


РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

НА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Зміни в суспільстві ставить сьогодні перед нами одне із провідних завдань – створити таку систему освіти нового покоління, яка 

відповідатиме викликам сьогодення й забезпечить розвиток компетентних і творчих особистостей, здатних критично мислити, жити в гармонії з 

собою та суспільством, знаходити правильні рішення в конкретних навчальних, життєвих й професійних питаннях та швидко адаптуватися до 

змін. Тому оновлення змісту й тактики здійснення навчального процесу, спрямованого на розвиток освіченої, творчої особистості, здатної діяти в 

нових соціально-економічних умовах, залежить від кожного з нас.  

І саме така діяльність піднімає престиж закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької міської ради, викликає 

підвищену цікавість до навчання у ньому. Успішність нашого навчального закладу, його конкурентоспроможність, затребуваність на ринку 

освітніх послуг визначається якістю надання освітніх послуг, наявною матеріально-технічною базою, сприятливим психологічним середовищем 

у закладі, комфортними умовами, наявністю системи додаткового навчання, різноманітністю дозвілля дітей. 

Сьогодні, коли мова йде про спрямованість освіти до європейських стандартів і потреб сучасного життя, для ефективної управлінської 

діяльності у закладі сформовано творчий колектив однодумців: заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники 

методичних об'єднань, учнівський актив, батьківський комітет, Рада школи та громадськість, які долучаються до розв'язання проблем закладу. Та 

найважливішим залишається те, що школа працює задля розвитку дитини. 

 

Організація навчального процесу 

Освітній процес в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 організовується відповідно до Статуту (рішення 10 сесії 7 скликання 

Тростянецької міської ради № 418 від 20 квітня 2018 року), Робочих навчальних планів, перспективних планів та планів роботи закладу на 

навчальний рік. 

 

Керівництво ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5 здійснює адміністрація у складі: 

 

з/п Посада 
Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Дата 

народження 
Освіта 

Спеціальність за 

дипломом 

Стаж 

педагогічної 

роботи 

Стаж керівної 

роботи 

1  

Директор закладу 
Бондаренко Ірина 

Вікторівна 

22.01. 

1974 р. 

Вища, 

Сумський 

педагогічний 

інститут 

Вчитель української 

мови і літератури, 

російської мови і 

літератури 

26 5 



2  Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Волочаєва 

Лариса 

Анатоліївна 

11.06.1967 

Вища,  

Сумський 

педагогічний 

інститут 

Вчитель біології та 

хімії 
31 20 

3  
Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Шудрик Тетяна 

Миколаївна 

22.01. 

1974 р. 

Вища, 

Глухівський 

педагогічний 

інститут 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

36 29 

 

Керівництво Тростянецької Філії № 1 І-ІІ ступенів здійснює адміністрація у складі: 

 

з/п Посада 
Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Дата 

народження 
Освіта 

Спеціальність за 

дипломом 

Стаж 

педагогічної 

роботи 

Стаж керівної 

роботи 

1  

Завідувач Філії 

Москальва 

Світлана 

Миколаївна 

01.08. 

1972 р. 

Вища, 

Сумський 

педагогічний 

інститут а 

Вчитель математики, 

інформатики.Керівни

к навчальних 

закладів 

26 20 

2  Заступник 

завідувача філії з 

навчально-

виховної роботи 

Волошина Надія 

Володимірівна 

09.05. 

1979 р. 

Вища, 

Сумський 

педагогічний 

інститут 

Вчитель географії, 

біології 
20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Керівництво Смородинської філії І-ІІ ступенів здійснює адміністрація у складі: 

 

з/п Посада 
Прізвище, ім’я 

та по батькові 
Освіта 

Стаж 

педагогічної 

роботи 

1  

Завідувач Філії 
Корнєєа Тетяна 

Василівна 
вища 22-00-14 

2  Заступник 

завідувача філії з 

навчально-

виховної роботи 

Логвіненко 

Тетяна Вікторівна 
вища 22-00-10 

 

Кількість класів і учнів в них за 2020-2021 навчальний рік становить: 

 

Заклад загальної середньої 

освіти 

Кількість учнів у школі станом 

на 31 травня 2021 року 
Кількість класів Середня наповнюваність класів 

Заклад загальної середньої 

освітиІ-ІІІ ступенів № 5 
686 31 22 

Тростянецька Філія №1 

 І-ІІ ступенів 
215 10 21 

Смородинська Філія  

 І-ІІ ступенів 
89 9 10 

Разом 990 50 18 

Кількість класів: 1-4 кл. –  21; 5-9 кл. – 23; 10-11 кл. – 6. 

Кількість учнів:   1-4 кл. – 421; 5-9 кл. – 452; 10-11 кл. – 117 

 

Разом з тим стабільність педагогічних кадрів, наступність у викладанні предметів, прагнення до успіху в багатьох напрямках діяльності 

закладу дали змогу добитися визнання серед громадськості міста ОТГ. 

Станом на 2020-2021 навчальний рік узакладі працює88 педагогічних працівника  із середнім педагогічним навантаженням на вчителя близько 

18,5 годин. 



Педагогічний колектив достатньо зрілий, що демонструють дані таблиці: 

№ 

за/п 
Вікові категорії Кількість % 

1  педпрацівники до 30 років 13 12 

2  педпрацівники від 31 до 40 років 17 20 

3  педпрацівники від 41 до 50 років 40 51 

4  педпрацівники від 51 до 54 років 11 10 

5  педпрацівники від 55 до 60 років 7 7 

Разом 88 100 

 

Середній вік педагогів закладу складає 47 років. 

 

Заклад загальної 

середньої освіти 

 І-ІІІ ступенів № 5 

Тростянецька Філія №1 

 І-ІІ ступенів 

Смородинська Філія  

 І-ІІ ступенів 
Разом 

Всього вчителів 49 24 15 88 

Вища категорія 27 10 8 45 

І категорія 7 3 6 16 

ІІ категорія 5 7 - 12 

Спеціаліст 10 4 1 15 

Вчитель методист  1 1 - 2 

Старший вчитель 17 6 3 24 

Заслужений учитель України - - - - 

 

 

Інформаційні дані: 

2020-2021 

Чисельність учнів на  958 На обліку в школі 8 

Кількість класів 50 Неповні сім’ї  194 (169 дітей) 

Чисельність вчителів 88 Діти під опікою 31 



З них:   
Діти, батьки яких знаходяться в 

АТО 
- 

Вища категорія 48 Напівсироти 19  

І категорія 14 Розлучені батьки 111 

ІІ категорія 12 Багатодітні родини  70 

Спеціаліст 14 Діти-інваліди 15 

Вчитель методист  2 Діти-чорнобильці 2 

Старший вчитель 24 Малозабезпечені сім’ї 23 

Заслужений учитель України - Діти-переселенці 10 

 

 

Інформаційні дані: 

 

 

Початкові класи 

№ 

за/п 

Клас Кількість учнів у класі Класний керівник 

1.  1-А 24 Молчанова Н.І. 

2.  1-Б 21 Яковлєва Ю.О. 

3.  1-В 24 Прядка Г.В. 

4.  2-А 19 Калюжна Л.М. 

5.  2-Б 23 Фесенко В.І. 

6.  2-В 23 Цілуйко Л.М. 

7.  3-А 23 Курська Н.Д. 

8.  3-Б 23 Безкоровайна Л.Б. 

9.  3-В 21 Жєлєзна І.В. 

10.  4-А 27 Кіяшко О.А. 

11.  4-Б 26 Юдіна Т.В. 

12.  4-В 27 Лантух Т.І. 

Всього 281  

  



Середні класи 

№ 

за/п 

Клас Кількість учнів у 

класі 

Класний керівник 

13.  5-А 26 Інтелект України 

14.  5-Б 17  

15.  5-В 28  

16.  6-А 21  

17.  6-Б 20 Інтелект України 

18.  6-В 21  

19.  7-А 23  

20.  7-Б 22  

21.  7-В 18  

22.  8-А 23 Інтелект України 

23.  8-Б 24  

24.  8-В 16  

Всього 9-А 31 

 

Інформаційні соціальні дані: 

 

На обліку в школі К-ть дітей 

Діти під опікою 16 

Діти, батьки яких знаходяться в 

АТО 

22 

Напівсироти 19  

ООП 12 

Багатодітні родини  26 

Малозабезпечені сім’ї 24 

Діти-переселенці 8 (шк.в.) 

Діти-інваліди 12 

Діти-чорнобильці 1 

 

 

 

 

Старші класи 

№ 

за/п 

Клас Кількість учнів у 

класі 

Класний керівник 

25.  10-А 22 Математика 

26.  10-Б 17  

27.  10-В 12  

28.  11-А 25 Математика 

29.  11-Б 17  

30.  11-В 12 Українська мова 

31.  Всього 105  



1. ВСТУП 

Роботу закладу організовано відповідно до Державної програми «Освіта України ХХІ ст.», Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Концепції загальної середньої 

освіти, Концепції профільного навчання, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора 

школи, законодавством України, іншими нормативними законодавчими актами центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу 

керівника загальноосвітнього навчального закладу.  

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та Концепції профільного навчання в старшій школі. Метою профільного 

навчання є забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової 

допрофесійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування 

сучасного суспільства. Допрофільне навчання учнів основної школи (спецкурси, факультативи, курси за вибором) вводиться, з урахуванням 

інтересів учнів та батьків. Зважаючи на побажання учнів та кадровий склад, зміст освіти розширено курсами, спецкурсами, факультативними 

курсами. 

Задля забезпечення отримання якісної повної загальної середньої освіти, з метою підготовки випускників закладу до здачі ЗНО та ДПА у 

старшій школі було введено наступні профілі: фізико-математичний, філологічний, історичний та профіль «Захист України». 

До школи становлення профільних інтересів залучаються учні 8-9 класів. Тут здійснюється поглиблене вивчення математики та фізики, 

інформатики, історії України, всесвітньої історії. 

Протягом останніх років у закладі реалізовується науково-педагогічний проєкт «Інтелект України». Станом на 2020-2021 навчальний рік за 

цією програмою навчалися учні4-х класів: 4-А, 4-Б, 5-Б, 7-А. Результатом впровадження програми та якісної роботи педагогів є високі показники 

навчальної діяльності учнів (70-90%), участь їх у предметних олімпіадах та конкурсах. 

Сьогодні школярі навчаються в естетично довершеному та функціонально спланованому середовищі. Для них створено сучасний освітній 

простір, де кожен має можливість відшукати своє, де відбуваються не лише уроки, свята та концерти, але й лекції та семінари, діють відкриті 

лабораторії у різних галузях науки, мистецтва та технологій.  

Кожен елемент інформаційно-предметного середовища є не лише джерелом інформації, а й інструментом, що сприяє формуванню 

загальноосвітніх знань, умінь, навичок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поглиблене вивчення окремих предметів здійснювалося з 8 класу: 

Заклад загальної 

середньої освіти 

Навчальний 

предмет 
Клас 

Кількість 

учнів 
Учитель Стаж Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 5 

Алгебра 

8-А 24 

Дерев’янко 

Людмила 

Григорівна 

16 Спеціаліст вищої категорії - 

Геометрія 

Алгебра 

9-А 27 

Лук’яніхіна 

Ірина 

Михайлівна 

28 Спеціаліст вищої категорії Старший учитель 
Геометрія 

Історія 

України 
8-Б 23 

Сергієнко 

Володимир 

Іванович 

23 Спеціаліст І категорії - 

Тростянецька Філія 

№1 І-ІІ ступенів 

закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №5 

Тростянецької міської 

ради 

Українська 

мова 
9 19 

Пустовіт 

Тетяна 

Василівна 

18 Вища - 

 

Профільне вивчення окремих предметів здійснювалося з 10 класу: 

Напрям Профіль Клас 
Кількість 

учнів 
Учитель Стаж Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Природничо-

математичний 

Математични

й 
10-А 23 

Дерев’янко 

Людмила 

Григорівна 

16 Спеціаліст вищої категорії - 



Філологічний напрям 

Профіль з 

предмету 

«Українська 

мова» 

10-В 12 

Пустовіт 

Тетяна 

Василівна 

18 Вища - 

Природничо-

математичний 

Математични

й 
11-А 24 

Лучанінова 

Оксана 

Сергіївна 

15 Спеціаліст вищої категорії - 

Суспільно-

гуманітарний 

Профіль з 

предмету 

«Захист 

України» 

11-Б 20 

Сергієнко 

Володимир 

Іванович 

23 Спеціаліст І категорії - 

Суспільно-

гуманітарний 
Історичний 11-В 19 

Шаповал 

Марина 

Валеріївна 

17 Вища - 

 

Робочий навчальний план закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 на 2020-2021 навчальний рік було розроблено на 

виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції профільного навчання в старшій школі.  

        Робочі навчальні плани складені відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України: 

- для 1-4-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (додаток № 1); 

- для 4-А, 4-Б, 5-Б, 4-В, 7-А класів (заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5) –за Типовими навчальними планами для закладів 

загальної середньої освіти  І, ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України  від 02.11.2016 року    № 1319 (додатки 2, 3); 

- для 5-9-х класів  –  за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додатки № 1, 10); 

           - для 8-А, 9-А класів (заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5) з поглибленим вивчення окремих предметів – за Типовими 

освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 405 (додаток №8). Навчальна програма для поглибленого вивчення математики в 8-9 класах ЗНЗ (авт. М.І. Бурда, М.Ф. Городній, Д.А. 

Номіровський,А.В. Паньков, Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, В.О. Швець, М.С. Якір) – за новим Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти. Програми затверджено наказом МОН від 17.07.2013 № 983 ;  

- 9-й клас (Тростянецька Філія №1) з поглибленим вивчення окремих предметів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток №8). Українська мова. 8-



9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови/С.О. Караман, О. М. Авраменко, 

О.В. Караман, М.Я. Плющ, К.В. Таранік-Ткачук, В.С. Кобиш; за ред. С.О. Караман (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. 

№1392); 

- для  10-11-х  класів  -  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом  

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 . Частину навчальних годин навчальних планів призначено для забезпечення 

профільного спрямування навчання в старшій школі. 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Профільні предмети вивчаються на профільному рівні. 

На базі закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської радипрацюють класи з профільного навчання: 

- 10-А, 11-А  класи – природничо-математичний напрям, математичний профіль. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 

«Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»; 

- 11-Б клас - профіль предмету «Захист Вітчизни». Навчання здійснюється згідно навчальної програми «Захист Вітчизни» для профільного 

навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407). 

