптивного карантину та введенням воєнного стану обласні 

предметні олімпіади та конкурси в цьому навчальному році було переведено в дистанційний формат, а ІV етап предметних олімпіад скасовано. 

Здобувачі освіти взяли участь у шкільному етапі олімпіади з української мови та літератури, Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. 

Яцика, Міжнародному мовно-літературного конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.  

Голови спільнот учителів  Подоляк І.В., Чучвера І.В., Антощук  І.І., Новосядла І.Б., Петренко Г.Г., Сидорак М.М., Мартинишин Н.О., Дідич 

Ю.М. та більшість учителів-предметників забезпечили добру результативність учнів школи в районних, міських конкурсах, змаганнях.  

 Міський конкурс дитячих робіт “Знай! Вмій! Виконуй” — Рущишин Богдан (7-А клас) — І місце.  



 Конкурс малюнків “Пам’ять майбутнього”, присвячений пам’яті жертв Голодомору — Тріла Марта (7-Б клас) — І місце. 

 Всеукраїнський творчий конкурс “Малюнок, вірш, лист до мами” з нагоди святкування Дня матері — Ометюх Надія (10-А клас) — ІІ місце; 

Мартинишин Владислав (10-Б клас) — ІІ місце. 

 Міський учнівський конкурс “Привітна школа” — Лебідь Діана (10-Б клас), Рожак Галина (10-А клас), Руська Катерина (10-А клас), Чорний 

Андрій (8-Б клас). 

 Міський конкурс відеороликів на національно-патріотичну тематику — команда учнів школи. 

      У 2021-2022 н.р  учні 1-11 класів брали участь в  інтерактивних конкурсах:  

 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 213 учнів, куратор – Паляниця І.І. 

 Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" - 99 учнів, куратор - Антощук І.І. 

 Міжнародний конкурс "Бобер" - 65 учнів, куратор Любчак І.О. 

 Всеукраїнський інтерактивний конкурс  "Колосок" - 141 учень, куратор Козловська Н.Д.,  

 Всеукраїнська природознавча гра "Геліантус" - 52 учні, куратор Чучвера І.В.,   

 Всеукраїнський конкурс "Грінвіч" -  26 учнів, куратор Мартинишин Н.О. 

 Міжнародний дистанційний освітній конкурс "Олімпіс" - 52 учнів, куратор Мартинишин Н.О.;  

Виховна робота у 2021-2022 н.р. базувалася на таких пріоритетних напрямках: національно-патріотичному, морально-правовому та духовному 

вихованню. Реалізовуючи завдання виховної роботи з формування особистості педагогічний колектив використовував різноманітні методи навчання та 

виховання учнів.  

У школі проведено: 

 годину спілкування на тему: «Бій під Крутами: значення для нас сучасних» (учні 6-Г класу, кл.кер. Пікулицька Х.І.); 

 знято відеоролик на тему «День Соборності: навколо яких цінностей єднатися» до Дня Соборності (учні 9-В класу, кл.кер. Бациц О.М.); 

 літературно-музичну композицію «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг» (учні 9-А класу, кл.кер. Ткач І.Є.); 

 годину спілкування, присвячену Дню Героїв Небесної Сотні (учні 7-А класу, кл.кер. Глібовецька Є.І.); 

 годину спілкування, приурочену Дню Героїв Небесної Сотні (учні 6-А класу та 6-Г класу, кл.кер. Антощук І.І., Пікулицька Х.І.); 

 годину спілкування  «Герої не вмирають» (учні 8-А класу, кл.кер. Чучвера І.В.); 

 свято до Міжнародного дня рідної мови (учні 7-Б класу, кл.кер. Коваль Н.М.); 

 свято «Мова – душа народу» (учні 5-Б класу, кл.кер. Паляниця І.І.); 

 вікторину до Дня рідної мови (учні1-В класу,  кл.кер. Турянська Г.Я.). 

Реалії сьогодення визначили новий напрям діяльності школи – психологічну та моральну підтримку воїнів Збройних Сил України, які 

захищають нашу країну від московського загарбника, а також допомогу родинам, які змушені були покинути власні домівки, допомогу дітям 

внутрішньо переміщених осіб, які проживали в нашій школі. 

Учасниками освітнього процесу школи були проведені заходи: 

 плетіння маскувальних сіток для військовослужбовців; 

 акцію під гаслом "NATO, please, save us and cover the sky over Ukraine!" з метою привернення уваги міжнародної спільноти до нагальної потреби 

закрити небо над Україною та врятувати мільйони українців від щоденних ракетних бомбардувань зі сторони Росії та Білорусі (учителі 

Пікулицька Х.І.,Жеребецька І.Б.); 

 збір 164 кг макулатури у пункт прийому вторсировини (учні 6-Г класу, кл. кер. Пікулицька Х.І.); 



 урок на тему мінної безпеки для учнів 5-11 класів, який провів військовослужбовець 24 ОМБр (захід організувала педагог-організатор 

Пікулицька Х.І.); 

 зустріч історикині та учасниці  Клубу історичної реконструкції "Лодь" Ірини Вах  з дітьми тимчасово переміщених осіб та учнями 6-х класів, на 

яких розповіла про жіночий одяг давніх слов'ян: що таке історична реконструкція узагалі, які особливості реконструкції одягу давніх слов'ян, 

про джерела інформації та реконструкторські фестивалі в Україні (захід організувала педагог-організатор Пікулицька Х.І.); 

 майстер-клас з виготовлення пасхальних листівок; 

 майстер-клас з розпису писанок (учні 5-Б класу, а також діти внутрішньо переміщених осіб, кл.кер.Паляниця І.І.); 

 благодійну акцію "Гостинці для наших військових"; 

 благодійну акцію "Великодній сніданок для ВПО"; 

 благодійну акцію "Великодні подарунки для захисників"; 

 флешмоб «Дякую за життя! Все буде Україна!» (малюнки для воїнів від учнів 6-Б класу, кл.кер. Жеребецька І.Б.); 

 гру-практику співу «Співоче коло. Інтуїтивний спів» за участю О.Гайдай та О. Ковернік; 

 майстер-клас з виготовлення листівок (учитель Петрів Т.В.); 

 концерт «Єдина Україна» !» за участю колективів й учнів ЛДМШ№8; 

 концерт до Міжнародного дня захисту дітей «Мрій, твори, не зупиняйся!» за участю колективів й учнів ЛДМШ№8; 

 благодійний концерт «З Україною в серці» за участю артистів Львівської національної філармонії.  

Війна виснажує нас фізично та психологічно. Попри те, що наша психіка здатна адаптуватися до мінливих умов життя, кожен день бойових дій 

пережити надзвичайно складно. У цей непростий час варто підтримувати себе, рідних та близьких. Це життєво необхідно для того, щоб зберегти 

здоров’я – фізичне та психічне. Практичним психологом Лебідь І.І. було проведено ряд заходів: 

 онлайн зустрічі з учнями 5-11-х класів на тему «Техніки стабілізації у часі війни»; 

 арт-терапевтичну вправу «Дерево сили», яка допомогла дітям ідентифікувати свої особисті сильні сторони і захисні навички; допомогла 

зрозуміти, що вони можуть подолати труднощі, використовуючи свої внутрішні таланти і сильні сторони; 

 онлайн зустрічі з учнями 7-8-х класів з метою допомогти учням ідентифікувати свої особисті сильні сторони і захисні навички, а також 

зрозуміти, що вони можуть подолати труднощі, використовуючи свої внутрішні таланти та ресурси; 

 онлайн зустрічі  з учнями 9-11-х класів на яких говорили про те, як бути психологічно стійкими у часі війни. Війна є великим викликом, який 

торкається абсолютно всіх. І головне наше завдання у відповідь на цей виклик - плекати психологічну стійкість, шукати «ресурси», розкривати 

власні сильністорони; 

 арт-терапевтичну вправу «захисна мандала», яка допомогла учням  пропрацювати свої побоювання, опираючись на внутрішній ресурс та власні 

можливості; створити позитивний ореол очікування майбутнього; вивільнити приховані емоції. 