На базі Тростянецької Філії №1 працюють класи з профільного навчання закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 

Тростянецької міської ради: 

- 10-В  клас – філологічний напрям, профіль української філології. Навчання здійснюється згідно навчальних програм «Українська мова. 

10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний напрям, профіль – українська 

філологія/Мацько Л.І., Груба Т.Л., Семеног О.М., Симоненко Т.В.,2017 (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407); «Українська література. 10-

11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів за суспільно-гуманітарним напрямом (профіль – філологічний)/Усатенко О., 

Фасоля А.М., 2017» (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407). 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами 

(«Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку для 10-А, 10-Б класів обрано два 

предмети «Інформатика»  – 2 год., «Мистецтво» – 1 год., які вивчатимуться в 2020/2021навчальному році.   

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, 

кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу. 

Години варіативної складової  робочого навчального плану передбачаються на проведення  факультетів та курсів за вибором. 

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також 

можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.  

Години варіативної складової використані для введення:  

- курсів за вибором «Міжнародні відносини  у ХХ столітті», «Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни» в 11-В класі (по 1 годині 

на тиждень, всього 2 години);  

- курсів за вибором  «Орфографічний практикум з української мови», «Практикум із синтаксису української мови» в 10-В класі (по 1 

годині на тиждень, всього 2 години);  

- курсу за вибором «Практикум із синтаксису української мови» в 10-В класі (2 години); 

- курсу за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» в 1-3 класах (10 годин); 

- курсу за вибором «Основи християнської етики» в 4 (1 година); 

-  «Видатні постаті України кінця ХVІІІ початку ХХ ст.» в 9-му  (1 година); 

- «Українська культура середини ХVІ – початку ХХ століття» в 9-му  (1 година); 



- для поглибленого вивчення математики у 8-А та 9-А  класах додано 8 годин за рахунок варіативної складової робочого навчального 

плану за Програмою з алгебри та геометрії для класів з поглибленим вивченням математики, затверджених МОН молоді та спорту 

України (наказ МОН від 17.07.2013 № 983). 

 

Крім того, години варіативної складової робочого навчального плану використані та розподілені наступним чином: 

7-Б 
Математика (додаткові години на навчальний предмет інваріантної 

складової). 
1 

7-Б 
Інформатика (додаткові години на навчальний предмет 

інваріантної складової). 
1 

11-А 
Історія України (додаткові години на навчальний предмет 

інваріантної складової). 
1 

11-Б клас 
Захист Вітчизни (додаткові години на навчальний предмет 

інваріантної складової). 
3,5 

11-В клас 
Українська мова (додаткові години на навчальний предмет 

інваріантної складової). 
1 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з 

урахуванням санітарно-гігієнічних норм. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки від 20.02.2002 № 128. 

 

Учитель ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 сьогодні – носій ідей і креативний лідер, що надихає учнів діяти, неординарно мислити, отримувати 

результати – і бути успішними. Сьогодні педагог – агент змін, який здатний постійно самовдосконалюватися, учитися впродовж життя. Наш 

заклад з січня 2020 року є учасником проєкту «Демократична школа». Учителі повинні відчути самостійну творчість,реальну участь у рішеннях 

закладу. 

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяла атестація педагогічних кадрів, яка проводилася за Типовим положенням 

про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»  

Своє професійне розмаїття18 педагогів, які атестувалися, презентували на засіданнях атестаційних комісій. 

За результатами атестації педагогічних працівників підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 1 педагогом, присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 1 учителеві, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1, , присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1, відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» – 9 та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 3. 

Свій професійний рівень педагоги підвищували шляхом самоосвіти. Це і експрес – курси, і науково – практичні семінари, і навчання на 

онлайн - платформі EdEra, і участь у виставках, фестивалях, конференціях, акціях, EdCamp (не(конференціях)), у міських семінарах – тренінгах, 

майстер-класах. Є учасниками та переможцями конкурсів педагогічної майстерності: 



 Участь та перемога у проєкті «Посилка успіху» від Klitschko Foundation – Кіяшко Олена Анатоліївна,Подоляк Сергій Васильович 

 Конкурс авторських розробок «Інноваційний урок фізичної культури» - Подоляк Сергій Васильович, 1 місце у міському турі, учасник обласного 

туру. 

7 педагогів, відкриваючи новітні навчальні можливості, популяризували педагогічні здобутки на власних блогах та сайтах, а 15 

робітнадруковано в освітянських виданнях.  

Упродовж 2020-2020 навчального року у закладі функціонувало 10 шкільних методичних об’єднань учителів, робота яких була спрямована 

на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності. Проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення із нормативними 

документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками фахової літератури, 

періодичних видань з предметів тощо. 

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в закладі є проведення предметних тижнів як комплексу освітніх заходів, 

спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення методичного досвіду вчителів.  

Діяльність закладу систематично висвітлюється в засобах масової інформації, соціальних мережах, на офіційному веб-сайті, що є 

підґрунтям для позитивного іміджу навчального закладу. 

Така діяльність сприяє розвитку професійного іміджу педагога як компетентного професіонала. 

 

  



Результативність навчальної роботи ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 

 

 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б 10
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- - - - - 1 - - 

- 
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Високий 

рівень 
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- 
54 
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- - - - - - 16 13 9 10 14 13 12 16 
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2 

Якість 

навчаль

них 

досягнен

ь, % 

- - - - - - 77 54 48 58 70 64 62 100 

 

 

70 67 48 11 57 52 

 

 

27 50 24 74 28 61 66 75 

 

 

19  

Якість 

відвідув

ання, % 

97 93 87 98 94 97 96 94 91 89 91 87 90 93 

 

89 88 88 87 86 91 

 

83 91 93 89 87 84 89 87 

 

76  

 



Із 14 запланованих олімпіад відбулося 4: українська мова та література, історія, англійська мова, біологія. 

Результативність участі команди ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5: 

Українська мова та література 

7 клас – Близнюк Поліна – І місце (учитель – Селегень Тетяна Володимирівна); 

8 клас – Павленко  Анна – ІІ місце (учитель – Селегень Тетяна Володимирівна). 

Якість виступу команди – 67% 

Англійська мова 

10 клас – Борисенко Катерина – І місце (учитель – Кошеленко Ольга Петрівна); 

11 клас – Фомін Владислав – І місце (учитель – Кошеленко Ольга Петрівна). 

Якість виступу команди – 67% 

 

Аналізуючи стан успішності за 2020-2021 навчальний рік варто зазначити, що середній показник знаходиться на рівні 54,8 %, при 

цьому найнижчою є успішність учнів 6-В (11%) та 11-Б (19%), а найвищою – учнів 5-Б (97%). Серед учнів старшої ланки найвищим є 

показник 11-А класу – 78% якості знань. 

 

Обдаровані учні 

У закладі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Впровадження новітніх освітніх технологій навчання у 

системі загальної середньої освіти дозволяє навчати та виховувати обдаровану учнівську молодь, яка бере активну участь у олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, змаганнях. Головною метою роботи з обдарованими дітьми є створення умов для перетворення обдарованої дитини в 

обдарованого дорослого. Учні мають можливість взяти участь у 16 олімпіадах з базових дисциплін.  

Загальна кількість – 7 

 2. З них кількість переможців ІІ, ІІІ, ІV етапів олімпіад – 7 

 3. З них кількість слухачів МАН; переможців ІІ, ІІІ етапів – 2 слухачі 

  

№ за/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 

Назва закладу  

загальної середньої 

(позашкільної) 

освіти 

Клас,  

дата народження 
Досягнення Назва заходу 

Примітка (соціальний 

статус: сирота (під 

опікою), багатодітна 

сім’я, дитина загиблих 

(учасників АТО), батьків 

військовослужбовців) 

1.  
Близнюк Поліна 

Олександрівна 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 5 

7-А 

23 січня 2008 
І місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

української мови 

- 

2.  Павленко Анна ЗЗСО І-ІІІ ступенів 8-А ІІ місце  ІІ етап Всеукраїнської - 



Володимирівна № 5 12 листопада 2006 учнівської олімпіади з 

української мови 

3.  

Борисенко 

Катерина 

Володимирівна 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 5 

10-А 

04 серпня 2005 

І місце 

  

  

ІІ місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

англійської мови 

  

Всеукраїнська наукова 

конференція-конкурс 

«Молодь. Наука. 

Природа» (відкритий 

природничий турнір) 

  

Слухачка МАН 

Неповна сім’я 

4.  
Гребенюк Анна 

Романівна 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 5 

10-А 

20 жовтня 2004 
ІІ місце 

Всеукраїнська наукова 

конференція-конкурс 

«Молодь. Наука. 

Природа» (відкритий 

природничий турнір) 

- 

5. 
Холодова Катерина 

Валеріївна 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 5 

10-А 

25 червня 2005 
І місце 

Всеукраїнська наукова 

конференція-конкурс 

«Молодь. Наука. 

Природа» (конкурс 

доповідей)  

- 

6. 

Куліченко 

Катерина 

Олександрівна 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 5 

10-А 

08.02.2005 
  Слухачка МАН Багатодітна родина 

7. 
Фомін Владислав 

Сергійович 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 5 

11-А 

10 грудня 2003 
І місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

англійської мови 

  

 

  



Дистанційне навчання під час карантину 

Процес розгортання дистанційного або як його ще називали «віддаленого» навчання розпочався після публікації листа МОН № 1/9-154 

від 11.03.2020, у якому рекомендувалася розробка заходів із забезпечення навчання за допомогою технологій дистанційної освіти та заходів 

із часткового переведення працівників на роботу у дистанційному форматі. 16.03.2020 видано наказ «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», у якому була відзначена необхідність забезпечити виконання освітніх програм шляхом 

організації освітнього процесу із використанням дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, а у 

листі № 1/9-173 від 23.03.2020 були надані рекомендації з організації окремих частин навчального процесу в школах: фіксації (ведення 

журналів), трудових відносин, робочих годин тощо. Але фактично відповідальність за прийняття рішень у нових умовах на себе брали 

директори закладів, нормативна база щодо організації дистанційного навчання затримувалася й не завжди була ефективною, містила 

рекомендації, а не чіткий план дій.  

Навчальний 2020/2021 рік для закладів освіти України і Тростянецької громади  зокрема почався в умовах адаптивного карантину. 

Відповідно до наказів та положень МОЗ та МОН України заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 працював в очному форматі без 

переходу на дистанційний режим. Ми вчилися самі й вчили дітей застосовувати карантинні обмеження, носити маски, обробляти руки 

антисептиком, дотримуватися дистанції у коридорах, харчуватися у їдальнях сидячи за 1,5 метри один від одного. Для учнів та вчителів 

стало новинкою проходження температурного скринінгу  на вході до навчального закладу, рух коридорами з урахуванням різнокольорових 

пішохідних зон. Ураховуючи епідеміологічну ситуацію в громаді, аналізуючи рівень захворюваності учнів по закладу та враховуючи 

рекомендації санепідемстанції Тростянецької ОТГ впродовж вересня-жовтня адміністрацією закладу приймалися відповідні рішення про 

закриття окремих класів та переведення їх на дистанційну форму навчання. У такому випадку з учнями класу налагоджувався відеозв’язок 

на платформі Zoom, а кожен учитель-предметник під’єднувався до цієї зустрічі ніби-то заходячи в клас на урок. 

Положення про оновлені умови організації навчання, в тому числі і дистанційного, з’явилося лише з 16 жовтня 2020 року – через 

півтора місяці після початку навчання. Варто зазначити, що це положення існувало ще з 2013 року та містило у собі загальні рекомендації 

щодо організації, забезпечення та технологій дистанційного навчання. Однак інших суттєвих змін положення не містило. Лист з 

рекомендаціями на основі цього положення було розіслано закладам загальної середньої освіти лише на початку листопада. 



9 грудня Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19», за якою на всій території України з 8 до 24 січня вводили посилені карантинні обмеження, у тому 

числі було заборонено відвідування всіх закладів освіти. МОН рекомендував школам або продовжувати канікули після 11 січня, або 

організовувати дистанційне навчання. Однак за законом України «Про повну загальну середню освіту» школи самостійно можуть приймати 

це рішення. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької міської ради, як і інші навчальні заклади нашої громади 

організовано перейшов на дистанційне навчання. Подібна практика для нас не стала новинкою, оскільки три останні місяці 2019-2020 

навчального року ми вже працювали і навчалися у дистанційному форматі, використовуючи при цьому безліч технологій, а особливо – 

електронний щоденник «Моя Школа». 

Для роботи у нових умовах важливі також підтримка і навчання вчителів необхідним навичкам роботи з цифровими інструментами. Не 

дивно, що з початком першого карантину у 2019-2020 навчальному році сервіс для обміну повідомленнями Viber був найбільш популярним 

інструментом для організації дистанційного навчання, а отже, вчителі давали учням завдання на самостійне опрацювання матеріалу, а це не 

можна назвати повноцінною освітою. За моніторингом ДСЯО, тенденція до лідерства серед месенджерів (типу Viber, WhatsApp, Telegram) 

зберігається – ними користуються 83% опитаних учителів, але чимало (75%) використовують засоби для відеоконференцій (Zoom, Skype), а 

також спеціальні навчальні програми (Google Classroom, Microsoft Teams тощо) – 75%. Досі чимало педагогів (більше 60%) використовують 

телефонний зв’язок та електронну пошту (майже 40%). 

Аналізуючи ситуацію з дистанційним навчанням по ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 можна сказати, що відповідно до рішення педагогічної 

ради №1 від 31.08.2020 року основним засобом зв’язку між учителем та учнями на період дистанційного навчання є електронний щоденник 

«Моя Школа» та платформа MS Teams. Станом на 01.10.2020 року усі учні закладу були зареєстрованими в системі та мали досвід 

користування електронними платформами. Зі 100% учнів закладу лише у 7% були виявлені проблеми з підключенням (відсутність 

гаджетів/поганий Інтернет). З цією категорією учнів налагоджено роботу шляхом мобільного зв’язку або смс-листування. Що стосується 

учнів початкової ланки, то для них технології дистанційного навчання є трішки незвичними, оскільки діти 1-х та 2-х класів не можуть 

під’єднатися до онлайн-уроку без сторонньої допомоги. Класні керівники молодшої школи йдуть на зустріч батькам маленьких школярів і 

організовують дистанційне навчання з урахуванням їх прохань та можливостей – у післяобідній час. 