У закладі функціонує учнівське самоврядування, яке брало активну участь у його діяльності. Представники батьківського та учнівського 

самоврядування залучалися до вирішення питань щодо діяльності закладу, а саме - при написанні таких проєктів, як "Friendly school", проєкту 

«Реконструкція та ремонт спортивного залу», у благодійній акції «Обійми для Марічки», «Корок життя»; в організації освітніх та виховних заходів; при 

ознайомленні учнів школи з актуальною інформацією щодо організації роботи школи через соцмережі. Дирекція закладу враховувала думку  та 

побажання учнів (весь контент на сторінці школи в соцмережі Instagram здобувачі освіти створювали самі; ідею проєкту для "Friendly school" обирали з 

тих, що запропонували учні 9-10-х класів). 



Учні школи та члени самоврядування  брали участь в різноманітних шкільних та позашкільних заходах . З ініціативи учнівського 

самоврядування минулого навчального року у школі проведена акція "Монетки діткам", розважальні заходи "Школа має талант" та до Дня Валентина, 

квести з нагоди Дня туризму, Дня захисників та захисниць України, передача Вифлеємського вогню учням і учителям нашої школи та багато інших. 

Упродовж першого семестру учні школи мали можливість вдосконалювати свої знання з іноземної мови, фізики, хімії, співати, танцювати, 

займатися спортом. У школі діяли: 

 Вокальний ансамбль "Зорепад" (керівник Матус Л.М.) 

 Вокальний ансамбль "Україночка" (керівник Кунтій О.С.) 

 Вокальний ансамбль "Домісолька" (керівник Кунтій О.С.) 

 Гурток "Початкове технічне моделювання" (керівник Лобанова Л.Ю.) 

 Гурток козацько-лицарського виховання "Патріот" (керівник Шевчук А.М.) 

 ГО "Національна Федерація Снукеру України" (керівник Бойко С.А.) 

 Клуб спортивного танцю "Фокстрот" (керівник Поливка А.М.) 

 Компас (керівник Алексевич Н.Я.) 

 КАНКУ (керівник Весельський Ю.О.) 

 Заняття з курсу основи фізики та хімії (керівник Семак П.М.) 

 Заняття з вокалу "Студія Браво" (керівник Мансур М.Е.) 

 Гандбол (керівник Василяка О.І.) 

 Волейбол (керівник Мальчевський Ю.) 

 Шаховий гурток (керівник Тернінко Ю.В.) 

У закладі розроблена та впроваджується Стратегія розвитку, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, Положення про 

внутрішній моніторинг, Положення про академічну доброчесність, Освітня програма, річний план роботи. До розроблення  залучалися усі учасники 

освітнього процесу.  

Протягом навчального року робочою групою проведено самооцінювання за двома напрямами: "освітнє середовище закладу освіти" та 

"управлінські процеси закладу освіти".   

Проведено ряд моніторингів: ведення учнівських зошитів; щоденників; якості, безпечності харчування та роботу шкільної їдальні; адаптації 

учнів; виконання навчальних планів і програм; відвідування закладу; ведення класних журналів; сформованості читацької компетентності; 

математичної компетентності. 

Заклад забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї роботи. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

1. Створення безпечного, комфортного, розвивального освітнього середовища шляхом обладнання укриття усім необхідним 

для перебування і навчання. 

2. Оновлення простору шкільних коридорів, створення локацій для розвитку, відпочинку, дозвілля; ресурсної кімнати.  

3. Запровадження НУШ в 5 класі, затвердження навчальних програм, розроблення власних освітніх ресурсів.  

4. Підвищення якості та рівня знань учнів шляхом впровадження  STEM–навчання, нових сучасних інструментів, технологій. 

5. Забезпечення перемоги учнів у міському та обласному етапові предметних олімпіад, міських, Всеукраїнських  конкурсах.  

6. Підвищення професійного рівня педагогів за рахунок щорічної курсової перепідготовки, навчання на освітніх платформах. 

7. Інформатизація управлінської діяльності, впровадження електронних журналів, щоденників, електронного планування, 

звітування. 

8. Спільна розробка з учнями шкал само- та взаємооцінювання, впровадження власних критеріїв, принципів, правил 

оцінювання навчальних досягнень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 



Зміст Дата Форма 

узагальнення  

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці     

Підготовка закладу освіти його території до роботи в складних умовах 

(правового режиму воєнного стану) 

до 25.08 акт Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Підготовка, забезпечення та перевірка укриття до евакуації учасників 

освітнього процесу та можливості навчання 

до 25.08 інформація Комісія  

Закріплення кабінетів за учнями з урахуванням потреб, вимог 

складного періоду 

до 25.08 наказ Скабара Т.В., директор школи  

Облаштування місць, зон відпочинку, розвитку, дозвілля для 

учасників освітнього процесу 

до 25.08 інформування Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Організація освітнього процесу в складних умовах (правового режиму 

воєнного стану) вибір формату навчання  

до 31.08 наказ Скабара Т.В., директор школи  

Наповнення кабінетів сучасними засобами навчання протягом 

року 

відомість учителі, завідувачі кабінетами  

Складання та затвердження режиму роботи закладу в складних умовах 

(правового режиму воєнного стану) 

до 26.08 режим Скабара Т.В., директор  школи  

Збір та аналіз побажань, звернень батьків щодо організації освітнього 

процесу, надання дозволів на перебування в укритті учнів тощо 

до 31.08 заяви класні керівники  

1-11 класів 

 

Збір даних щодо проживання та навчання ВПО, залучення їх до 

навчання в закладі 

до 30.08 інформація Євдокимова О.В., соціальний педагог  

Оновлення відомостей, списків учнів закладу в Курс. Школа до 30.08 списки Любчак І.О., учитель інформатики  

Організація роботи їдальні та здорового гарячого харчування учнів до 31.08 наказ Скабара Т.В., директор школи  

Оновлення списків, довідок на харчування учнів пільгових категорій постійно наказ Чорна Л.М., заступник директора з 

НВР 

 

Забезпечення закладу засобами протипожежної  безпеки, 

індивідуального захисту, необхідним майном, інвентарем, 

матеріалами 

до 25.08 інформація Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Організація та проведення заходів щодо охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, протипожежної безпеки, евакуації 

пр. року наказ Скабара Т.В., директор школи  

Оновлення документів з ОП, ЦЗ, пожежної безпеки,  плану евакуації 

учнів  

до 31.08 схеми, 

довідки 

Панасюк Я.С., Гладун С.Б., 

заступники директора 

 

Закріплення робочих місць за прибиральницями та кабінетів за 

вчителями  

до 31.08 схема Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Оновлення аптечок в медичному кабінеті, майстерні, спортзалі, 

укритті 

до 30.08 відомість Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Забезпечення закладу, їдальні миючими засобами, дезінфікуючими 

засобами, предметами гігієни та санітарії 

до 30.08 відомість Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 



Забезпечення учнів та вчителів підручниками до 30.08 відомість Баран Г.М., бібліотекар  

Підготовка освітнього простору кабінетів до роботи у новому 

навчальному році 

до 25.08 акти Учителі, завідувачі кабінетами  

Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм у шкільних 

приміщеннях (освітлення, маркування інвентаря та меблів, повітряно-

тепловий режим, облаштування та утримання туалетів, дотримання 

питного режиму тощо) 

до 30.08 акти Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Організація чергування вчителів, адміністрації у закладі освіти до 01.09 наказ Скабара Т.В., директор школи  

Узагальнення даних по працевлаштуванню випускників 9,11 класів до 10.09 наказ Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  

ранкової зарядки 

щоденно план Сидорак М.М., вчителі  

Підготовка та передача звітів ЗНЗ-1, 77-РВК в Курс. Школа До 05.09 звіти Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Узагальнення даних по оздоровленню учнів з категорійних сімей до 10.09 наказ Євдокимова О.В., соціальний педагог  

Контроль за відвідуванням учнями занять та попередження пропусків щоденно інформація класні керівники  

1-11 класів 

 

Аналіз відвідування учнями закладу за І, ІІ семестр, рік 30.12;16.06 наказ Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Проведення інструктажів з БЖД для учнів школи: 

-вступний 

- первинний на канікули 

- цільовий для участі в міських заходах 

- позаплановий 

 

01.09 

згідно 

програми 

за потреби 

журнал класні керівники  

1-11 класів 

 

Проведення інструктажів з ОП,  протипожежної безпеки для 

працівників  

01.09 журнал Скабара Т.В., директор школи  

Проведення бесід щодо збереження життя і здоров’я учасників 

освітнього процесу: «Увага! Вибухонебезпечні предмети»,  

«Повітряна тривога: як діяти», «Поведінка на дорозі»,  «Небезпека 

вдома», «Надання домедичної допомоги» тощо 

01.09-02.09 журнал Класні керівники 1-11 класів  

Забезпечення нормативності ведення «Журналів реєстрації нещасних 

випадків, що сталися з вихованцями, учнями», а саме:  