На початку 2020-2021 навчального року литовська компанія Nevda, яка є розробником та популяризатором електронного щоденника 

«Моя Школа», зробила дуже корисне оновлення цієї програми, а саме додала функцію відеочату з використанням платформи Майкрософт 

Тімс (MS Teams). Тепер за допомогою електронного щоденника варто було лише запрограмувати зустріч на конкретний день і час (за 

розкладом), а далі методика проведення уроку майже нічим не відрізнялася від звичного дня нас процесу – учні «заходили» до кімнати, 

велася перекличка, перевірялося домашнє завдання, проводилося опитування, викладався новий матеріал, задавалося домашнє завдання. 

Відповідно до результатів роботи на уроці та якості виконання класних і домашніх завдань учень практично одразу отримував оцінку в 

електронний щоденник. Звісно, були певні труднощі з підключенням до онлайн-уроків, але в переважній більшості випадків вони були 

викликані якістю Інтернет-з’єднання. 

Завдяки наявності в кожного педагога ноутбука та електронної дошки проведення уроку в дистанційному форматі не викликало 

труднощів. На уроках біології або хімії учні мали можливість переглядати навчальні відео та презентації, на уроках географії – працювати в 

середовищі Mozabook, на уроках математики або мови – завдяки спільному доступу до віртуальної дошки розв’язувати задачі або 

виконувати вправи з синтаксису і пунктуації. Діти, у яких були проблеми з мікрофоном, працювали в груповому чаті.  

Загалом процес навчання було організовано відповідно до нового Санітарного регламенту, який почав діяти з січня 2021 року. Тобто 

весь час уроку було розподілено на синхронну та асинхронну роботу. Учитель міг спершу вийти з дітьми на онлайн-зв’язок, пояснити 

матеріал, дати завдання для самостійної роботи і, вимкнувши камеру та мікрофон, очікувати їх виконання. Або навпаки – спершу дати 

завдання для самостійної роботи (на основі опрацьованого раніше матеріалу), а потім вийти з усіма учнями в онлайн. Шляхів співпраці 

дійсно було безліч, адже учитель міг налаштувати роботу будь-яким зручним для нього і його учнів способом, ураховуючи при цьому 

індивідуальні потреби дітей, різноманітні форс-мажорні ситуації, складність опрацьованого матеріалу тощо.   

Навесні 2021 року не було всеукраїнського локдауну, але багато регіонів перебували в червоній зоні, яка передбачала низку обмежень, 

зокрема закриття всіх навчальних закладів і переведення на дистанційне навчання. Наприкінці березня у «червоній зоні» перебували 7 

областей України, а станом на середину квітня — вже половина України. Під час цих карантинних обмежень, які діяли на частині території 

України, в МОН не оприлюднили жодних рекомендацій для закладів освіти з організації навчання.  

13 квітня 2021 року Верховна Рада України прийняла закон, за яким учні 11-х класів звільнялися від обов’язкового проходження 

державної підсумкової атестації (далі — ДПА). Натомість її можливо було за бажанням пройти у формі зовнішнього незалежного 



оцінювання. 27 квітня МОН надіслав лист керівникам департаментів і управлінь освіти про завершення навчального року 2020/2021, де 

йшлося про те, що підсумкове оцінювання здобувачів освіти має відбутися дистанційно, було наведено роз’яснення щодо скасування ДПА 

та здобуття свідоцтв про повну загальну середню освіту. Однак, наприкінці квітня 2021 року Сумська область виходить з червоної зони 

карантину і навчання відновлюється у звичному форматі. 

 

Індивідуальне навчання 

Навчалися індивідуально 3 учні закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5: 

Мицик Вікторія Сергіївна 

Діагноз ДЦП. Спастичний тетрапарез. Стійкі рухові порушення. Еквіно-вальгусна установка стоп. F70. Двобічна спів дружня косоокість 

обох очей. 

Висновок ЛКК За станом здоров’я потребує індивідуальної форми навчання вдома на 2020/2021 навчальний рік.  

На підставі наказу Міністерством освіти і науки України № 627 від 12.06.2018 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (таблиця 18), виписки № 118/1982 з протоколу 

засідання лікарської контрольної комісії при АЗПСМ  № 4 від 04.09.2020 року, згідно з заявою батьків організоване індивідуальне навчання 

учениці 8-Б класу Мицик Вікторії Сергіївни з 01.09.2020 року  до кінця 2020-2021 н.р. 

Робочий навчальний план для індивідуального навчання з ученицею 8-Б класу Мицик В.С. розроблено на основі Типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 627 від 12.06.2018 року 

(таблиця 15 для дітей зі складними вадами розвитку: дітей  із порушеннями опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними 

порушеннями - помірна розумова відсталість). 

Безус Андрій Ігорович 

Діагноз Вроджена вада розвитку спинного мозку. Нижній спастичний пера парез. Стійкі рухові порушення. 

Висновок ЛКК За станом здоров’я потребує індивідуальної форми навчання вдома за програмою закладів загальної середньої освіти на 

2020/2021 навчальний рік. 



На підставі наказу Міністерством освіти і науки України № 627 від 12.06.2018 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (таблиця 13), виписки № 1390/82 з протоколу 

засідання лікарської контрольної комісії при АЗПСМ  № 4 від 26.06.2020 року, згідно з заявою батьків організоване індивідуальне навчання 

учня 8-А класу Безуса Андрія Ігоровича з 01.09.2020 року  до кінця 2020-2021 н.р. 

Робочий навчальний план для індивідуального навчання з учнем 8-А класу Безусом А.І. розроблено за навчальними планами закладів 

загальної середньої освіти до Типової освітньої програми, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року № 405. 

Бєляков Ілля Олександрович 

Діагноз 

Висновок ЛКК За станом здоров’я потребує індивідуальної форми навчання вдома за програмою закладів загальної середньої освіти на 

2020/2021 навчальний рік. 

На підставі виписки № 1276/77 з протоколу засідання лікарської контрольної комісії при АЗПСМ  № 4 від 17.06.2020 року, згідно з заявою 

батьків організоване індивідуальне навчання учня 1-Б класу Бєлякова Іллі Олександровича з 01.09.2020 року  до кінця 2020-2021 н.р. 

Робочий навчальний план для індивідуального навчання з учнем 1-Б класу Бєляковим І.О. розроблено за навчальними планами закладів 

загальної середньої освіти до Типової освітньої програми, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року № 405. 

 

Інклюзивне навчання 

У 2020-2021 навчальному році на базі закладу організовано роботу п’яти інклюзивних класів (1-А, 1-В класи, 2-А клас, 3 клас, 8 клас) на 

підставі: 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017; 

- висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (учнів  1-А класу: Сергієнко Софії від 10.12.2019 № 99, 

Сергієнко Мар’яни від 10.12.2019 № 100, Тіщенка Руслана від 10.12.2019 № 101, учня 1-В класу Романенка Кіріла від 06.07.2020 № ІРЦ 

85150/2020/126388, учнів 2-А класу: Ніколаєнко Анастасії від 08.01.2020 № 103, Гладуна Кіріла від 10.04.2019 № 71, Глоби Софії від 



29.08.2019 №81, учнів 3-Б класу: Недяка Максима від 15.05.2019 № 75, Недяка Кіріла від 15.05.2019 № 74, учня 9 класу Стеблянка Данила 

05.09.2018 №33) 

- поданих заяв батьків. 

Відповідно до нормативних документів для цих учнів організовано команди супроводу, розроблено індивідуальні навчальні програми 

або адаптовано типові навчальні плани, з цими учнями проводять корекційні заняття психолог та дефектолог. 

Методична робота 

Працюючи над методичною проблемою «Створення умов для успішної соціалізації особистості учня та реалізації творчого потенціалу 

вчителя», в організації методичної роботи з педагогічними працівниками спрямували зусилля педагогічного  колективу на вирішення таких 

завдань: 

 підвищення якості освіти, забезпечення ефективного функціонування освітнього округу  та рівного доступу до якісної освіти; 

 реалізація наступності дошкільної та початкової загальної освіти;  

 забезпечення необхідних умов щодо впровадження нових Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти; 

 поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки, шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації 

навчання за системою розвивального навчання, організації роботи курсів за вибором;  

 удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу допрофільного та профільного навчання; 

 створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів; 

 упровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, різних форм 

міжнародної науково-педагогічної взаємодії; 

 упровадження різних форм дистанційного навчання учнів та учителів; 

 підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади; створення умов для 

реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, 

педагогів; удосконалення роботи органів учнівського самоврядування;  



 удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формування їх 

активної громадянської позиції через широке впровадження соціально-освітніх проектів краєзнавчого, патріотичного спрямування; 

 активізація роботи з вивчення, узагальнення, передового педагогічного досвіду. 

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. 

Вони є керівниками міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. Адміністрація школи забезпечує участь 

педагогічних працівників у методичній роботі ОТГ. П’ятеро учителів є керівниками міських методичних об’єднань: математики (Лук’яніхіна 

І.М.), англійської мови (Кошеленко О.П.), музичного мистецтва (Фоміна А.В.), шкільних бібліотекарів (Саєнко Л.В.) та учителів 2-х класів 

(Курська Н.Д.).  

 В організації методичної роботи  педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного 

інформаційно-методичного центру. Учителі школи йдуть у ногу з життям. Широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть 

яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на 

уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.  

Педагоги школи  активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях обласних і районних творчих груп. 



Інформатизація навчально-виховного процесу 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової 

програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» пріоритетними 

напрямками діяльності закладу освіти в 2020/2021 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:  

 упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у навчально-виховний процес;  

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;  

 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;  

 оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;  

 використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання. 

 У своїй діяльності комп’ютер використовують адміністрація та всі педагогічні працівники. Реалізується повний комплекс задач. 

Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку 

та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Що стосується 

безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація та інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. У 

закладі функціонують комп’ютерні класи, є мультимедійне обладнання, усі кабінети школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. 

  



ЗНО-2021 

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2021 році було 

проведено протягом 21 травня – 15 червня (основна сесія) та 29 червня – 14 липня (додаткова сесія) із тринадцяти навчальних предметів: з 

української мови і літератури, української мови, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, 

фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов. Цього року до переліку навчальних предметів зовнішнього незалежного 

оцінювання було додано як окремі предмети українську мову та математику (завдання рівня стандарту). Зовнішнє незалежне оцінювання з 

української мови проходили випускники закладів загальної середньої освіти, які не планували вступати до закладів вищої освіти, а лише 

потребували результату за державну підсумкову атестацію з цього навчального предмета, а також ті, які обрали спеціальності, для вступу на 

які згідно з Умовами прийому до закладів вищої освіти 2021 року, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2020 року № 1274, необхідно було пройти тест з української мови. Математику (завдання рівня стандарту) було запроваджено для 

проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання для випускників закладів загальної середньої 

освіти, які вивчали математику на рівні стандарту та не бажали вступати до закладів вищої освіти. 

У 2021 році питання проведення державної підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти було регламентовано, 

зокрема, наказом Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 № 1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році 

державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту». Відповідно до цього наказу, до переліку навчальних 

предметів, із яких у 2020/2021 навчальному році проводилася ДПА осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти 

(профільної середньої освіти), було включено такі: українська мова, математика, історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, 

німецька або французька мова) (за вибором здобувача освіти) та один з навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова 

(англійська, іспанська, німецька або французька мова), біологія, географія, фізика, хімія (за вибором здобувача освіти). Водночас окремі 

питання проведення ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти було врегульовано Законом України від 13.04.2021 № 1378-IX «Про 

внесення змін до розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” 

(щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)». Відповідно до положень цього Закону, у зв’язку із здійсненням державою 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачів освіти, які завершували 



здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, було звільнено від проходження ДПА. До того ж Законом було 

встановлено, що здобувачі освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, мали право 

пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням. Цим превентивним кроком було спричинено суттєві зміни в структурі 

вибірки здобувачів освіти, які мали у 2021 році проходити ДПА у формі ЗНО: значна кількість здобувачів освіти не брала участі в 

тестуваннях. При цьому учасники, які отримали результати ДПА, пройшовши тестування у формі ЗНО, самостійно визначали, чи бажають 

вони, щоб їхні результати було внесено їм у додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту. 

Для проходження процедури зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році було зареєстровано 64 учні випускних класів ЗЗСО І-

ІІІ ступенів №5. Однак, ураховуючи накази Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти І науки України, накази 

Українського центру оцінювання якості освіти 3 учні відмовилися від складання ЗНО-2021. Пріоритетними предметами, без урахування 

обов’язкових (українська мова та література/ українська мова; історія України; математика (для профільного класу)), стали: іноземна мова 

(англійська), біологія, географія, фізика.  

Як і в попередньому році, зовнішнє незалежне оцінювання в умовах всеукраїнського карантину було проведено з дотриманням 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного 

вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-

19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 24. 

Аналізуючи якісний показник навчальних досягнень, який продемонстрували учасники ЗНО-2021, можна зауважити, що в основному 

результати підтверджують той навчальний рівень, який учні отримали на основі річного оцінювання. Однак, беззаперечно викликає подив 

той факт, що учні 11-А класу (профіль – математика) не зуміли продемонструвати достатній та високий рівень якості знань (діаграма 

результатів додається) під час складання ЗНО з математики (профільний рівень).  







 

 

 

 

 

 



Розділ "Виховна та позакласна робота" 
 

Сьогодні навчальний заклад – це передусім простір життя учня, де він здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної 

участі у соціальній діяльності, самоствердження. Педагоги нашого закладу постійно працюють над вдосконаленням існуючих та розвитком 

інноваційних форм виховної роботи з учнівською молоддю. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує 

школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами. 

У 2020/2021 навчальному році виховна робота в закладі   була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми:  «Виховання 

особистості, орієнтованої  на найдосконаліші соціокультурні, загальнолюдські та національні цінності в умовах Нової Української 

Школи»,направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу 

життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на 

формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з 

закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями і проводилась на методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 988, річного плану роботи школи на 2020-2021 навчальний рік. Виховна робота  була спрямована на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 

641. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання був наказ МОН № 1243 від 31.10.2011 , яким 

затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». 

Реалізація завдань виховної роботи у 2020-2021 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним, учнівським та 

батьківським колективами, позашкільними закладами та громадськими організаціями. 