- оформлення повідомлень про нещасні випадки,  

- оформлення актів розслідування нещасних випадків,  

- оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків 

за потреби кейс 

документів 

Скабара Т.В., директор школи  

Контроль за чергуванням та роботою технічного персоналу в 

навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території 

закладу 

щоденно повідомлення Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 



Огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, 

комунікацій, території закладу, укриття  тощо 

щоденно усне 

інформування 

Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Проведення санітарно-просвітницької роботи з учасниками освітнього 

процесу щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання 

на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19, надання 

домедичної допомоги тощо 

постійно план Медсестра школи  

Аналіз груп здоров’я, стану здоров’я, розподіл на фізкультурні групи 

учнів 

до 05.09 наказ Медсестра школи  

Заповнення, в класних журналах, листків здоров’я до 15.09 журнал Медсестра школи  

Контроль за фізичним навантаженням здобувачів освіти постійно інформація Медсестра школи  

Обстеження учнів на наявність педикульозу інших захворювань, 

надання консультацій, допомоги 

постійно усне 

інформування 

Медсестра школи  

Організація психологічної підтримки усіх учасників освітнього 

процесу в складних умовах (правового режиму воєнного стану) 

до 30.09 план Лебідь І.І., практичний психолог   

Психологічний супровід адаптації учнів 1 класу до навчання у закладі до 30.09 наказ Лебідь І.І., практичний психолог   

Психологічний супровід адаптації учнів 5 класу НУШ до навчання у 

базовій школі  

до 30.10 наказ Лебідь І.І., практичний психолог   

Інвентаризація шкільного майна, підготовка актів на списання до 30.10 акти Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Підготовка інформаційної сторінки « ДПА-2023»  листопад інформація Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

 

Проведення навчання по цивільному захисту, пожежній безпеці 10.22-04.23 журнал нев. формування  

Проведення роботи з майбутніми першокласниками: вивчення 

нормативних документів, анкетування батьків, складання списків, 

документів, проведення занять 

лютий-

травень 

наказ Класні керівники 4-х класів  

Складання та затвердження планів роботи на  канікули до 20.10, 

30.12, 20.03 

наказ Пікулицька Х.І., педагог-організатор  

Проведення заліку по ЦЗ, ПБ до 30.04 наказ Скабара Т.В., начальник ЦЗ  

Проведення об’єктових тренувань, навчання евакуації та спуску до 

укриття 

02.09, 11.05 наказ Скабара Т.В., начальник ЦЗ  

Проведення Тижня охорони праці, Дня ЦЗ, Тижня безпеки 

дорожнього руху 

травень наказ Скабара Т.В., начальник ЦЗ  

Зарахування учнів до 1 класу. Оформлення особових справ, 

розміщення наказу на сайті 

31.05 наказ Скабара Т.В., директор школи  

Підготовка освітнього простору для проведення ДПА до 01.06 повідомлення Борщевський А.І., заступник 

директора  з НВР 

 

Оформлення та видача документів про освіту до 30.06 наказ Скабара Т.В., директор школи  

Випуск учнів 9 класу із закладу освіти до 30.06 наказ Скабара Т.В., директор школи  



Переведення учнів 1-8 класів на наступний рік навчання до 17.06 наказ Скабара Т.В., директор школи  

Оформлення особових справ, класних журналів, звітів на кінець 

навчального року 

до 20.06 інформація класні керівники1-11 класів  

Підготувати заявки на придбання необхідних матеріалів на н.н.р до 15.06 інформація Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Оновлення технічних засобів, інструментів контролю за безпечним 

користуванням мережею Інтернет 

 

 

пр.року інформація Скабара Т.В., директор школи 

 

 

Індивідуальні діагностичні обстеження учнів з проблем неуспішності, 

порушенні поведінки, конфліктів тощо 

постійно звіт Євдокимова О.В., соціальний 

педагог, класні керівники 1-11 класів 

 

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

насильства та дискримінації 

    

Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, 

булінгу, насилля, неетичної поведінки 

постійно план Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Розробка плану заходів із запобігання та протидії булінгу, 

дискримінації, насиллю 

до 05.09 план Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Обговорення питання протидії булінгу в учнівських колективах та на 

класних батьківських зустрічах  

05.09-09.09 усне 

інформування 

Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Громадський огляд умови проживання дітей з категорійних сімей до 30.09 наказ Євдокимова О.В., соціальний педагог  

Складання соціального паспорту школи до 30.09 таблиця Євдокимова О.В., соціальний педагог  

Бесіди, консультації, інформування «Кібербулінг: як не  стати 

учасником та жертвою», «Запобігання булінгу в шкільному 

середовищі», «Шкільному булінгу скажемо – Ні!», «Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг», «Гендерна рівність»  

протягом 

року 

виховні 

плани, план 

роботи ПС 

Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Виготовлення пам’яток, інфографіки, листівок, плакатів «Безпека в 

Інтернеті», «Безпечна школа», «Маркери булінгу», «Як допомогти 

дітям впоратися з булінгом», «Ми усі рівні!» 

протягом 

року 

пам’ятки Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Заходи в рамках Тижня  правової освіти жовтень наказ Мораська Н.І., учитель правознавства  

Заходи в рамках акції «16 днів проти насилля» з 25.11 наказ Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Онлайн-опитування «Чи дотримуюсь я правил поведінки у закладі» грудень анкети Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Відкритий діалог «Навчаємось протидіяти булінгу, насильству та 

дискримінації» 

грудень звіт Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Організації зустрічі з представниками правоохоронних органів, 

соціальних служб, іншими фахівцями з запитань запобігання та 

протидії булінгу 

січень угода Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 



Робота відеозалу «Подолаємо булінг разом» січень звіт Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Оновлення телефонів довіри, гарячих ліній, корисних посилань щодо 

підтримки 

лютий інформація Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Оновлення матеріалів на сайті школи щодо попередження булінгу, 

кібербезпеки, насилля тощо 

березень інформація Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Заходи в рамках Тижня психологічної служби квітень план Лебідь І.І., практичний психолог;    

Заняття з елементами тренінгу «Конфлікт – шляхи вирішення» травень звіт Лебідь І.І., практичний психолог;    

Підведення підсумків роботи психологічної служби червень наказ Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний педагог 

 

Підтримка дітей та сімей, що потрапили у складні життєві ситуації постійно звіт Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний 

педагог, класні керівники 1-11 класів 

 

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору 

   

Підготовка обладнання: регуляція та розміщення парт, стільців, 

дошки, освітлення 

серпень інформація Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Розумне пристосування приміщень закладу, розміщення позначок, 

наліпок вказівників, написів 

вересень інформація Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Обладнання ігрових майданчиків, ігрових зон та зон відпочинку до 01.09 звіт Захарчук З.О., заступник директора з 

господарської роботи 

 

Проведення рухливих перерв, руханок, уроків на свіжому повітрі, 

спортивних заходів 

протягом 

року 

інформація Пікулицька Х.І., педагог-організатор, 

учителі 

 

Участь в енергозбережувальних, екологічнозбережувальних проєктах протягом 

року 

звіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

Камінська М.Т., вчитель фізики 

 

Створення на базі бібліотеки шкільного бібліотечно-інформаційного 

центру. Використання простору бібліотеки для проведення 

інтегрованих занять, заходів 

протягом 

року 

наказ Баран Г.М., бібліотекар школи  

Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами 

для учнів, батьків 

протягом 

року 

інформація Лебідь І.І., Любчак І.О., вчителі 

школи 

 

Наповнення освітнього простору школи мотивуючими постерами протягом 

року 

постери Пікулицька Х.І., педагог-організатор  

Налагодження співпраці з інклюзивним центром жовтень договір Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний 

педагог, класні керівники 1-11 класів 

 

Підготовка приміщення під ресурсну кімнату листопад інформація ЗГ  

Онлайн-опитування «Чи подобається навчатися та працювати у грудень анкети Лебідь І.І., практичний психолог;  



школі» Євдокимова О.В., соціальний 

педагог, класні керівники 1-11 класів 

Підготовка до роботи з дітьми з ООП: вивчення нормативних 

документів, рекомендацій,  

січень гугл-диск Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний 

педагог, класні керівники 1-11 класів, 

учителі 

 

Проходження навчання, курсів щодо роботи з дітьми з ООП пр.року сертифікати учителі  

Виготовлення навчально-методичних, навчально-дидактичних 

матеріалів, допоміжних засобів навчання 

лютий-

березень 

матеріали учителі  

Знайомство з технологіями арт-терапія, ігрова терапія квітень посилання Лебідь І.І., практичний психолог  

Консультування батьків, допомога сім’ям, які виховують дітей з 

ООП(за наявності) 

травень інформування Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В., соціальний 

педагог, 

 

Підготовка списків дітей з ООП , індивідуальних програм (за потреби) червень список Лебідь І.І., практичний психолог  

 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень. 

    

Ознайомлення учнів з Правилами, процедурами, критеріями 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в закладі 

01.09-07.09 інформування учителі  

Бесіда з учнями 5 класу «Адаптаційний період в оцінюванні учнів 5 

класу» 

08.09 бесіда Лебідь І.І., практичний психолог;    

Оновлення Правил, процедур, критеріїв оцінювання на інформаційних 

стендах, на сайті закладу 

03.10-07.10 інформація учителі  

Діалог з учнями «Самооцінювання та взаємооцінювання як форма 

формувального оцінювання» 

17.10-21.10 інформація учителі  

Розроблення власних спільних критеріїв щодо оцінювання різних 

видів роботи, спрямованих на реалізацію компетентнісного підходу 

пр.року таблиці учителі  

Співбесіди з учнями, які систематично не виконують домашні 

завдання щодо підвищення мотивації до навчання 

01.11-04.11 бесіда класні керівники 1-11 класів  

Онлайн-опитування «Чи дотримано справедливість та об’єктивність 

оцінювання» 

01.12-02.12 анкета класні керівники  

Бесіди щодо підвищення результативності у навчанні з учнями з 

початковим рівнем знань 

12.12-15.12 бесіди  класні керівники 1-11 класів  

Ознайомлення із змінами навчального навантаженням у ІІ семестрі 10.01-13.01 інформація Скабара Т.В., директор школи 

 

 

Діалог із здобувачами «Підготовка до складання ДПА » 01.02-03.02 діалог Борщевський А.І, Чорна Л.М.,  



заступники директора з НВР 

Ознайомлення з умовами та графіком проведення ДПА 20.03-24.03 графік Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Чек-лист «Як успішно завершити навчальний рік» 03.04-07.04 лист учителі  

Бесіди «Алгоритм коригування підсумкового оцінювання навчальних 

досягнень» 

02.05-05.05 інформація учителі  

Ознайомлення з результатами підсумкового оцінювання до 10.06 відомість учителі  

Ознайомлення з результатами ДПА до 20.06 відомість учителі  

Корекція графіку контрольних робіт за І, ІІ семестри 12.22,05.23 графік Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу 

освіти 

    

Моніторинг освітнього середовища. Створення безпечних та 

комфортних умов 

вересень наказ Скабара Т.В., директор школи 

 

 

Аналіз працевлаштування випускників школи  05.09-09.09 інформація Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Моніторинг рівня адаптації учнів 1 класу вересень наказ Скабара Т.В., директор школи, 

Чорна Л.М., заступники директора з 

НВР  

 

Моніторинг якості ведення та перевірки учнівських зошитів 10.10-17.10 наказ Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Моніторинг рівня адаптації учнів 5 класу жовтень наказ Борщевський А.І, Чорна Л.М.,  

заступники директора з НВР, 

Лебідь І.І., практичний психолог 

 

Моніторинг якості та безпечності  харчування, створення умов 

здорового харчування та роботу шкільної їдальні 

07.11-18.11 наказ Скабара Т.В., директор школи 

 

 

Моніторинг якості та результативності викладання  правознавства та 

Громадянської освіти 

листопад наказ Скабара Т.В., директор школи, 

Панасюк ЯС., заступник директора 

з НВР 

 

Моніторинг сформованості читацької компетентності учнів 

початкових класів 

грудень наказ Чорна Л.М., заступники директора з 

НВР 

 

Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів за І, ІІ семестр, 

рік 

12.22, 06.23 наказ Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Моніторинг ведення класних журналів 12.22, 06.23 наказ Скабара Т.В., директор школи,, 

Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Моніторинг якості та результативності навчання учнів 9 класу січень наказ Скабара Т.В., директор школи, 

Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

 



заступники директора з НВР 

Моніторинг формування та забезпечення реалізації політики 

академічної доброчесності 

березень наказ Скабара Т.В., директор школи 

 

 

Моніторинг якості та результативності   реалізації науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України»   

березень наказ Чорна Л.М., заступник директора з 

НВР 

 

Моніторинг якості та результативності викладання   квітень наказ Скабара Т.В., директор школи, 

Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Моніторинг природничих компетентності учнів початкових класів квітень наказ Чорна Л.М., заступники директора з 

НВР 

 

Моніторинг якості та результативності роботи з обдарованими та 

здібними учнями 

червень наказ Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Впровадження електронних журналів, щоденників пр. року наказ Скабара Т.В., директор школи, 

Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

3. Спрямованість системи оцінювання на формування в 

здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання 

    

Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до участі у 

предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, Інтернет-заходах, 

змаганнях 

пр.року плани учителі- предметники  

Профорієнтаційна робота з учнями, зустрічі з представниками ВНЗ пр.року інформація класні керівники  

Організація роботи консультативних пунктів щодо підготовки до 

Всеукраїнських інтерактивних конкурсів, олімпіад, турнірів, ДПА 

пр.року графік учителі- предметники  

Бесіди «Помилки — це не страшно. Ми всі навчаємось» 10.10-13.10  учителі-предметники  

Участь здобувачів освіти у Всеукраїнських предметних олімпіад 10.22-01.23 графік учителі- предметники  

Участь здобувачів  у Інтернет-олімпіадах 10.22-11.22 графік учителі-предметники  

Участь здобувачів  у інтерактивних конкурсах, турнірах, змаганнях протягом 

року 

графік учителі-предметники  

Діалог «Оцінювання для навчання» грудень інформування класні керівники  

Підготовка та заповнення чек-листа «Мій навчальний тиждень- 

оцінюю сам/сама» 

березень чек-лист вчителі  

Знайомство із техніками взаємоцінювання «Термометр», «Смайлики» 

тощо 

квітень заняття Чорна Л.М., заступники директора з 

НВР 

 

 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї     



діяльності, використання сучасних освітніх підходів до 

організації освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти. 

Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів  

щодо  організації освітньої діяльності, оцінювання, викладання 

предметів  

до 28.08 інформування вчителі  

Розробка та погодження навчальних програм для 5 класу на основі 

модельних 

до 01.09 педрада вчителі  

Співбесіда з учителями щодо навантаження та готовності до роботи 

в новому навчальному році (знання вимог Стандарту освіти НУШ, 

навчальних програм, наявність навчально-методичного 

забезпечення з предмета тощо)  

29.08-31.08 співбесіда Скабара Т.В., директор школи, 

Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Погодження плану роботи Професійних спільнот вчителів закладу  до 05.09 план Борщевський А.І,   заступник  

директора з НВР 

 

Погодження календарно-тематичних планів на відповідність 

навчальним програмам 

05.09,10.01 інформування Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів  

щодо  проведення Всеукраїнських предметних олімпіад 

до 03.10 інформування Борщевський А.І, заступник  

директора з НВР 

 

Затвердження графіку та матеріалів проведення І етапу предметних 

олімпіад, конкурсу ім.П.Яцика, Т.Шевченка 

до 15.10 наказ Скабара Т.В., директор школи,  

Проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 10.10-22.10 наказ Учителі-предметники, учні  

Аналіз проведення І етапу та оформлення заявки на участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад 

до 25.10 наказ Борщевський А.І, заступник  

директора з НВР 

 

Аналіз проведення І етапу конкурсу ім.П.Яцика, Т.Шевченка до 30.10 наказ Борщевський А.І, заступник  

директора з НВР 

 

Ознайомлення з графіком ІІ етапу предметних олімпіад, конкурсу 

ім.П.Яцика, Т.Шевченка 

до 05.11 графік Скабара Т.В., директор школи,  

Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсах 05.11-18.12 наказ учителі-предметники  

Складання та затвердження планів роботи на канікули 10,12,03 план Пікулицька Х.І., педагог-організатор  

Лайфхаки від колег «Як раціонально спланувати свою роботу» січень інформування учителі-предметники  

Відвідування уроків української мови та літератури лютий наказ члени атестаційної комісії   