Завдання виховної роботи  протягом навчального року реалізувалисячерез основні орієнтири  виховання учнів. 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави - це виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, дослідження 

та вивчення рідного краю, його історії, природи, мистецтва, відзначення історичних дат, річниць, туристсько-краєзнавча  та пошукова робота. 

Забезпечувалось ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави такими заходами: 

- учні 1-х та 11-го класів стали учасниками свята  «Пригоди першокласників»; 

- перший урок «Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо…» був  проведений на високому професійному рівні класними 

керівниками 2-10 класів; 

- до Міжнародного дня пам’яті жертв Голодомору. 

З метою утвердження в суспільстві традицій державотворення, підвищення авторитету Української держави, виховання національно-

патріотичних рис в школі проведено: 

уроки,заходи: 

 «Тростянеччина – мій  рідний дім» (з нагоди святкування дня міста); 

 «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя»  (Олімпійський урок); 

 тематичні виховні години щодо відзначення 79-х роковини трагедії «Пам’ятай  трагедію Бабиного Яру»;  

 заходи до «Міжнародного дня миру»; 



  «Пам'ять – полеглим, шана – живим» ( до Дня Партизанської слави); 

 «Старість не повинна стати горем – вона повинна стати спокоєм» ( з нагоди відзначення Дня людини похилого віку та Дня 

Ветерану); 

 «Нащадки козацької слави» ( з нагоди святкування Дня козацтва); 

 «Визволення України, Сумщини від фашистських загарбників»; 

 «День збройних счил"; 

 Вшанування пам’яті «Героїв Небесної Сотні»; 

 «День Соборності України»; 

 «Афганістан болить в моїй душі» ( з нагоди виведення радянських військ з Афганістану); 

 «День захисника Вітчизни»; 

 «Шевченкові думи переживуть віки» ( з нагоди від дня народження Т.Г.Шевченка); 

 «Стань творцем свого життя» ( популяризація здорового способу життя); 

 "Рідна мово моя, не мовчи!" (до Міжнародного дня рідної мови). 

 

загальношкільні конкурсні програми: 

  «Українські обрядові свята» 

 «Новорічна ялинка»  

 «Козацьки забави»  

 «Ну-мо, хлопці!» 

 "Квести для учнів початкової ланки"; 

 "Подорож країнами Європи" 

 "День вишиванки" 

 "Моє коріння українське" 

 "Майстер класи для початкової ланки".  

Патріотичне виховання дітей на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти й культури є сьогодні головним 

пріоритетом в системі виховної роботи закладу. 

З метою формування в кожного учня системи знань з питань основ права, прищеплення навичок свідомої поведінки; формування потреб та 

вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, запобігання правопорушень, протидії 

булінгу з усіма учасниками освітнього процесу протягом року проводилися інформаційно-просвітницькі заходи.  

2.  Ціннісне ставлення до себе формує  в учнівоснови духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення основних засад «Я-

концепції». 



Учнів закладу залучали до участі в очних та онлайн шкільних, міських, обласних,  Всеукраїнських конкурсах  та акціях, що  сприяло 

розвитку їх творчих здібностей, виявленню і підтримці обдарованих дітей,де вони посіли почесні місця. 

ЗАХОДИ ЗА УЧАСТІ УЧНІВ ЗЗСО №5 

 

1. Участь у виставці квітів «Осінні барви Тростянця». 

2. І-й міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «образотворче мистецтво» 

«Юні художники Сумщини» (заочний) 

Конкурсні матеріали до 10 вересня 2020 р. 

68 учасників із 8 закладів освіти 

Початковий рівень  

Молодша група7-10 років, «Світ навколо тебе» 

2 місце – Сурженко Анастасія, ЗЗСО №5  

3 місце – Гавриленко Софія, ЗЗСО №5  

Середня група 11-14 років, «Здорова людина - міцна нація» 

2 місце – Скалига Марія, ЗЗСО №5  

3. І-й міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «художнє виконавство» «Живе 

слово» (дистанційний) 

Конкурсні матеріали до 25 вересня 2020 р. 19 учасників із 8 З/о 

Початковий рівень виконавської майстерності: 

Номінація «Гумор і сатира», вікова категорія 10-13 років: 

2 місце – Петренко Вадим, Філія I-II ст. № 1  

Номінація «Українські поети», вікова категорія 14-18 років: 

1 місце – Кравченко Юлія, Смородинська філії I-II ст.  

1 місце – Гребенюк Анна,  ЗЗСО № 5; 

3 місце – Сіротін Дмитро та Остапець Валерія, Філії I-II ст. № 1  

Основний рівень виконавської майстерності: 

Номінація «Гумор і сатира», вікова категорія 10-13 років: 

2 місце – СасінДавід, ЗЗСО № 5  

4. І-й міський  етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» 

Конкурсні матеріали до 20 грудня 2020р. 

58 учасників з 8 закладів освіти 

Номінація «Різдвяний янгол» 

7-13 років: 

1 місце – Хоруженко Богдана, учня закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №5 Тростянецької міської ради, керівник Прядка Г.В. 

1 місце – Чорноус Віолету, ученицю  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №5 Тростянецької міської ради, керівник Щербак М.О. 

2 місце – Целуйко Юлію, ученицю закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №5 Тростянецької міської ради, керівник Сенченко С.О. 



2 місце – Лілянову Катерину, ученицю Тростянецької Філії І-ІІ ст. №1 закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.№5 Тростянецької міської 

ради, керівник Сівідова С.Л. 

3 місце – Глущенка Артура, учня Тростянецької Філії І-ІІ ст. №1 закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.№5 Тростянецької міської ради, 

керівник Заїчко Н.М. 

3 місце – Новікову Анну, ученицю закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №5 Тростянецької міської ради, керівник Селегень Т.В. 

3 місце – СамодайДаяну, ученицю Тростянецької Філії І-ІІ ст. №1 закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.№5 Тростянецької міської 

ради, керівник Пояркова С.О. 

14-18 років: 

2 місце – Кулібабу Олександра, учня Тростянецької Філії І-ІІ 32т.. №1 закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 32т..№5 Тростянецької 

міської ради, керівник Пустовіт Т.В. 

Номінація «Нородна іграшка»: 

7-13 років: 

2 місце – Синявін Андрій, Тростянецька Філія №1  

3 місце – Смілянська Катерина, Тростянецька Філія №1  

14-18 років: 

2 місце – Кравченко Юлія, Смородинська Філія 

Номінація «Художні вироби з природнього матеріалу» 

7-13 років: 

3 місце – Краснянський Микита, Тростянецька Філія №1  

3 місце – Кошман Вадим, Тростянецька Філія №1  

Номінація «Художні вироби з тканини» 

7- 13 років: 

2 місце – Недяк Кирил, Недяк Максим, Тростянецька Філія №1  

2 місце – Гонтаренко Дмитро, Тростянецька Філія №1  

5. І-й (відбірковий) етап ХХІV-го обласного літературного конкурсу «Проба пера» 

Конкурсні матеріали до 25 грудня 2020р. 

8 учасників  

Номінація «Проза»:  

молодша вікова група – учні 1-4  класів: 

1 місце – Синявін Андрій, Тростянецька філія №1  

середня вікова категорія – учні 5-8 класів:  

1 місце – Підлепенська Діана, Тростянецька філія  №1  

Номінація «Вірші»:   

молодша вікова категорія – учні 1-4 класів: 

3 місце -  Пустовіт Микола, Тростянецька філія №1 

Номінація «Пісні»: 

старша вікова категорія – учні 9-11 класів: 

1 місце – Кравченко Юлія, Смородянська філія 



6. Міський конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» 

Конкурсні матеріали до 25 грудня 2020р. 

121 учасник з 11 закладів освіти 

Номінація «Новорічна ялинка» 

1 місце – Заїчко Віктор, Тростянецька філія №1  

2 місце – Міщенко Євангеліна, ЗЗСО №5  

3 місце - колективна робота учнів Смородинської філії  

Номінація «Іграшка» 

3 місце – Нужненко Руслан, Смородинська філія 

Номінація «Малі іграшки» 

1 місце – Невмержицький Артем, ЗЗСО № 5 

Номінація «Новорічний віночок» 

3 місце – Мельник Анастасія, Тростянецька філія №1  

7. І-й чемпіонат закладів освіти Тростянецької ОТГ  з шахів 

10 лютого 2021р. 

8 закладів освіти– 16 учасників 

Вікова категорія  до 12 років  

3 місце -  Сотніков Ілля, ЗЗСО №5  

Вікова категорія 12 + років  

2 місце - Марченко Денис, ЗЗСО №5  

Командний залік 

3 місце -  ЗЗСО №5  

8. Міський етап обласного конкурсу творчо обдарованих дітей та молоді «Чарівні барви Сумщини» 

23 лютого 2021 р., ПДтаЮ 

23 учасника з 9 закладів освіти  

Номінація «Витинанка»  

Вікова категорія 7-12 років 

1 місце – Коваленко Каміла, Філія №1  

Номінація «Народна лялька»  

Вікова категорія 13-18 років 

3 місце – Великород Олеся, Філія  №1  

Номінація «Паперопластика»  

Вікова категорія 13-18 років 

3 місце – Безсмертна Богдана, ЗЗСО №5  

Номінація «Декоративно- художній розпис» 

Вікова категорія 13-18 років 

3 місце – Гладченко Дар’я  Філія №1  

Вікова категорія  13-18 років 



1 місце – Загребельна Анастасія , ЗЗСО №5  

9. I етап   Всеукраїнського фестивалю дитячої  та юнацької творчості «Чисті роси» номінація «художнє виконавство» - «Співуча 

веселка» (дистанційно) 

16 квітня 2021 р. 

25 учасників із 11 закладів 

«Номінація» Академічний спів: 

Основний рівень виконавської майстерності 

Вікова категорія 12-14 років: 

1 місце –  Мельник Дмитро (ЗЗСО.№5), на області ІІІм 

Вікова категорія 15-17 років: 

1 місце –  Тараненко Софія (ЗЗСО №5), на області Ім 

Номінація «Естрадний спів»: 

Початковий рівень виконавської майстерності: 

Вікова категорія 9-11  років: 

1місце - Масалига Дарина (Смородинська філія)  

10. І-й етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 

Конкурсні матеріали до 25 березня 2021р. 

42 учні (6 команд) 

2 місце – ЗЗСО №5 

3 місце – Смородинський ЗЗСО 

11. Міський природоохоронний конкурс  «Збережи первоцвіти» 

Конкурсні матеріали до 20 березня 2021 р. 

105 учасників із 12 закладів освіти 

Номінація «Первоцвіти своїми руками»: 

1 місце – Кравченко Юлія (Смородинська філія) 

1 місце – Швайкус Владислав (ЗЗСО №5) 

2 місце – Євсюкова Таїсія (ЗЗСО  №5) 

2 місце – Шевченко Варвара (Тростянецька філія І-ІІ ст. №1) 

2 місце – Рубан Іван (ЗЗСО  №5) 

3 місце – Нємцова Єлизавета (Тростянецька філія І-ІІ ст. №1) 

Номінація « Листівки»: 

3 місце – Сотнікова Дар’я (Смородинська філія) 

12. І-й етап обласного конкурсу сімейних дерев-родоводів«Нехай квітує дерево родинне» 

Березень 2021 р. 

18 учасників 

Перша вікова категорія: 

1 місце – ЗЗСО №5 Роєнко Поліна, ІІ місце в обласномуконкурсі дерев-родоводів "Нехай квітує дерево родинне» 



Друга вікова категорія: 

1 місце –Смородинська філія  

13. І-й етап обласного фестивалю юних майстрів  «Веселка творчості» 

7-16 квітня 2021р. 

33 учасника  

Номінація «Плетіння з використанням дроту» 

Вікова категорія 13-18 років 

1 місце –Борисенко Анна,ЗЗСО №5  

3 місце – Азарова  Аліна, Філія №1  

Номінація «Вишивка бісером» 

Вікова категорія 13-18 років 

1 місце – Гребенюк Анна, ЗЗСО №5 

 

14.За результатами Всеукраїнськоїнауковоїконференції-конкурсу "Молодь. Наука. Природа", яка відбулася у дистанційномуформатіза 

ініціативиприродночо-географічного факультету СумДПУімені А.С. Макаренка, абсолютною переможницею у 

відкритомуприродничомутурнірі з біології, хімії, географіїсеред 52 учасників з чотирьох областей України: 

І місце учениця 10-А класу ЗЗСО №5 Борисенко Катерина, 

 ІІ місце.учениця 10-А класу Гребенюк Анна посіла ІІ місце. 

 

  15. Всеукраїнський конкурс малюнків та робіт ДПМ на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі краще запобігти»: 

 І місце-НовіковуАнну,ученицю 8-А класу; 

ІІ місце-ФіліпповуДіану,ученицю 1-Б класу; 

ІІ місце- Ткаченко Артура,учня 3-Б класу. 

 

16. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»: 

І місце Кащенко Даніл; 

 ІІ місце  Ізмаілова Діана; 

 ІІІ місце Раєвська Сабріна; 

ІІ місце Голікова Дарина. 

 



З метою формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності учнів, зміцнення їхнього здоров’я, проводилась роз’яснювальна 

робота щодо ролі фізичної культури та спорту в житті людини. Були проведені заходи, які охопили учнів 1-11-х класів, а саме: 

- Всеукраїнський Місячник безпеки руху «Увага, діти на дорозі!»; 

- свято «День фізичної культури та спорту»; 

- Заходи до Дня безпечного Інтернету (виховні години «Разом для найкращого Інтернету», повчальна казку для молодших школярів 

«Несподіванка в Інтернет-королівстві»,відеосалон «Фіксики. Обережно в Інтернеті», бесіди з учнями «Інтернет – користь чи прихована 

небезпека»); 

- 5 тематичних тижнів: 

1-й –Тиждень знань Правил дорожнього руху «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!» з 07 по 11 вересня 2020 року; 

2-й – Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі»з 02по06 листопада 2020 року. 

3-й – Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Здоров’я дорожче за золото»з 25 по 29січня 2021 

року. 

4-й – Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему «Безпека людини в небезпечних ситуаціях!» з26 по 30 квітня 2021 року. 

5-й – Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Дорога не для забав» з 17 по 21 травня 2021року. 

3.Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людейспрямоване наформування основ громадянських та загальнолюдських цінностей. 

З метою збереження історичної пам’яті про перемогу у Великій Вітчизняній війн, виховання в учнів патріотичних почуттів взакладі 

проведено онлайн – заходи: 

- челендж «Вклоняємось, Вам, бо пам’ятаємо» за участю учнів 1 – 4 класів; 

- флешмоб «Дякуємо за перемогу!» за участю учнів 5 – 11 класів; 

- класними керівниками були проведені дистанційні виховні години. 

- тематичну виховну годину«22 вересня – День партизанської слави»; 

- 20 березня учні 1-11 класів відзначачили Міжнародний день щастя в якому висловлювали свою думку щодо поняття «Щастя – це …»; 

- 1 квітня учні 5-11 класів долучилися до віртуального челенджу «Подаруй посмішку»; 

- 2 квітня учні 1-4 класів демонстрували свої вміння читати вірші та гуморески до Міжнародного дня дитячої книги; 

- Заходи до101-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського; 

- Заходи щодо вшанування на території міста пам'яті жертв Великого  терору – масових політичних репресій 1937-1938 років; 

- Заходи до Дня толерантності (уроки толерантності); 

- Заходи щодо відзначення Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту;  

- класні керівники у форматі онлайн провели виховні години, уроки пам’яті, віртуальні подорожі до відзначення 35-ї річниці Чорнобильської 

катастрофи. 

4.Ціннісне ставлення до праціспрямована наформування понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави. 

З метою виховання ціннісного ставлення до праці учні долучились до: 

- роботи  у  «Книжковій лікарні»шкільної бібліотеки; 

- трудових десантів: «Шануймо природу усюди і завжди!», «Наш клас – наша турбота»; 

- заходів з упорядкування шкільної території та класних кабінетів. 

5. Ціннісне ставлення до природивизначає усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, 

взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей. 



Забезпечувалось ціннісне ставлення до природитакими заходами: 

- участь в конкурсі «ЩедрийВівторокДіти» до Всеукраїнського дня добрих справ; 

Традиційно в квітні був проведений Екологічний місячник в рамках якого були організовані заходи:  

 виховні години «Буду я природі другом», «Жива природа – жива душа»;  

 екологічні акції: «Звільнюємо Землю від сміття», «Неси добро у світ природи»; 

 онлайнпазли з екологічної тематики «Екологічні поради для школярів»; 

 віртуальні подорожі «Зеленим и куточками України»; 

 день благоустрою території школи «Твори добро!». 

  

6.Ціннісне ставлення до культури і мистецтваформує в учнів естетичні почуття, уявлення і знання про прекрасне у житті та мистецтві, 

потребу у спілкуванні з мистецтвом як основою естетичного виховання і художнього сприйняття.  

З метою формування  в учнів естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне проведено низку заходів. 

В рамках Дня працівників освіти був організований святковий міні-концерт «Ми любимо вас, вчителі». 

Гарбузове свято «Осінь прийшла, урожай принесла». 

Класні керівники провели тематичну виховну годину«4 листопада – День заснування ЮНЕСКО». 

Відео привітання від Святого Миколая. 

Новорічні вітання від Діда Мороза і Снігуронькибули цікавими, креативними, веселими і створювали святковий, зимовий настрій всім 

учасникам. 

До Великодніх свят долучилися всі учасники освітнього процесу взявши участь в онлайнактивностях «Чарівні перетворення з яйцем». 

До Дня святого Валентина шкільний парламент прикрасив школу тематичними декораціями, організував роботу скриньок «Купідона», 

флешмоб «Дерево сердець», учні 5-11 класів взяли участь у розважальномуграндіозномуквесті«Я шукаю своє серденько». 

До свята 8 Березня було проведено низку заходів. Гарно прикрашені шкільні приміщення та музичні перерви створили святкову атмосферу, 

а весняна фотозона наповнила теплом, усмішками та радістю всіх учасників освітнього процесу.  
Всесвітньому дню вишиванки – 15 років відзначали низкою масштабних заходів. Класні керівники проведи виховну годину «Всесвітньому дню вишиванки – 15 років», 

учні 1-4 класів взяли участь в акції «Малюнок «Вишиванка – 2021»», 5-7 класи фотографувалися у вишиванках і організували акцію «SelfieFestвишиванок», 8-9 класи взяли 

участь у квесті «Вишиванка – візитна картка відомих українців". 

Нетрадиційно, пізнавально, креативно і весело було організоване свято закінчення навчального року.Класні керівники провели виховні 

години «Віртуальна подорож в літо», а яких разом з учнями пригадали найцікавіші моменти класного життя за рік.  Останній дзвоник пролунав і 

сповістив всіх про початок літніх канікул. 

7.Важливою складовою системи виховної роботи закладу є розвиток учнівського самоврядування. 

У 2020 році ми стали учасниками програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа».Наша школа активно почала 

впроваджувати демократичні засади в розбудові своєї шкільної держави! Опрацювавши посібник по навчанню правам дитини «Компасіто», 

учителі початкових класів на своїх уроках використовували  різні вправи: «Крапля води», «Апельсин», «Що буде, якщо...». Головна задача 

завдань - мотивація, досвід, пошук рішень. Учителі української та англійської мов долучилися до проєкту «Демократична школа»: у 5-8 класах 

були проведені уроки, присвячені формуванню громадянської та соціальної компетентності (вправи «Wantsandneeds» - «Бажання та потреби», 

«Інсценування» «Де ви стоїте?», «Демократія і права дитини починаються з тебе» тощо). Школярі дискутували з певних питань та грали у 

захоплюючу гру «Globingo». Упровадження вправ «Демократичної школи» допомогло вчителям і класним керівникам спрямувати дітей на  

усвідомлення важливості чеснот у житті людини, сприяло формуванню у них вмінь аналізувати свою поведінку, життєві ситуації. Розвиток умінь 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%94%D1%96%D1%82%D0%B8


аналітично та критично мислити, висловлювати  власну думку, вислуховуючи інших, розуміння важливості  вибору, уміння прислухатися до 

думки іншого. Це важливо,бо ми впроваджуємо в школу принципи демократії і прав людини, виховуємо соціально відповідальну особистість та 

громадянина нашої держави. 

З метою підвищення активності й мотиваціїучнів усі охочі могли узяти участь в роботі парламенту(проведено опитування по класах, хто і у якому 

центрібажає себе спробувати-медійному, творчому, спортивному тощо. Записувалися,пізніше збиралися,презентували себе і таким чином 

утворювалися центри). Учнівське самоврядування активно взаємодіє з усіма суб’єктами освітнього процесу: батьківським самоврядуванням, 

педагогічним колективом, адміністрацією школи. Сьогодні ми маємо команду  активних, творчих, впевнених школярів, які висувають свої ідеї, 

підтримують цікаві думки інших, планують дії для реалізації своїх проєктів. 

Всі заходи, які відбуваються в закладі та досягнення педколективу висвітлюються насайті  та відбувається соціальне партнерство з 

батьками учнів.  

 

  



Розділ "Організація харчування" 

 

Харчування школярів у 2020-2021 навчальному році було організовано згідно Законів України «Про освіту» (статті 56), «Про загальну 

середню освіту» (пункт 2, статті 22), «Про охорону дитинства» (пункт 18 абзацу 5 статті 5), «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання 

послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», 

рішень Тростянецької міської ради від 04.06.2020 року №166 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради 

№429 від 21.08.2019 року «Про затвердження вартості харчування та встановлення оплати за харчування в закладах освіти Тростянецької міської 

ради» від 25 вересня 2020 року №364 «Про затвердження вартості харчування та встановлення плати за харчування в закладах загальної середньої 

освіти Тростянецької міської ради», наказів позакладу  від 26.08.2020 №144 «Про організацію харчування учнів», від 26.08.2020 №114 «Про 

створення бракеражної комісії». 

Адміністрацією закладу  приділялась увага питанням організації харчування, а саме:  встановлено режим харчування відповідно до режиму 

роботи школи; перспективне меню погоджено в Держпродспоживслужбі; щоденно вивішувалось меню, яке затверджувалось директором закладу; 

учні отримували їжу в один і той же час відповідно до графіку, затвердженого директором; забезпечувався систематичний контроль за 

виконанням натуральних норм харчування і якістю продукції, яка надходила до їдальні, здійснювався контроль організації пільгового харчування 

дітей із малозабезпечених сімей, дітей – сиріт та дітей,що перебувають під опікою, дітей вимушених переселенців, дітей учасників АТО, дітей з 

ООП. 

Адміністрацією закладу, медичною сестрою, регулярно здійснювався контроль за виконанням посадових інструкцій працівниками 

харчоблоку; за культурою харчування дітей; відповідно видачі об’єму готових страв, умовами зберігання продуктів, графіком харчування  тощо.  

Харчування організовано в їдальні, приміщення якої розміщується на першому поверсі, має: обідній зал, цех для приготування страв, 

мийку, комори для сухих продуктів і овочів, холодильні камери для зберігання м’ясних і рибних продуктів. 

Харчоблок  обладнаний технологічним та холодильним обладнанням, а саме: 2 морозильні камери, 2 холодильника,електроплита на 4  

конфорки, електробойлер (на 200 літрів), овочерізка, жарова шафа, електросковорода. Все обладнання в робочому стані. Наявна холодна та 

гаряча проточна вода. Санітарний стан харчоблоку та допоміжніх приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Для персоналу 

харчоблоку відведені побутові приміщення. 

У коридорі, перед входом в їдальню, розміщені умивальники (5 штук з розрахунку один кран на 100 посадочних місць). Обідній зал 

розрахований на 250 посадочних місць. Прибирання їдальні проводять після кожного відвідування її дітьми і щодня після закінчення роботи 

їдальні з використанням дезінфікуючих засобів. Після кожного прийому їжі столи миють гарячою водою з милом або содою. Один раз на 

місяць (остання п’ятниця місяця) проводиться генеральне прибирання підсобних приміщень і обіднього залу з застосуванням миючих і 

дезінфікуючих приладів (вилок і ложок) - 2 комплекти на місце. 

Технологічне устаткування та інвентар для прибирання промарковані. Миючими засобами їдальня забезпечується. Своєчасно 

здійснюється ремонт та списання технологічного обладнання.Їдальня працює з 8 години ранку до 15.00 години 

 З вересня 2020року впроваджено у закладі постійно діючих процедур, засновани  на принципах системи аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках (НАССР). 



Учні мають можливість отримувати гарячу, свіже приготовану їжу. Якість приготування страв знаходься під постійним контролем 

адміністрації закладу, сестри медичної. Продукти харчування, що надходять в заклад мають необхідні супровідні документи, що гарантують 

їх безпеку і доброякісність. 

З метою інформування громадськості про організацію харчування учнів виготовлений куточок споживача, де розміщена 

вищезазначена інформація. 

Продуктами харчування їдальню забезпечують приватні підприємці: 

Постачальник Товар 

ФОП Савчук С.А Хліб 

ФОП Чалий В.В М'ясо яловичину,сало. 

ТОВ «СПК» Масло,сметана,сир твердий,сир 

кисломолочний,печінка яловича 

ФОП Сергієнко В.І Ковбаса варена 

ФОП Випущенко Л.М Риба морожена,молоко. 

ФОП Вовк Г.А Дріжджі,борошно,крупи,сіль,кислота 

лимонна,цукор,олія,чай,лист лавровий,сухарі 

паніровані,кавовий напій,яйце 

куряче,печиво,вафлі,паста томатна 

 

на основі угод, укладених з відділом освіти. Транспортування харчових продуктів здійснюється спеціальним автотранспортом 

постачальників. Продукти харчування, що надходять в заклад мають необхідні супровідні документи, що гарантують їх безпеку і 

доброякісність. Якість продуктів у день надходження та готової їжі щодня перевіряється і оцінюється бракеражною комісією, про що 

свідчать записи у відповідних журналах. Щоденний контроль за організацією та якістю харчування покладено на заступника директора 

школи з виховної роботи та медичну сестру. 

Примірне двотижневе меню на сніданки та обіди учнів складено у відповідності до Сан ПІН. На видному місці в їдальні вивішено меню на 
день (відповідно до перспективного меню, з підписом директора закладу та печаткою), в якому вказано найменування страв. 
З вересня 2020р. по березень 2021р. вартість одноразового харчування (сніданок) для учнів 1-4 класів становить в розмірі 12,00 гривень. 

Розмір плати за харчування учнів 1-4 класів становить : 

   60 відсотків – 7, 20 грн. за рахунок батьківської плати; 

   40 відсотків – 4,80 грн. за рахунок міського бюджету. 

 

З 01.03.2021 року розмір плати за харчування учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти Тростянецької міської територіальної 

громади становить  в розмірі: 

1) 60 відсотків – 9,60 грн. за рахунок батьківської плати; 

2) 40 відсотків – 6,40 грн. за рахунок бюджету Тростянецької міської територіальної громади. 

Графік харчування учнів їдальні затверджений наказом по закладу №9-ОД від 31.08.2020року та знаходиться на видному місці. 



З метою надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, під опікою, дітям малозабезпечених родин,дітям, батьки яких є учасниками 

АТО,внутрішньопереміщеним особам, дітям з ООП організовано безкоштовне харчування. 

 Всього АТО Під опікою 

Мало 

забезпе

чені 

Внутрішньо

переміщені 

особи 

Діти 

з 

ООП 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 78 17 17 33 7 4 

Тростянецька Філія №1 

І-ІІ ступенів 
37 11 15 8 

3  

Смородинська Філія І-ІІ 

ступенів 
28 4 4 20 

  

Охоплено гарячим харчуванням 

 1-4 кл. ГПД Пільгові  

категорії 

5-11 

класи 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№5 

278 225 78 100 

Тростянецька Філія 

№1 І-ІІ ступенів 

98 56 37 79 

Смородинська Філія І-

ІІ ступенів 

73 15 25 47 

Харчування здійснюється за рахунок місцевого бюджету та кошти батьків. 

    Класними керівниками проводиться позакласна виховна робота з учнями по вихованню культури харчування і відповідальності за своє 

здоров’я. 
 

 

Розділ "Національно-патріотичне виховання" 
Головною запорукою процвітання держави є національно-патріотичне виховання молоді. 

Здійснюється у  формі  лекцій,  бесід,  розповідей,  екскурсій  до  музеїв ,  зустрічей  із  ветеранами  війни,  праці  та  військової  служби,походів  м

ісцями  бойової  слави,  пошукової  роботи та  ін. 

 З  огляду  на  ці  обставини  в закладі   планується  національно-патріотичне  виховання учнів   як  окремий  розділ  річного  плану  роботи. 