Обмін досвідом «Електронні освітні платформи для здійснення 

контролю знань учнів» 

березень посилання вчителі  

Відвідування уроків вчителів, що атестуються пр.року наказ члени атестаційної комісії  

Відвідування уроків основ здоров’я квітень наказ члени атестаційної комісії   

Відвідування уроків фізичної культури травень наказ члени атестаційної комісії  

Моніторинг реалізації освітньої програми та виконання навчальних  

програм 

грудень, 

червень 

наказ Панасюк Я.С., заступник директора з 

НВР 

 



Розроблення індивідуальних освітніх траєкторій учнів (розробка 

завдань, надання консультацій, відстеження результативності 

навчання кожного учня) 

протягом 

року 

звіт Учителі-предметники  

Ознайомлення із освітніми технологіями, спрямованими на 

оволодіння здобувачами освіти ключових компетентностей та 

наскрізних умінь  

протягом 

року 

інформування Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Використання під час занять інтегрованих змістових ліній для 

формування суспільних цінностей, виховання патріотизму, ІКТ, 

сучасних освітніх ресурсів, інструментів, платформ тощо 

протягом 

року 

план заняття учителі-предметники  

Створення та використання власного освітнього контенту, освітніх 

ресурсів,  та оприлюднення методичних розробок, публікацій на 

освітніх сайтах  

протягом 

року 

звіт учителі, що атестуються  

2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної 

майстерності педагогічних працівників 

    

Методичні  консультації педпрацівників з питань організації 

освітньої діяльності та ведення шкільної документації 

До 05.09 консультація Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Підготовка чек - листа «Освіта у воєнний час: виклики та 

рекомендації» 

вересень чек-лист Скабара Т.В., директор школи,  

Онлайн-опитування «Атестація: пройдемо успішно» 24.10 анкета Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Методичні консультації для вчителів щодо участі проведення І 

етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

жовтень інформування Борщевський А.І,  заступники 

директора з НВР 

 

Методична майстерка «Навчання у складних умовах: ефективні 

інструменти» 

28.11 розробка Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Моніторинг. Виконання плану підвищення кваліфікації за 2022 рік  до 20.12 педрада Борщевський А.І,   заступники 

директора з НВР 

 

Складання та затвердження  плану підвищення кваліфікації на 2023 

рік  

до 20.12 педрада Скабара Т.В., директор школи  

Воркшоп «Ефективні рішення Google для підвищення професійного 

рівня» 

06.01 розробка вчитель інформатики  

Інтенсив «Удосконалення освітнього процесу шляхом використання 

сучасного освітніх ресурсів » 

27.03 звіт Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Онлайн-опитування «Участь в інноваційній роботі 

(розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій, 

експериментальна робота)  реалізація освітніх проектів» 

квітень анкети Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Моніторинг результатів самоосвітньої діяльності педагогічних 

працівників 

травень звіт Борщевський А.І, Чорна Л.М., 

заступники директора з НВР 

 

Засідання Педагогічних спільнот закладу 09;01;03;06 протоколи керівники   



Засідання атестаційної комісії. 

1.Розподіл обов’язків 

2.Затвердження плану та графіку роботи 

16.09 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання атестаційної комісії  

1.Розгляд заяв педпрацівників на  позачергову чи перенесення 

атестації 

2.Затвердження списку вчителів, що атестуються  та графіку 

атестації. 

12.10 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання атестаційної комісії 

1.Про підсумки атестації педагогічних працівників 

22.03 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання методичної ради  

1.Про підсумки методичної роботи за минулий навчальний рік 

2.Про затвердження плану роботи методичної ради  та форм 

методичної роботи. 

3.Про методичні рекомендації щодо викладання предметів у новому 

навчальному році 

03.09 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання методичної ради 

1.Про результати моніторингових досліджень 

2.Про підсумки курсової перепідготовки вчителів за 2022 рік 

05.01 протокол Борщевський А.І, заступник  

директора з НВР 

 

Засідання методичної ради 

1.Про підсумки вивчення досвіду вчителів, що атестуються 

2. Про впровадження нового державного стандарту в 5 класі 

30.03 протокол Борщевський А.І, заступник  

директора з НВР 

 

Засідання методичної ради 

1.Про результати моніторингових досліджень за 2022/2023рік 

2. Про результати роботи з обдарованими за навчальний рік 

09.06 протокол Борщевський А.І, заступник  

директора з НВР 

 

Самоосвітня діяльності вчителів пр. року звіт учителі  

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та курси щодо 

роботи з дітьми з ООП 

пр .року педрада учителі  

Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходах пр. року звіт учителі  

3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками 

закладу освіти. 

    

Участь батьків, громадськості у Святі першого дзвоника 01.09 сценарій класні керівники  

Відкритий діалог з батьками.  

1.Про роботу закладу у 2022/2023 н.р. 

2.Про відвідування учнями закладу, відвідування позашкільних 

закладів 

01.09 інформування класні керівники  

Засідання загальних зборів (конференції) трудового колективу 

1. Про реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти. 

06.09 протокол Скабара Т.В., директор школи  



2. Про розгляд та схвалення проекту колективного договору. 

2. Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку. 

3. Про визначення порядку обрання, чисельності, складу і строку 

повноважень комісії з трудових спорів. 

Засідання загальних зборів (конференції) трудового колективу 

1.  Звіт керівника закладу перед громадськістю 

2.  Про розгляд та затвердження Статуту закладу 

3. Про підготовку закладу до роботи у новому навчальному році 

14.06 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Відкритий діалог з батьками 1 класу «Адаптація учнів до навчання в 

закладі освіти» 

10.10 інформація класні керівники 1 класу  

Відкритий діалог з батьками 5 класу «Адаптація учнів до навчання 

на другому рівні повної загальної середньої освіти» 

14.11 інформація класні керівники 5 класу  

Дискусійний клуб «Діти і соціальні мережі» січень звіт Євдокимова О.В., соціальний 

педагог 

 

Майстер-клас  «Батьківські збори по-новому» 31.03 розробка Пікулицька Х.І., педагог-організатор  

Батьківські зустрічі. Ознайомлення батьків із нормативними 

документами щодо проведення ДПА.  

квітень інформування класні керівники  

Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі 

ФБ 

пр. року сайт Учителі  

Налагодження партнерських відносин з батьками шляхом 

комунікації в батьківських чатах, групах 

пр. року інформування класні керівники  

Індивідуальні зустрічі, консультування батьків пр. року план класні керівники  

Відвідування учнів вдома (за потреби) пр. року план класні керівники  

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності. 

    

Обговорення питання академічної доброчесності із здобувачами 

освіти. Ознайомлення з правилами, принципами. 

вересень інформування учителі  

Робота з Довідником з академічної доброчесності http://surl.li/cgnhz жовтень інформування класні керівники  

Урок академічної доброчесності «Як уникнути плагіату» листопад розробка класні керівники  

Бесіда «Скажемо,  ні - готовим домашнім завданням» грудень бесіда класні керівники  

Паркан думок «Як я розумію поняття «Академічна доброчесність»» січень звіт Лебідь І.І., практичний психолог  

LearningApps «Що таке академічна доброчесність», «Види порушень 

академічної доброчесності», «Основні принципи академічної 

доброчесності» 

лютий вправи класні керівники  

Конкурс плакатів «Рецепти академічної доброчесності» березень плакат класні керівники  

«Академічна доброчесність» - вироблення порад та рекомендацій квітень чек-лист Лебідь І.І., практичний психолог; 

Євдокимова О.В. соціальний педагог 

 

Відеолекторій «Академічна доброчесність починається з тебе!» травень інформація класні керівники  



Онлайн-опитування «Академічна доброчесність» червень анкета класні керівники  

 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ 

 

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування 

діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

    

Проведення самооцінювання за напрямом «Діяльність педагогічних 

працівників», «Система оцінювання здобувачів освіти»: 

Створення робочої групи,  видання  наказу 

Онлайн- опитування учасників освітнього процесу 

Спостереження за навчальними заняттями 

Вивчення документації 

Узагальнення даних 

Підготовка довідки 

Проведення педради 

Написання наказу за підсумками 

 

 

 

вересень 

жовтень 

пр.року 

пр.року 

травень 

травень 

червень 

червень 

протокол, 

наказ 

група  

Засідання педради 

1. Про підсумки роботи за минулий навчальний рік. 

2. Затвердження річного плану роботи школи та нормативно-

правове забезпечення. 

3. Обговорення та затвердження освітніх програм. 

4. Про режим роботи школи. 

5. Розподіл годин варіативної складової навчального плану. 

6. Про поглиблене вивчення предметів у 8,9-х класах та профільне 

навчання учнів.  

7. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-5 класів НУШ. 

8. Про зарахування курсів підвищення кваліфікації учителям школи. 

9. Про атестацію  учителів у 2022-2023н.р. 

10. Про визначення претендентів на нагородження медалями. 

01.09 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання педради 

1. Про реалізацію Концепції НУШ в початковій школі: успіхи та 

перспективи. Освіта в умовах воєнного стану: адаптація до викликів 

часу. 

2.Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з предмету 

«Правознавство», «Громадянська освіта» 

3.Правове виховання учнів у сучасній школі. 

02.11 протокол Скабара Т.В., директор школи  



4.Стан організації харчування 1-4 кл.та учнів пільгових категорій 

Засідання педради 

1. Про результати моніторингового досліджень якості знань учнів. 

2. Впровадження інтегрованих курсів в 5-х кл. НУШ. 

3. Роль класних керівників у формуванні в учнів життєвих 

компетентностей  громадянина-патріота. 

4.Про результати роботи із звернення громадян за 2022 рік 

11.01 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання педради 

1.Реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у 

5,6-х класах 

2. Про організований порядок завершення 2022-2023н.р. 

27.03 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання педради 

1.Про організацію та проведення ДПА у 4-х, 9-х класах Вибір 

третього предмета для проходження ДПА у 9-х класах.  

2. Ознайомлення з перспективним навантаженням на 2022-2023 н.р. 

3. Ознайомлення працівників з графіком чергових відпусток за 

2023-2024н.р.    

4. Про   звільнення від ДПА  4, 9,11-х класів. 

20.04 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання педради 

1. Про перевід учнів 1-10 класів. Нагородження учнів школи 

Похвальними листами. 

09.06 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Засідання педради 

1.Про відрахування зі школи учнів 9-х класів. 

2.Про відрахування зі школи учнів 11-х класів 
3.Про нагородження золотими та срібними медалями випускників 

школи  

30.06 протокол Скабара Т.В., директор школи  

Нарада при директорові 

1. Про організацію гарячого харчування та роботу шкільної їдальні 

2. Про дотримання   Правил внутрішкільного розпорядку в складних 

умовах 

3.Про оформлення журналів інструктажів, класних журналів 

4. Про опрацювання Методичних рекомендацій щодо викладання 

предметів, організації освітнього процесу в складних умовах  

5.Про затвердження плану заходів спрямованих на запобігання та 

протидії булінгу 

6.Про результати медичного огляду учнів та педагогічних 

працівників 

28.08 план Скабара Т.В., директор школи 

Чорна Л.М., заступник директора з 

НВР 

 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

 



Лебідь І.І., практичний психолог 

школи 

Медсестра школи 

 

Нарада при директорові 

1.Про проведення  І етапу предметних олімпіад 

2. Про організацію роботи з ОП 

26.09 план Скабара Т.В., директор школи 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Нарада при директорові 

1. Про роботу школи в канікулярний час 

2. Про підсумки перевірки класних журналів 

3. Про підсумки проведення І етапу предметних олімпіад 

4. Про якість  харчування учнів 

31.10 план Скабара Т.В., директор школи 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Чорна Л.М., заступник директора з 

НВР 

 

Нарада при директорові 

1. Про участь учнів у ІІ етапі предметних олімпіад 

2.Про дотримання БДЖ в освітньому процесі та безпеки 

дорожнього руху 

3.Про відвідування учнів   

07.11 план Скабара Т.В., директор школи 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Нарада при директорові 

1. Про підсумки участі у ІІ етапі предметних олімпіад 

2.Про роботу школи на канікулах 

3.Про підсумки відвідування учнів за І семестр 

30.12 план Скабара Т.В., директор школи 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Нарада при директорові 

1 Про організацію чергування в школі в ІІ семестрі  

2. Про хід атестації педагогічних працівників школи. 

10.01 план Скабара Т.В., директор школи 

Панасюк Я.С., заступник директора з 

НВР 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

 

 

Нарада при директорові 

1. Про профорієнтаційну роботу з учнями 

2. Про підготовку документів про освіту 

27.02 план Скабара Т.В., директор школи 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

Борщевський А.І., заступник 

 



директора з НВР 

Нарада при директорові 

1.Про роботу з майбутніми першокласниками 

2.Про перевірку класних журналів 

3.Про підготовку матеріалів до ДПА 

4. Про роботу на весняних канікулах 

27.03 план Скабара Т.В., директор школи 

Чорна Л.М.,  заступник директора з 

НВР 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

 

Нарада при директорові 

1. Про підготовку учнів до складання ДПА 

2.Про вивчення нормативних документів щодо завершення 

навчального року 

3. Про підготовку об’єктового тренування та Дня ЦЗ 

24.04 план Скабара Т.В., директор школи 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

Панасюк Я.С., заступник директора з 

НВР  

 

Нарада при директорові 

1.Про роботу над річним планом школи, над освітньою програмою 

2.По попереднє навантаження 

3.Про вивчення запитів щодо впровадження поглибленого вивчення 

предметів 

4.Про проведення ДПА  

22.05 план Скабара Т.В., директор школи 

Заступники директора з НВР 

 

Панасюк Я.С., заступник директора з 

НВР 

Панасюк Я.С., заступник директора з 

НВР 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

 

Нарада при директорові 

1. Підсумки роботи шкільної бібліотеки. 

2.Про підсумки перевірки ведення шкільної документації 

12.06 план Скабара Т.В., директор школи 

Гладун С.Б., заступник директора з 

ВР 

Борщевський А.І., заступник 

директора з НВР 

 

Підготовка списків працівників, звіт 83-РВК в Курс. Школа до 20.09 програма Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Аналіз на корекція річного плану роботи щомісяця план Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Перевірка ведення шкільної документації 12.22,06.23 наказ Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Спільна робота над проєктом річного плану до 01.07 проект робоча група  

Аналіз роботи психологічної служби закладу   травень наказ Скабара Т.В., директор школи  

Аналіз матеріально-технічної бази закладу травень наказ Скабара Т.В., директор школи  



Аналіз роботи з охорони праці травень наказ Скабара Т.В., директор школи  

Аналіз роботи бібліотеки закладу червень наказ Скабара Т.В., директор школи  

Аналіз роботи з цивільного захисту     червень наказ Скабара Т.В., директор школи  

Аналіз виховної роботи червень наказ Скабара Т.В., директор школи  

Аналіз реалізації Стратегії розвитку закладу червень інформація Скабара Т.В., директор школи  

Звіт перед громадськістю червень звіт Скабара Т.В., директор школи  

2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних 

норм 

    

Нетрадиційна зустріч за горнятком кави  «Налагодження 

психологічного клімату у закладі освіти та формування відносин 

довіри та конструктивної співпраці» 

серпень план Скабара Т.В., директор школи  

Підготовка тарифікаційних списків та навантаження на новий 

навчальний рік, проведення тарифікації 

до 01.09 список Скабара Т.В., директор школи  

Розміщення інформації щодо особистого прийому, звернень 

учасників освітнього процесу  

вересень графік Скабара Т.В., директор школи  

Оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, 

сайт закладу, сторінки у соціальних мережах) 

жовтень інформація вчителі  

Надання допомоги вчителям у підготовці до та проведені занять, 

ведені документації тощо 

листопад бесіди Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Аналіз роботи вчителів, що атестуються 10.22-03.23 звіт атестаційна комісія  

Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання 

допомоги 

пр. року форма Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Складання характеристик вчителів, що атестуються та 

ознайомлення з ними 

лютий характеристи

ки 

атестаційна комісія  

Надання допомоги вчителям щодо створення та презентації власних 

напрацювань 

березень інформація Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Співбесіда щодо комплектації на н.н.р. квітень список Скабара Т.В., директор школи  

Співбесіда щодо навантаження на н.н.р. травень список Скабара Т.В., директор школи  

3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей 

для професійного розвитку педагогічних працівників 

    

Співбесіди з новопризначеними вчителями  до 30.08 бесіда Скабара Т.В., директор школи  

Співбесіда з учителями з питань чергової атестації до 20.09 список Скабара Т.В., директор школи  

Діалог «Сертифікація вчителя - 2023» до 05.10 інформація Скабара Т.В., директор школи  

Співбесіда з учителями щодо участі в професійних конкурсів до 05.11 список Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Гугл-опитування «Підвищення професійного рівня педагога» грудень список Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Участь в конкурсі цифрових ресурсів та виставці навчальних 01-03.2023 матеріали вчителі  



посібників 

Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, 

конференціях  

пр. року звіт вчителі  

Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення 

професійного рівня 

пр. року звіт Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Допомога в розміщенні авторських матеріалів на освітянських 

сайтах 

пр.року сертифікати Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної 

співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу 

освіти з місцевою громадою 

    

Видати накази: 

Про  призначення класних керівників, завкабінетами, керівників 

гуртків 

Про підготовку школи до н.р. 