Ми підтримуємо думку, що патріотизм непідвладний часу. Це почуття робить нас добрими, гуманними, справедливими людьми, які понад усе 

цінують рідну землю й мову, знають і поважають символи своєї держави, шанують історію і дбають про майбутнє. Наш педагогічний колектив 

впевнений, що сьогоднішні учні здатні на патріотичні почуття. Вони хочуть миру і спокою в державі, її процвітання, бо саме це є рушійною 

силою майбутнього.   



Протягом 2020-2021 років   забезпечено реалізацію плану заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді через низку заходів, а саме: 

 насамперед  у  процесі  навчання,  де  в  учнів  закладається  фундамент  глибоких 

  знань,  формується  світогляд,  національна  самосвідомість.  Вчителі  розширюють та поглиблюють знання учнів про символи 

та громадянство  України, про звичаї та традиції  нашої держави.  Молодшим школярам  надаються початкові знання про історію 

державотворення та про сучасні історичні події під час вивчення курсу «Я і Україна», на годинах спілкування.  

Уже  в  молодших  класах  учні  усвідомлюють  такі  поняття,  як  «Батьківщина»,  «подвиг», «патріот», 

вчаться  шанувати  землю  батьків,  вивчають  свій  родовід. 

Дітям  у  різних  аспектах  дається  уявлення,  що  кожний  має  свою  Батьківщину,  свої  національні  традиції.   

Учні  знайомляться  з  національним  українським  колоритом,  народними  обрядами,  традиціями,  проводяться  святкові  ранки:  «Вечор

ниці», «Свято  Миколая», «Стрітення»,свята  на  патріотичну  тематику:  «Без  верби  й  калини  нема  України», «Із  бабусиної  скрині», « 

Державні  і  народні  символи  України». Дітей  знайомлять  з  петриківським  розписом,  яворівською  іграшкою,  кролевецьки-

ми  рушниками,  народною  мудрістю,  що  передається  з  покоління  в  покоління.На  уроках  образотворчого  мистецтва,  починаючи  з  1го  

класу,  введено  теми,  покликані  привернути  увагу  до  свого  рідного  краю,  до  його  найкращих  і  мальовничих   

куточків.  Виховується  здатність  знаходити  прекрасне  у  повсякденних  речах,   

явищах,  по-своєму  бачити  звичне,  порівнювати  наш  край  з  іншими  регіонами. 

 Уроки  історії  України  озброюють  учнів  знаннями  законів  суспільного  розвитку,   допомагають  засвоїти  основні  відомості  про

  війну  та  армію. Школярі  вивчають  героїчні  бойові  та  трудові  традиції  українського  народу  і  його  Збройних  Сил. 

Велика  увага  приділяється  вивченню  учнями  бойового  шляху,  що  пройшов  український  народ  за  роки  Другої світової 

війни,  пропаганді безсмертних  подвигів  воїнів-земляків. 

 На  уроках  літератури  формуються  моральні  ідеали  молоді  на  прикладах  позитив-

них  героїв  художніх  творів,  встановлюється  живий  зв’язок  далекого  минулого  із  сучасністю,  виховується  почуття  гордості  за  свою  Ба

тьківщину,  свій народ. 

 На  уроках  математики,  фізики,  хімії,  біології  учні  отримують  основи  знань,  без  яких  неможливо  оволодітисучасною  військо

вою  технікою  і  зброєю,  засобами  захисту  від  зброї  масового  ураження.  В  процесі  вивчення  цих  предметів  учні  знайомляться  з  вплив

ом  науково – технічної  революції  на  розвиток  військової  техніки,  розв’язують  завдання,  у  зміс-

ті  яких  відображено  військову  тематику.  

 Велику  роль  у  фізичній  підготовці  юнаків  до  військової  служби  мають  уроки  фі-

зичної  культури.  На  заняттях  із  фізкультури  формуються  якості,  необхідні  солда-

ту:  висока  працездатність,  витривалість,  чітка  координація  і  точність  рухів. 



 Під  час  занять  із  допризовної  підготовки  учні  знайомляться  із  специфікою  війсь-

кової  праці,  готуються  до  виконання  обов’язків  солдата.  Дізнаються  про  особли-

вості  служби  в  Збройних  Силах  України,  виховують  в  собі  якості,  необхідні  майбутньому  воїну.  Програма  курсу  «Захист  Вітчизни»  

дозволяє  під  час  вивчення  кожної  теми  використовувати  матеріали  із  життя  воїнів  у  мирний  час  і  широко використовувати  на  уроках

  приклади  героїчного  минулого  українського  народу, його  Збройних  Сил.   

Однією з ефективних форм національно- патріотичного виховання взакладі є позакласна робота, що включає пошукову роботу, 

волонтерський рух, відзначення пам’ятних дат  з  історії  української  державності: 

 Проведення перших уроків "З Україною в серці" 

 Заходи до Дня Миру 

  До Дня партизанської слави 

 "Козацькі забави" 

 До Дня пам’яті Крут  

 День української писемності та мови 

 День гідності і свободи 

 День пам`яті жертв Голодомору 

 День ліквідатора аварії на ЧАЕС 

 Андріївські вечорниці 

 Від Різдва до Водохреща 

 «День Соборності та Свободи України» 

 День пам`яті героїв Крут  

 День  вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 Вшанування героїв Небесної Сотні  

 Заходи до Міжнародного дня рідної мови 

 Заходи до творчості Лесі Українки 

 Шевченковські свята 

 Всесвітній день авіації і космонавтики 

 Вшанування річниць народження видатних українських митців 

 День пам’яток історії та культури 

 До Міжнародного Дня Землі. 

 До річниці Чорнобильської трагедії 

 Заходи до Дня пам’яті та примирення 

 День Європи в Україні 



Учні, педагогічні працівники постійно залучаються  до участі у заходах національно-патріотичного спрямування обласного, місцевого 

рівнів, де посідають призові місця, це і участь у історико- краєзнавчій конференції "Герої сучасності", "Волонтер живе поруч", "Чисті роси", 

Всеукраїнському конкурсі «Український сувенір», спартакіади та змагання на честь спортсменів-земляків, пошуково- дослідницька робота 

"Родинне дерево" . 

Класні керівники разом з учнями, батьками  здійснюють екскурсії  по  рідному місту,  відвідують  краєзнавчий  музей,лісодослідну станцію, 

лісгосп, проводять виховні заходи в міському парку, стадіоні,  оформляють  альбоми  «Моє  рідне  місто»,  «Україна – моя  країна». 

Під час шкільних канікул школярі залучаються до туристсько-екскурсійної діяльності, здійснюючи подорожі Сумщиною, Україною(Суми, 

Харків, Львів). 

В закладі оформлена музейна кімната,де відбуваються  зустрічі з героями-земляками, які відстоюють територіальну   цілісність   і 

незалежність держави на сході України (в рамках проведення  тематичних   заходів – уроків Мужності, виховних годин). 

Об'єднуючись історичною пам'яттю, мовою, культурою, почуттям любові до Батьківщини, конкретними справами  ми можемо зміцнити і 

зберегти нашу державу. У цьому педагогічний колектив закладу  вбачає своє головне завдання. 
 

Розділ "Організація роботи  з превентивного виховання" 

 

Превентивне виховання направлене на роз’яснення учням Положень Конституції України, прав і обов’язків учнів, на роботу з «важкими» 

підлітками, з неблагополучними сім’ями, здійснювалося  етапами.  Роботу з особливими категоріями дітей та сімей організовувала Рада 

профілактики, яка затверджена наказом по закладу №160 від 01.09.2020р.Складений та затверджений план роботи профілактики правопорушень 

на 2020-2021н.р. 

Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили. Класні керівники на початку навчального 

року узагальнюють одержану інформацію про кожного учня у планах виховної роботи. 

У ході первинної профілактики здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять вчителями й класними керівниками у класному журналі. 

Згідно з річним планом роботи, планом виховної роботи в закладі традиційно проводяться в жовтні місячник правових знань, тиждень правових 

знань, бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття, бесіди з учителями і батьками, профілактика девіантної поведінки 

,відбувається виставка малюнків та плакатів на тему: «Право очима дітей». Правоосвітня та правовиховна діяльність здійснюється на уроках 

правознавства , вчителем правознавства яка проводить значну просвітницьку роботу серед учнів та батьків, опрацьовує з ними нормативно – 

правові документи, зокрема: «Загальну декларацію прав людини», «Декларацію прав дитини», Конвенцію ООН «Про права дитини» у формі 

лекцій та бесід. 

Протягом  2020-2021н.р. за  участю адміністрації закладу, соціального педагога та практичного психолога, учнівбуло проведено 7 засідань 

Ради профілактики, де розглядалась поведінка, успішність учнів школи. Варто зазначити, що однією із основних причин запрошення дітей на 

засідання Ради профілактики є порушення поведінки в школі. Батькам були надані рекомендації щодо виховання  та навчання дітей, організації 

дозвілля. З боку соціального педагога приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. Надавалась консультативна допомога учням, їхнім 

батькам.  

Превентивне виховання здійснюється в тісній співпраці школи,відділом ювенальної превенції в особі Олійник А.І., відділом  служби  у 

справах дітей Тростянецької міської ради.  

Важливимнапрямкомроботисоціального педагога буладопомога у вирішенніпроблем шкільноїдисципліни та запобіганняконфліктам в 

учнівськихколективах. Зцією метою проводились індивідуальніпрофілактичнібесіди зучнями по фактах конфліктних стосунківміж ними, 



незадовільноїповедінкипід час уроків та на перервах. 

Велика увага приділяється організації профілактичноїроботи з попередження девіантної поведінки. Проведено профілактичнібесіди як з 

учнями так і з їхніми батьками. Ведеться контроль завідвідуванням занять учнівданоїкатегорії. 

Робота у системі превентивного виховання у школі здійснюється з початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний 

паспорт школи, проведено моніторинг зайнятості учнів у позаурочний час (майже 92% школярів нашої школи охоплені роботою в гуртках, 

секціях та інших закладах), проведено анкетування учнів щодо їх схильності  до шкідливих звичок; психологічною службою проводиться 

індивідуальна та групова робота з дітьми девіантної поведінки, вивчаються емоційні стани першокласників під час уроку, міжособистісні 

відносини у класних колективах, особливо в адаптаційних класах. 

На кінець навчального року  на обліку взакладі  перебуває 6 учнів«групи ризику». З цими категоріями учнів постійно  проводиться 

відповідна робота (заведені картки обліку, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб, що їх заміняють, місце їх роботи, 

житлово-побутові умови, зайнятість дитини в позаурочний час). Сім’ї такої категорії знаходяться під супроводом класних керівників, соціального 

педагога та практичного психолога. 

Психологічною службою в листопаді 2020 року був проведений Тиждень психології «Протидія та попередження булінгу».Метою заходів 

було знайомство з поняттям «булінгу»,  його видами та роз’яснення щодо запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу 

(цькування); виховування в учнів почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвиток вміння пошуку шляхів виходу зі 

складної ситуації; вміння відрізняти булінг від звичайного конфлікту; формування навичок відповідальної та безпечної поведінки. 

До Дня толерантності провели тренінгове заняття “Людина серед людей”.  

Під час дистанційного навчання було проведено онлайн-марафон з учнями 7–9-х класів «Що я повинен робити зараз, щоб стати успішним»; 

бесіди з учнямишколи на різні теми (“Кіберзалежність”,”Хороші та поганізвички”, ”Я обираю усмішку”). 

 На сайті школи були розміщені рекомендації для учасників освітнього процесу: 

- «Етичнінормипід час дистанційногонавчання». 

- Рекомендації для вчителів щодо виявлення фактів булінгу. 

- «Поради батькам щодобулінгу»; «Кібербулінг: як захиститисебе та  своїхдітейвідвіртуальногонасильства» 

Класні керівники 1 – 11 класів потягом року проводили роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження правопорушень в рамках 

виховних годин, позакласних заходів: «24 жовтня – Міжнародний день ООН», «Правила здорового способу життя», «Вчимося бути 

толерантними», «Скажемо «Ні» шкідливим звичкам», «Режим школяра»та інші.Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 

2020-2021 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та 

ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються 

сучасні технології виховання учнів. 

Постійно проводяться заходи, спрямовані на профілактику тютюнопаління, вживання алкоголю, наркоманії: акція проти тютюнопаління 

«Зроби свій вибір»; акція «За життя без наркотиків»; організовано тематичні виставки літератури з профілактики тютюнопаління, наркоманії, 

вживання алкоголю та ствердження здорового способу життя. 

Педагогом-організатором, соціальним педагогом та членами учнівського  самоврядування проводилися рейд «Запізнення».З порушниками 

внутрішнього розпорядку школи проводились профілактичні бесіди щодо запізнення та поведінки в школі. Адміністрація, соціальний педагог та 

практичний психолог проводили роботу з учасниками освітнього процесу щодо запобігання пропусків занять без поважних причин, більш 

відповідального ставлення до навчального процесу. Аналізуючи питання відвідування навчальних занять учнями можна зробити висновок, що 



більшість учнів школи систематично відвідують заняття, пропуски уроків бувають з поважних причин, і лише запізнення на уроки без поважних 

причин. З цими учнями та їх батьками проводилися роз’яснювальні бесіди щодо усунення запізнень без поважних причин. 

Систематично в закладі проводяться зустрічі з представниками прокуратури, суду, управлінням юстиції, поліції, служб у справах дітей з 

метою профілактики правопорушень та скоєння злочинів. 

 18.09.20р. учні 4-х класів поспілкуватися в он-лайн форматі  з інспектором ОКЗ Охтирського відділу поліції майором міліції В.В.Рибалко 

на тему «Мої права». 

 10.12.20 р. учні 3-х класів віртуально побували в Тростянецькоиу районному  суді Сумської області. Відбулася  зустріч в он-лайн форматі  

з суддею Щербаченко Мариною Вікторівною.  

 11.12.20р. учні 10-11-х класів провели зустріч в он-лайн форматі  із суддею Тростянецького районного суду Щербаченко Мариною 

Вікторівною «Обов»язки та відповідальність неповнолітніх. Юридичні професії». 

 12.12.20р. учні 9-х класів провели зустріч в он-лайн форматі з помічником судді Ничипорчук Т.О.  

 16.02.2021 року відбулася зустріч в он-лайн форматі  учнів 7-х класівіз представником правоохоронних органів (дільничним інспектором 

Холодовим В.В.) " Профілактика злочинності та правопорушень". 