По організацію освітнього процесу 

Про медичне обстеження учнів та працівників школи 

Про призначення відповідальних за ОП, ПБ 

Про організацію харчування 

Про забезпечення пожежної безпеки 

Про організацію роботи із дорожнього руху 

Про заборону тютюнопаління 

Про підготовку спортивних споруд до н.р. 

Про дотримання санітарно – гігієнічних вимог 

Про розподіл педагогічного навантаження 

серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

накази Скабара Т.В., директор школи  

Про розподіл обов’язків між дирекцією 

Про обов’язки чергового вчителя 

Про ведення ЦЗ 

Про проведення об’єктового тренування 

Про забезпечення підручниками 

Про організацію методичної роботи 

Про створення атестаційної комісії  школи 

Про підсумки та організацію роботи з обдарованими учнями 

Про підсумки медичного огляду учнів та розподіл учнів за різними 

групами здоров’я 

Про створення робочої групи для проведення самооцінювання  за 

напрямом «Діяльність педагогічних працівників» 

Про проведення громадського огляду умов проживання 

вересень накази Скабара Т.В., директор школи  



Про стан працевлаштування випускників школи 

Про проведення інвентаризації 

Про організацію гарячого харчування та впровадження НАССР 

Про адаптацію учнів 1 класу 

Про підсумки громадського огляду умов проживання 

Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

Про підготовку школи до роботи в осіньо - зимовий період  

Про якість харчування учнів, роботу шкільної їдальні 

Про адаптацію учнів 5 класу 

Про проведення конкурсу імені Т.Шевченка 

Про підсумки І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

Про якість організації позакласної  та проведення спортивно – 

масової роботи у закладі 

Про підсумки моніторингу якості ведення та перевірки учнівських 

зошитів 

жовтень накази Скабара Т.В., директор школи  

Про проведення І етапу конкурсу імені П.Яцика 

Про підсумки проведення І етапу конкурсу імені П.Яцика 

Про підсумки проведення конкурсу імені Т.Шевченка 

Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху 

Про проведення Тижня доброчесності 

Про проведення акції 16 днів проти насилля 

листопад накази Скабара Т.В., директор школи  

Про виконання Концепції національно-патріотичного виховання  

Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів за І 

семестр 

Про виконання навчальних програм за І семестр 

Про стан відвідування учнями школи у І семестрі 

Про  результати моніторингу читацької компетентності учнів 

початкових класів 

Про ведення класних журналів 

Про запобігання травматизму під час зимових канікул 

Про організацію і проведення Новорічних свят 

грудень накази Скабара Т.В., директор школи  

Про перерозподіл навчального навантаження 

Про аналіз роботи зі звернень за 2022 рік 

Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються 

Про затвердження та введення в дію номенклатури 

Про організацію профорієнтаційної роботи 

Про чергування у ІІ семестрі 

січень накази Скабара Т.В., директор школи  



Про затвердження плану заходів щодо створення безбар’єрного 

середовища 

Про виконання Концепції художньо-естетичного виховання 

Про участь у мистецьких конкурсах 

Про участь у педагогічній виставці  

Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на 

виготовлення документів про освіту державного зразка 

випускникам  початкової школи  

Про підготовку і проведення Шевченківського тижня 

Про підсумки роботи щодо попередження та профілактики 

правопорушень, злочинності серед неповнолітніх  

Про проведення Дня безпечного інтернету 

Про проведення дослідження якості та результативності навчання 

учнів 9 класу 

Про стан виконавської дисципліни 

Про хід реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища у новій українській школі та 

популяризації здорового способу життя серед здобувачів освіти 

лютий накази Скабара Т.В., директор школи  

Про підсумки атестації 

Про підсумки перевірки класних журналів 

Про підготовку документів про освіту  

березень накази Скабара Т.В., директор школи  

Про підготовку і проведення Дня ЦЗ та об’єктового тренування 

Про якість викладання та рівень навчальних досягнень учнів із 

основ здоров’я 

Про підготовку і проведення ДПА 

Про затвердження складу комісії по проведенню ДПА 

Про підсумки місячника благоустрою 

Про  створення робочої групи щодо роботи над освітньою 

програмою 

Про створення робочої групи щодо роботи над річним планом 

квітень накази Скабара Т.В., директор школи  

Про запобігання травматизму під час літніх канікул 

Про організацію і проведення Останнього дзвінка 

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із 

фізичної культури 

Про підсумки роботи з обдарованими учнями 

Про  результативність використання варіативної складової 

Про  результати математичної компетентності учнів початкових 

класів 

травень накази Скабара Т.В., директор школи  



Про оформлення документів про освіту 

Про підсумки проведення Дня ЦЗ 

Про допуск до ДПА 

Про зарахування до 1 класу 

Про проведення Загальноукраїнського Тижня безпеки руху 

Про результати моніторингу за ІІ семестр, рік 

Про виконання навчальних програм за ІІ семестр, рік 

Про стан відвідування учнями школи у ІІ семестрі, рік 

Про переведення учнів до наступних класів, нагородження 

Похвальним листом 

Про випуск учнів 9 класу, нагородження свідоцтвом із відзнакою 

Про відрахування учнів 11 класу 

Про підготовку до н.р. 

Про підсумки роботи з ЦЗ 

Про підсумки методичної роботи 

Про ведення класних журналів 

Про підсумки роботи шкільної бібліотеки 

Про підсумки роботи психологічної служби 

Про підсумки роботи з ОП 

Про підсумки роботи учнівського парламенту 

Про результати самооцінювання за напрямом «Діяльність 

педагогічних працівників» 

до 30.06 накази Скабара Т.В., директор школи  

Складання та погодження розкладу занять у закладі (за потреби 

позмінно) 

до 30.08 розклад Панасюк Я.С., заступник директра з 

НВР 

 

Опитування «Вивчення потреб учасників освітнього процеу» травень анкета класні керівники  

Робота над проєктом Освітньої програми травень програма робоча група  

Розгляд пропозицій щодо особливостей діяльності закладу в н.н.р.» червень звернення Скабара Т.В., директор школи  

Робота з вхідною і вихідною інформацією пр.року інформація Кузьо О.Я., секретар школи  

Налагодження співпраці з громадськими організаціями, участь у 

спільних проєктах, заходах 

пр.року угоди, 

проєкти 

Скабара Т.В., директор школи  

5. Реалізації політики академічної доброчесності     

Методичний діалог «Так академічній доброчесності» вересень план колектив  

«Освіта без корупції!» Розміщення телефонів гарячих ліній, 

антикорупційних наліпок тощо 

жовтень план колектив  

Бесіда«Практика доброчесності» листопад план Скабара Т.В., директор школи  

Майстер-клас «Як оформити посилання на джерела інформації» грудень план ЗД  

Оновлення матеріалів по академічні доброчесності на сайті школи січень інформація вчитель інформат  

Інформаційна хвилинка «Академічна доброчесність - вимога лютий план Скабара Т.В., директор школи  



сьогодення» 

Співбесіди з авторами методичних посібників «Вимоги до 

написання роботи на засадах академічної доброчесності» 

березень матеріали Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Google-опитування «Дотримання академічної доброчесності» квітень анкета колектив  

Узагальнення матеріалів «Так, академічній доброчесності»  травень кейс Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

Планування інформаційних заходів щодо реалізації принципів 

академічної доброчесності на новий навчальний рік 

червень план Борщевський А.І., Чорна Л.М. 

заступники директора школи з НВР 

 

 

V. НАСКРІЗНИЙ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Формування 

компетентностей 

Заходи     

Соціальна та громадянська 

компетентності, 

спілкування державною 

мовами 

«День українського прапора» бесіди 23.08 інформація на 

сайті 

Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності, 

спілкування державною 

мовами 

День незалежності України «Україна 

моя – це любові й надії колиска» - 

заходи за окремим планом 

24.08 інформація на 

сайті 

Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності, 

Флешмоб подяки «Шануємо героїв» 01.09 флешмоб Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності, 

Хвилина мовчання «Пам’яті усім 

загиблим у  війні проти росії» 

01.09  Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Школо, двері відчиняй, усіх учнів 

зустрічай- шкільні зустрічі 

01.09 свято 

Першого 

дзвінка 

Гладун С.Б., заступник директора з 

В.Р.; класні керівники 

 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

День фізичної культури і спорту. 

Змагання «Уперед до перемоги!» 

Олімпійський урок 

12 -13.09 план Сидорак М.М., уч. фізичної 

культури; класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

Шкільне коло до Міжнародного дня 

миру «Я хочу миру на Землі» 

21.09 конкурс 

малюнків, 

презентації 

Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Інформаційна хвилинка «Бабин Яр – 

трагедія, про яку не мовчать». 

29.09 інформація Мукан М.В., уч. історії; класні 

керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Літературні читання до 

Всеукраїнського дня бібліотек «Книга 

– океан знань». 

30.09 виставка Баран Г.М., бібліотекар; класні 

керівники 

 



Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

День учнівського самоврядування до 

Дня працівника освіти «Подорож у 

шкільну країну очима учнів».  

30.09 свято 11-ті класи,  класні керівники  

Соціальна та громадянська 

компетентності 

«Допоможи одиноким жителям» до 

Дня людей похилого віку.  

01.10 звіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор;  

учком, класні керівники 

 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Хвилинка інформації, присвячена 

річниці створення УПА «Славних 

героїв не забудуть нащадки».  

12.10 інформація Моравська Н.І., уч. історії; класні 

керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

День захисника та захисниці України 

«Наша вам любов й подяка!» 

13.10 малюнки, 

презентації 

Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

учком, класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

Бесіди до Дня Європейського Союзу 01.11 бесіди Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Спілкування державною 

мовою 
«До рідного слова торкаюся душею» 

 

08.11-12.11 лінгвістичний 

турнір 

Подоляк І.В. уч. укр. мови та літ.; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності.   

«Ти знаєш, що ти – людина?» 

Перегляд короткометражного 

соціального фільму. 

16.11 відеокейс Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

Запрошення учасників АТО/ООС до 

Дня Свободи і Гідності України  

22.11 вечір-пам’яті Пікулицька Х.І., уч. історії; класні 

керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

Інформаційна хвилинка до Дня 

пам’яті жертв Голодоморів «На вікні 

свіча миготіла» 

26.11 бесіди Петренко Г.Г., уч. історії, 

Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

Участь в акції «Запали свічку» 27.11 фотозвіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Відеолекторій до Міжнародного дня 

боротьби зі СНІДОМ. 

01.12 відео Євдокимова О.В., соціальний 

педагог; класні керівники 

 

Екологічна грамотність і 

здорове життя. Соціальна 

та громадянська 

компетентності 

Години спілкування до Міжнародного 

дня людей з інвалідністю «Пам’ятай, 

що ти – Людина». 

03.12 фотозвіт на 

сайті 

класні керівники 4-9 кл.  

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

День Збройних Сил України. 

Привітання  зі святом. 

06.12 листівки, 

малюнки 

Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

Тиждень правових знань (за окремим 

планом) 

10.12 фотозвіт Моравська Н.І., уч. правознавства  

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

Андріївські вечорниці «Андрію, 

Андрію, до мене прийди, всю мою 

13.12 

 

сценарій Іванець О.В., учні 9-В кл.  



культури 

 

долю мені розкажи…». 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Квест до Дня Святителя Миколая 

Чудотворця «У пошуках подарунків 

від Миколая». 

17.12 квест Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

учком 

 

Ініціативність і 

підприємливість 

 

Майстер-клас зі створення новорічних 

листівок, іграшок та подарунків до 

Дня подарунків. 

21.12 майстер-клас Петрів Т.В., уч. образотворчого 

мистецтва; класні керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Конкурс «Школа має талант» 30-31.12 фотозвіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури. 

Новорічні посівання «Ми до Вас 

завітаєм, із Різдвом привітаєм». 

14.01 фотозвіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

 «Тобі. Україно, мій мужній народе, 

складаєм пісні святої свободи»  

«Соборна мати Україна одна на всіх 

як оберіг»  

 

Повідомлення лекторської групи про 

День  Соборності  

21.01. 

24.01 

години 

спілкування 

5-11 кл.  

науково-

практична 

конференція 

інформаційна 

хвилинка 

класні керівники 5-11 кл. 

 

 

 

Мукан М.В.,уч. історії 

 

 

Петренко Г.Г., уч. історії 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності.  

Виховна година до Дня пам'ятi Героїв 

Крут  «А ми ніколи не забудем 

України вірних синів». 

28.01. 

 

сценарій Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Інформаційно-цифрова 

компетентність.  

Компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Круглий стіл до Дня безпечного 

Інтернету «Як вберегти особисті дані, 

користуючись Інтернетом?» 

08.02. 

 

 

план Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Конкурс листівок та побажань до Дня 

закоханих. 

14.02 фотозвіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності, 

обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Виставка малюнків, присвячених 

героям Небесної Сотні «Герої очима 

дітей». 

 

14.02-18.02 

 

виставка Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 



Спілкування державною (і 

рідною мовою у разі 

відмінності) мовами 

Вікторина «Найкращий знавець 

української мови»  до Міжнародного 

дня рідної мови. 

21.02 

 

сценарій Подоляк І.В.,уч. укр. мови та л-ри; 

класні керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Літературні читання і квест  

«Наскільки добре ти знаєш творчість 

Тараса Шевченка?». 

09.03-10.03 план Подоляк І.В., уч. укр.мови та л-ри; 

класні керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Літературно-музичне свято « Тарасе, 

ти в душі моїй» 

09.03 фотозвіт Моравська Х.Й., уч. укр. мови та л-

ри, класний керівник 

 

Інформаційно-цифрова 

компетентність, 

обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Створення відеоролика «Читаю 

Шевченка» 

11.03. відеоролик Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Фотофлешмоб «Здоровий спосіб 

життя – це модно» до Всесвітнього 

дня здоров’я. 

07.04 фотофлешмоб Сидорак М.М. уч. фізкультури; 

класні керівники 

 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Прибирання території громади до 

Всесвітнього дня довкілля 

18.04 звіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

 

День пам’яті жертв Чорнобильської 

трагедії. «Чорнобилем постукала у 

вікна гірка біда….» година 

спілкування 

26.04 

 

фотозвіт Гладун С.Б., учні 11-А кл.  

Уміння вчитися впродовж 

життя 

 

Круглий стіл «Моя професія – мій 

життєвий вибір» до Всесвітнього дня 

охорони праці. 

27.04 тренінг Євдокимова О.В., соціальний 

педагог; класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

День пам'ятi та примирення «Свічу я 

тихо запалю і за героїв помолюсь…». 

06.05. фотозвіт Моравська Н.І., уч. історії   

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури 

Фотофлешмоб «Я і моя сім’я» до 

Міжнародного дня сім'ї. 

10.05-13.05. фотозвіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності, 

спілкування іноземними 

мовами 

День Європи в Україні. Години 

спілкування. 

16.05. фотозвіт класні керівники 9-тих класів  

Соціальна та громадянська 

компетентності. 

Спілкування державною (і 

Флешмоб до Дня вишиванки. Парад 

вишиванок «Виший, мамо, мені 

сорочку». 

19.05. 

 

фотозвіт Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 1-11 класів 

 



рідною мовою у разі 

відмінності) мовами 

Фоточелендж «Одягни вишиванку, 

країно моя!» 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури. 

Свято Останнього дзвоника 

«Пролунай, наш останній дзвінок – у 

доросле життя тільки крок…». 

червень сценарій Гладун С.Б., заступник директора 

школи з ВР; класні керівники 

 

Обізнаність та  

самовираження у сфері 

культури. 

Випускний вечір «Мить невагомості 

між минулим і майбутнім».  

червень сценарій Гладун С.Б., заступник директора 

школи з ВР; класні керівники 

 

Соціальна та громадянська 

компетентності. 

День Конституції України, виставка 28.06 інформація на 

сайті 

Пікулицька Х.І., педагог-організатор; 

класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