Реалізуючи комплексну програму профілактики злочинності і дитячої бездоглядності, колектив закладу працює над створенням таких умов, де 

кожна дитина почуває себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності.  

 

Розділ "Медичне обслуговування учнів" 

        Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного 

забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт  де працює шкільна медична сестра., яка організовує систематичне та 

планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. 

Сестра медична закладу веде відповідну документація. Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я. Всі вихованці 

мають щеплення відповідно до календаря щеплень. Медичний огляд дітей проводився згідно наказу МОЗ України «Про удосконалення 

амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» №434 від 29.11.2002р. Медичним працівником проводяться антропометричні виміри 

вихованців 2 рази на рік(восени і навесні), з відповідними записами у журналах. 

 Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються спеціальні медичні групи, а 

також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих 

списків видається наказ по закладу. Всі працівники  щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком профогляду медичної 

установи.Також педагогічні працівники почали здійснювати вакцинуваннявід COVID-19. 

Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого 

зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри закладу. 

   Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у закладі. 

Сестра медична протягом року здійснювала систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов. В приміщеняхзакладу  

проводилося щоденне прибирання і один раз на тиждень генеральне прибирання. Медичною сестрою проводилася санітарно-просвітницька 

робота серед працівників кухні, вихователів, помічників вихователів та батьків, відповідно до вимог Законів України « Про дошкільну освіту», « 

Про охорону дитинства». Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкідливість куріння, 



наркотиків, алкоголю, виступи на виховних годинах про ведення здорового способу життя. У планах виховної роботи кожного класного керівника 

є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класами. 

 

Розділ "Робота з батьками" 

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським 

колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому 

беруть активну участь у освітньому процесі.  В планах виховної роботи є окремий розділ "Робота з батьками", тому  педагогічний 

колективзакладу будує свою роботу з даного питання наступним чином: 

вивчення сім'ї учня. Класними  керівниками збираються відомості від учнів та їхніх батьків   про склад сім'ї, де живе учень; кількість дітей у 

сім'ї; спеціальність та місце  роботи батьків; матеріальні й побутові умови сім'ї; моральне обличчя батьків (інтереси в сім'ї, як проходить дозвілля, 

ставлення до праці, навчання членів сім'ї, дотримання норм і правил співіснування, особливості стосунків між членами родини).  

Така інформація допомагає класному керівникові в пошуках форми і методів роботи з батьками учнів.  

відвідування сім'ї школяра. Завдяки цьому класні керівники мають змогу ознайомитися із соціально-економічними умовами виховання дитини 

в сім'ї, відчути і зрозуміти клімат у сім’ї, дати поради батькам щодо створення сприятливих умов для навчання учня інформувати  їх про його 

успішність і поведінку(по-можливості в умовах карантину).  

батьківські збори. До кожних зборів класні керівники готують діагностичний або статистичний матеріал, пов`язаний із вивченням окремих 

аспектів життя учнів класу:     «Історія виховання дітей у родині», «Радимо прочитати», «Обговоріть разом з дитиною», «Скринька Мудрості», 

«Творча майстерня родини». (в цьому році відбувалися дистанційно) 

індивідуальні та тематичні консультації  де наші класні керівникизалучають до консультації компетентних людей (психолог, соціальний 

педагог, медична сестра, представники служб), надавалися дистанційно,в індивідуальному порядку на подвір’ї закладу). 

залучення батьків до спільної з дітьми діяльності . 

колективні творчі справи, на яких батьки не тільки глядачі, а й активні учасники.  

Класні керівники,психолог,соціальний педагог,педагогічний колектив  закладу намагаються в своїй роботі сприяти згуртованості дітей, батьків, 

кращому розумінню їх один одним,добиваються усвідомлення дітьми тієї істини, що їхні батьки – це, перш за все, старші порадники і помічники, 

друзі, з якими хочеться проводити багато часу. Батькам же показують, що діти відкриють їм свої душі, відчувши щиру зацікавленість дорослих у їхній 

маленькій особистості.  

Педагогічний колектив закладу ставить своїм завданням дати батькам глибокі знання виховання. 

 

Розділ "Створення безпечних умов праці, навчання та виховання, безпека життєдіяльності " 

В закладі постійно проводиться робота з охорони праці, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, профілактики 

травматизму проводиться відповідно Законів України «Про освіту» (ст.26), «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та згідно вимог Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу. 



В навчальному закладі в наявності документи, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності згідно інструктивно-

методичного листа МОН України №1/9-305 «Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у навчально-виховному процесі».В розпорядчих документах навчального закладу: Статуті, Колективному договорі, річному плані 

роботи школи окремими розділами «Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці» визначені питання з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

Уведені в дію наказом директора закладу Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу. Адміністрацією закладу видаються 

накази з безпеки життєдіяльності на початок навчального року. 

Щорічно оформлюються акти готовності закладу до нового 

навчального року, відповідними установами складаються протоколи 

перевірки опору заземлення устаткування, перевіряється спортивне обладнання в спортивних залах та спортивні споруди на шкільному подвір’ї. 

Своєчасно оформлюються акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях, кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології та інших 

навчальних кабінетах. Двічі на рік (восени та на весні) оформлюються акти загального технічного огляду будівлі школи. 

Призначено відповідальних осіб за безпеку життєдіяльності в 

навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах; за експлуатацію 

енергогосподарства; за організацію збереження хімічних речовин. 

 

Розроблено план організаційно-технічних заходів щодо поліпшення 

умов, охорони праці, здоров'я працівників та учнів. Наказом по школі 

затверджено комплексний план роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

-  план заходів щодо попередження травматизму під час навчально- виховного процесу; 

-   план заходів щодо запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу в учнівському середовищі 

-   план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в школі; 

-  план заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру; 

-  план заходів з охорони праці у школі; 

-  план заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.; 

-  план заходів щодо профілактики побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів; 

-  порядок дій у разі надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру; 

-  план евакуації у разі надзвичайних ситуацій. 

Наказом керівника навчального закладу створена комісія для перевірки знань працівників з охорони праці.Протоколи засідань комісії з 

перевірки знань з охорони праці працівників закладу, журнал перевірки знань персоналу ведуться у відповідності до чинного законодавства. 

Працівники ознайомлені з Посадовими інструкціями та функціональними обов'язками під особистий підпис. 

Систематизовано перелік інструкцій з охорони праці, які зареєстровані 

у «Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці». 

Розроблено та затверджено: програми вступного інструктажу з охорони 

праці, первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці. Згідно 

календарного графіка проводиться вступний та первинний інструктажі 



з охорони праці (при прийомі на роботу) та ведеться їх облік у журналі 

реєстрації інструктажів. 

Належним чином ведуться журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності при організації 

та проведенні позакласних та позашкільних заходів, в кожній класній кімнаті розташовані куточки безпеки життєдіяльності та охорони праці з 

матеріалами щодо правил поведінки у навчальних кабінетах, щодо запобігання травмування та загибелі дітей у різних ситуаціях. 

На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності. 

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників освітнього процесу постійно знаходиться на контролі у 

адміністрації закладу. 

Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі закладу, на робочих місцях, під час організації 

освітнього процесу не виявлено. 

 

З метою профілактики травматизму серед учнівзакладу  під час освітнього процесу організовано чергування під час перерв учителів та 

чергового адміністратора. 

Класними керівниками проводяться вступні інструктажі на початку навчальних семестрів, які оформлюються в класному журналі;  первинні 

інструктажі - перед канікулами, цільові інструктажі - при організації екскурсій, позакласних заходів, що оформлюються в журналі інструктажів з 

безпеки життєдіяльності. Заступником директора з навчально-виховної роботи ведеться системний контроль щодо оформлення наказів з безпеки 

життєдіяльності під час виходів та виїздів дітей зі школи. 

 

Учні є активними учасниками Всеукраїнського місячника «Увага! 

Діти на дорозі», під час якого оформлюються виставки малюнків «Я уважний пішохід», інформаційні куточки для учнів та для батьків «Безпечний 

дорожній рух». Старшокласники проводять профілактичні бесіди та практичні заняття з учнями 1-4 класів, знайомлять дітей з Планом безпечного 

руху дітей до школи. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів обговорюється на класних годинах у всіх класах (теми: «Правила поведінки на перерві» , «Щоб не 

трапилось біди, пам’ятай про це завжди» , «Повторюємо правила дорожнього руху» , «Безпечний відпочинок дітей» , «Правила поведінки на 

уроках фізкультури»., «Протипожежна безпека» , «Попередження травматизму». У жовтні у філії відбувся тиждень безпеки життєдіяльності. 

Зокрема відбулися відкриті уроки, виховні заходи з питань безпеки життєдіяльності, оформлялися книжкові виставки, проводилися конкурси 

малюнків і фотографій на теми «Небезпека що нас оточує», «Надзвичайні ситуації», «Увага діти на дорозі», «Надання першої медичної 

допомоги».  

Велика увага приділяється роботі з Цивільного захисту, на високому 

організаційно-методичному рівні проводяться День Цивільного захисту, 

тижні безпеки життєдіяльності, тематичні уроки про безпеку під час канікул, 

на водоймах, у лісі, проведено День охорони праці, Тиждень знань з безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки руху. 

У вересні, трівні  у закладі проводились практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. 

Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності. 

 

В закладі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. 



Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності на уроках трудового навчання, фізичної культури, 

у 

кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології та інших. 

На уроках предметів «Основи здоров'я» та «Захист Вітчизни» приділяється увага щодо виховання у дітей навичок відповідального ставлення 

до власного здоров'я, проводяться уроки з виконанням практичних завдань стосовно формування знань з різних видів безпеки, охорони здоров'я, 

учні вчаться надавати першу домедичну допомогу при нещасних випадках. 

В закладі  розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. У школі ведеться 

систематичний контроль за кожним випадком травмування дитини, який фіксується в журналах обліку, проводяться розслідування комісією, 

встановлюється причина та розробляються заходи щодо усунення причин травмування дітей. 

Питання профілактики травматизму учнів розглядається на педрадах, нарадах при директорові, засіданнях класних керівників. 

Аналіз нещасних випадків свідчить про те що найбільше діти травмуються в школі на уроках фізичної культури та під час перерв. (1 випадок 

травматизму- Тростянецька Філія І-ІІ ступенів №1 та ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5- під час освітнього процесу). 

В побуті найбільше діти страждають через пустощі та безконтрольність з боку батьків. 

В навчальному закладі оформлено та заповнюється журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві. 

В закладі функціонує медичний кабінет, який забезпечений медикаментами . 

Заклад укомплектований первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами належності. 

Учні школи є постійними учасниками  конкурсу малюнка «Охорона праці очима дітей», де посідають призові місця на міському та 

обласному рівнях. 

Забезпечується цілодобова охорона навчального закладу. 

 

Мета та основні завдання розвитку закладу освіти на 2021–2022 роки. 

Метою розвитку закладу освіти є забезпечення безперервного підвищення ефективності освітнього процесу з 

одночасним урахуванням потреб суспільства та потреб особистості здобувача освіти. Освітній процес закладу освіти 

спрямований на формування у випускника ліцею якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме на: 

 орієнтацію у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІстолітті; 

 здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти; 

 володіння іноземними мовами; 

 наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, підкерівництвом та самостійно, з 

довідковоюлітературою; 

 високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійногорозвитку; 

 високого рівня культури користуванняІКТ; 

 готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринкупраці; 

 формуванню активної громадянської і професійноїпозиції. 

 



Основними стратегічними завданнями розвитку закладу  

на 2021 – 2022 навчальні  роки 
 формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, академічна свобода для всебічного розвитку 

особистості  як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; 

 забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівняхосвіти; 

 виконання державних законів та нормативних документів; 

 формування цінностей і компетентностей, необхідних для самореалізації здобувачівосвіти; 

 гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу; 

 надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно з чинним законодавством (очна, 

дистанційна,сімейна,екстернатна, мережева, педагогічнийпатронаж); 

 розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної 

діяльності для надання якісних освітніхпослуг; 

 підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно з Положенням про атестацію та сертифікацію 

педагогічнихпрацівників; 

 підвищення якості освітнього процесу, застосування інтерактивних технологій навчання й інноваційних методик, 

якісного навчально- методичного забезпечення, електронних засобів навчального призначення;  

 створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів, координації їхньої роботи, організація 

безпосереднього управління роботою керівників педагогічної  спільноти та активізація їх діяльності щодо надання допомоги 

молодим спеціалістам; 

 активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо 

підготовки  до олімпіад, конкурсів, турнірів різного  рівня; 

 активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке  структурування навчального матеріалу на уроці, 

встановлення пріоритету уроку  як засобу соціалізації та розвитку інноваційної особистості здобувачів  освіти; 

 організація дистанційного навчання, що забезпечить можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту 

відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи 

перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які 

об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти; 

 спрямування  роботи  закладу  на  розбудову  інклюзивного  освітнього  простору, якісної  роботи груп  та  класів з 

інклюзивною формою  навчання  , що  передбачає  створення  рівних  умов  для  здобуття  доступної  і  якісної  освіти  всім  

дітям; 

 продовження роботи щодо впровадження профільного навчання в старшій школі з метою поліпшення якості освіти, 

виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного суспільства; 



 спрямування діяльності педагогічних працівників дошкільного підрозділу на поглиблення знань концептуальних 

засад особистісно орієнтованої дошкільної освіти, принципів та змісту Базового  компонента дошкільної  освіти ,Програми 

виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт», на ознайомлення з нормативними документами, що визначають сучасні підходи та вимоги до планування 

освітнього процесу в  дошкільному підрозділі; 

 наступність між дошкільною освітою і початковою школою; 

 продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення всіх предметів навчального плану та в управлінській діяльності; 

 посилення виховного спрямування освітнього процесу, позакласної роботи зі здобувачами освіти;  

 забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості 

дитини; 

 підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної 

позиції у вихованні своїх дітей; 

 впровадження моніторингових та кваліметричних досліджень у освітній процес  як критеріальних засобів визначення 

якості діяльності всіх структурних підрозділів закладу; 

 розвиток у закладі міжнародного співробітництва та міжнародної академічної мобільності; 

 зміцнення матеріально-технічної бази  закладу при залученні спонсорів. 

 

Проблеми, які ставить перед собою колектив: 

 Забезпечення фізичного та духовного розвитку здобувача освіти. 

 Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки 

здобувачів освіти-педагоги». 

 Створення сприятливого освітнього середовища, в якому будуть забезпечені умови для творчості та самореалізації 

учасників освітньогопроцесу. 

 Створення  комфортного  інклюзивного  середовища в  рамках  реалізації  районного соціального проєкту  «Без  

меж». 

 Забезпечення партнерства всіх учасників освітнього процесу, взаємодії з громадськістю. 

 
 

  



2.Діяльність педагогічного колективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про загальну середню освіту» 

 

№ 

п/п 

                        Змістроботи Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Відміткипро 

виконання 

1 Провести набір учнів до 1-х класів 2021-2022н.р   травень 2021року Адміністрація закладу  

2 Скласти і перевірити списки учнів усіх класів  До 01.09.2021 року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

3 Створити банк даних учнів-сиріт,  

напівсиріт, дітей-інвалідів, дітей, 

 позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених 

сімей, спланувати  

заходи з надання їм, по можливості, матеріальної 

допомоги 

До 03.09.2021 року ЗДВР, соціальні педагоги 

 

 

 

 

4 Організувати гаряче харчування і  роботу буфету. До 01.09.2021року ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

5 Забезпечити систематичний медичний  

контроль за станом здоров’я учнів,  

своєчасно проводити медичні огляди  

й щеплення згідно з графіком дитячої лікарні 

Протягомроку ЗДВР, сестри медичні, 

завідувачі філій та 

корпусу 

 

 

6 Організувати контроль за відвідуванням учнями  

навчальних занять 

Упродовж 2021-2022 н.р. ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

7 Організувати роботу предметнихфакультативів 

 

До 10.09.2021 року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

8 Організувати  індивідуальні  заняття з хворими  

дітьми 

По мірі надходження 

заяв від  

батьків 

ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

9 Взяти під контроль працевлаштування  

випускників 11-х класів 

Серпень-вересень 2021 р. ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

10 Узгодити у міському управлінні освіти навчальний план 

закладу на 2020-2021 н.р..  

Серпень 2021р. 

 

ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

11 Укомплектувати  заклад  педагогічними кадрами згідно з 

штатно-посадовим розписом.  

Серпень 2021р. ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

12 Забезпечити  проходження  медичного огляду педагогічних 

працівників та співробітників  школи 

Упродовж травня-червня 

2021 р. 

ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 



13 Скласти  відомості про учнів, що потребують особливого 

контролю з боку педагогічного колективу та залучити  їх до 

позакласної  та позашкільної виховної роботи.  

Вересень2021р. Соціальні педагоги  

14 Скласти  відомості та списки учнів, що мають потребу у 

безкоштовному харчуванні та матеріальній допомозі з фонду 

навчального закладу та благодійної організації.  

Вересень2021р. ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

15 Внести  зміни до картотеки учнів закладу, уточнення списків 

класів. 

Перший тиждень вересня 

2021р. 

ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

16 Укомплектувати  групи продовженого дня. Перший тиждень вересня 

2021 року 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

17 Скласти  розклад  уроків, позакласних та спортивних гуртків 

і секцій, факультативів. 

Вересень2021 року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

18 Скласти графік чергування вчителів по школі та шкільній 

їдальні.  

Останній тиждень 

серпня2021 року 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

19 Скласти  календарно-тематичні  плани з основ наук на І 

семестр 2020-2021 н.р., на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

До 10 вересня 2021 року,  

до 10.01.2022р.  

ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

20 Затвердити  плани  виховної роботи класних керівників та 

вихователів груп продовженого дня. 

До 10 вересня 2021 року ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

21 Затвердити плани  роботи педагога-організатора, психологів, 

бібліотеки, методичних об'єднань, керівників 

факультативних  занять, гуртків.  

До 10 вересня 2021 року ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

22 Провести інструктаж педагогічних працівників,  перевірити 

оформлення ними класних журналів, журналів груп 

продовженого дня, особових справ учнів, журналів 

факультативних,  індивідуальних занять, гуртків. 

До 17 вересня2021  року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

23 Перевірити готовність до роботи кабінетів, приміщень 

класів, майстерень тощо. 

До 1 вересня2021 року Завідуючі господарством  

24 Здати статистичну звітність про початок 2020-2021 

 навчального року. 

До 10 вересня2021 року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

25 Звітувати в управління освіти про використання документів 

про освіту. 

До 20.09.2021р. ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 



26 Організувати  роботу з наставництва. Погодити план їхньої 

роботи. 

Вересень 2021 року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

27 Провести з учнями 1-11-х класів вступний інструктаж, 

прийняти залік зі знань правил із відповідним зазначенням у 

журналах 

Вересень 2021 року Класні керівники  

28 Провести  загальношкільну конференцію (звіт директора 

школи) 

Серпень 2021 року Адміністрація закладу  

29 Організувати  роботу спеціальних медичних груп з фізичної 

культури 

Вересень 2021 року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

30 Провести День відкритих дверей для батьків  майбутніх 

першокласників 

Лютий 2022 року ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

31 

 

 

Забезпечити  наявність  документів, що підтверджують 

подальше навчання учнів, які вибули за літо 2021 року 

Вересень 2021 року ЗДНВР, завідувачі філій 

та корпусу 

 

 

  



 

3. Організація навчально-пізнавальноїдіяльності  учнів 

№ 

п/п 

                        Змістроботи Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

Відмітки 

про виконання 

1 Упродовж  навчального року провести предметні тижні: 

Історії, географії та права Жовтень 2021 Керівник ШМО  

Біології та хімії Квітень 2022 Керівник ШМО  

Психічного та соціального здоров’я – тиждень 

психологічної та соціальної роботи 

29.11-03.12.2021 Шкільний психолог, 

соціальний педагог 

 

Математики  Лютий 2022 Керівник ШМО  

Інформатики, економіки Грудень 2021 Керівник ШМО  

Фізики Березень 2022 Керівник ШМО  

Початкових класів 20.09-24.09.2021 Керівник ШМО  

Іноземних мов Лютий 2022 Керівник ШМО  

Української мови та літератури Березень 2022 Керівник ШМО  

Зарубіжної літератури  Січень 2022 Керівник ШМО  

Трудового навчання та обслуговуючої праці 15.11-19.11.2021 Керівник ШМО  

2 Проведення комплексу заходів, спрямованих на 

формування і розвиток в учнів навичок науково-

дослідницької та інженерної діяльності, винахідництва, 

підприємництва, ранньої професійної самовизначеності, 

популяризацію науково-технічних та інженерних 

професій: 

   

 ● упровадження сучасних методик дистанційного 

навчання природничо-математичних предметів 

В умовах 

дистанційного навчання  

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

Керівники МО,  вчителі 

природничо-математичних 

предметів 

Керівники МО, вчителі 

початкових класів 

 



 ● упровадження моделі «змішаного навчання» в 

освітній процес 

Упродовж року    

 ● організація STEM-навчання засобами інтеграції, 

активного впровадження проєктних технологій в 

освітній процес 

 

 

 

 

Упродовж року Рекомендація  

 ● залучення учнів до участі в олімпіадах із предметів 

природничо-математичного циклу, змаганнях із 

моделювання «розумних» пристроїв, до навчання з 

курсу «Розумне місто», участі у фестивалях 

«Robotika», «Class ідея», «FIRST LEGO League», 

«FIRST LEGO League Junior» тощо 

У відповідності до 

графіка, визначеного 

організаторами 

Рекомендація  

 ● проведення презентацій педагогічного досвіду, 

результатів діяльності у рамках тематичних заходів:  

○ «Інженерний тиждень» (січень); 

○ фестиваль «STEM-весна – 2022» (березень - 

травень); 

○ «STEM-тиждень» (квітень); 

○ «День науки в Україні» (травень). 

Січень-травень   

3 Взяти участь учням 2-6 класів  у Всеукраїнському та учням 

2-11 класів у міжнародному етапах  Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру» 2021-2022н.р.,  учням 

7-11 класів в міжнародному конкурсі з фізики «Левеня-

2022», учням 5-8 класів у  міжнародному конкурсі 

«Колосок», міжнародному конкурсі «Бобер» та ін. 

предметних конкурсах 

Упродовж року ЗДНВР 

Керівники ШМО 

Учителі-предметники 

 

4 Провести шкільні предметні олімпіади з: 

Української мови та літератури та мови (7-11 класи) 

Математики (6-11 кл.) 

Жовтень-листопад 2021 ЗДНВР 

Керівники ШМО 

Учителі-предметники 

 



Історії (8-11 кл.) та правознавства ( 9-11 кл.) 

Фізики (7-11 кл.) 

Хімії (8-11 класи) 

Іноземних мов (8-11 кл.) 

Біології (8-11 кл.) 

Географії (7-11 кл.) 

Основ інформатики та обчислювальної техніки (9-11 кл.) 

Трудового та обслуговуючого навчання (8-10 кл.) 

5 Провести день відкритих дверей для майбутніх учнів 

школи та їх батьків, переможців та призерів міських 

олімпіад з математики, фізики та інформатики, а також для 

учнів інших шкіл міста, які бажають вступити на навчання 

в школу за результатами вступних тестувань.  

 

15 квітня 2022 року. Адміністрація закладу  

6 Надавати педагогічну допомогу органам учнівського 

самоврядування 

Протягом року 

 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

Педагоги-організатори 

 

7 Зібрати інформацію про зайнятість 

 випускників 11-х класів ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 2020-2021 н.р. 

До 11.11.2021р. ЗДНВР 

Класні керівники учнів 11-х 

класів 2020-2021 н.р. 

 

8 Провести вибори органів учнівського самоврядування у 

класних колективах 

До 10.09.2021 р. Педагоги-організатори  

9 Провести вибори членів шкільного парламенту на 2021-

2022 н.р. 

До 17.09.2021р. Педагоги-організатори  

10 Сформувати склад ради профілактики правопорушень 

 

До 10.09.2021 р. ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

11 Провести 

 а) психолого-педагогічну діагностику пізнавальної та 

мотиваційної сфер учнів на етапах адаптації(1, 5 класи) 

 

 

б) організувати роботу тематичного консультаційного 

 

Упродовж 2021-2022 н.р. 

 

 

 

Упродовж 2021-2022 н.р. 

Шкільний психолог, 

соціальний педагог 

 



пункту для батьків різних вікових груп 

 

в) провести роботу  тренінг  для педагогічних «Емоційне 

вигорання педагогів в умовах сучасної школи» 

 

г) оновлювати інформаційні стенди  та сайт  школи на 

актуальну психологічну тематику 

 

 

Один раз в семестр 

 

 

 

Регулярно 

12 Провести інструктаж класних керівників, керівників 

гуртків, органів учнівського самоврядування з питань 

планування виховної роботи з дітьми 

Серпень-вересень 2021 р. ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

Педагоги-організатори 

 

13 Здійснити аналіз організації літнього відпочинку школярів 

і дітей сиріт, дітей, що позбавлені батьківського 

піклування, дітей з багатодітних, малозабезпечених, 

неблагополучних сімей, дітей-інвалідів. 

Вересень 2021р. ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 

 

14 Налагодити діяльність тимчасових рад з підготовки та 

проведення загальношкільних заходів 

Упродовж 2021-2022 н.р. ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

Педагоги-організатори 

 

15 Провести урочисте святкування «Дня знань» 01.09.2021 року ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

Педагоги-організатори 

 

16 Організовувати вечори, конкурси, ігри інтелектуального 

характеру з навчальних предметів. 

Упродовж 2021-2021 н.р., 

а також під час 

проведення предметних 

тижнів. 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

Педагоги-організатори 

 

17 Продовжити систему психологічного супроводу  

обдарованих учнів (комп’ютерна діагностика здібностей та 

креативності, тренінг «Моє професійне майбутнє») 

Вересень, листопад 

2021р. 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу 

Педагоги-організатори 

Шкільний психолог 

Соціальний педагог 

 

18 Здійснювати вивчення індивідуальних особливостей 

новоприбулих учнів, їхніх інтересів та потреб 

Упродовж 2021-2022 н.р.. Шкільний психолог 

Соціальний педагог 

Класні керівники 

 



Учителі-предметники 

19 Розвивати навчально-пізнавальні потреби і здібності учнів, 

допомагати їм у науково-практичному спрямуванні їхньої 

діяльності 

Упродовж 2021-2022 н.р. Шкільний психолог 

Соціальний педагог 

Класні керівники 

Учителі-предметники 

 

20 Впроваджувати в діяльність учнівських колективів 

демократичні принципи, широко використовувати їх у 

роботі органів учнівського самоврядування. 

Упродовж 2021-2022 н.р. Шкільний психолог 

Соціальний педагог 

Класні керівники 

Учителі-предметники 

 

21 Роз’яснювати учням Конституцію України, інші закони 

України. 

Упродовж 2021-2022 н.р. Адміністрація закладу 

Класні керівники 

Учителі-предметники 

 

22 Залучати учнів школи до роботи гуртків і секцій, які 

працюють у школі та позашкільних закладах. Особливу 

увагу звертати на дітей, які потребують  підвищеної 

психолого-педагогічної уваги. 

Упродовж 2021-2022 н.р. Адміністрація закладу 

Класні керівники 

Учителі-предметники 

 

23 Продовжити роботу психологічної служби в напрямку 

періодичного групового комплексного вивчення та 

корекції психічного розвитку учнів , які потребують 

допомоги(шкільна дезаптація, висока тривожність, 

агресивність) 

Упродовж 2021-2022 н.р. Шкільний психолог 

Соціальний педагог 

Класні керівники 

Учителі-предметники 

 

 



4. Становлення та розвиток виховної системи учнів 
 

№з/п Назва заходів 

Термін/стро

к 

виконання 

Відповідальні Примітка 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.  Скласти та затвердити річний план виховної 

роботи  закладу на 2021/2022 навчальний рік 

серпень ЗДВР  

2.  Провести консультації класних керівників, 

керівників гуртків, лідерів учнівського врядування 

з питань планування виховної роботи 

І тиждень 

вересня 

ЗДВР  

3.  Розробити та затвердити заходи з впровадження 

Основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів 

на 2021/2022 навчальний рік 

31.08.2021 ЗДВР  

4.  Продовжити роботу з реалізації програми «Школа 

сприяння здоров’ю» 

протягом 

року 

ЗДВР, соціально-

психологічна 

служба, педагог-

організатор 

 

5.  Навчальний рік розпочати з ціннісноорієнтованої 

тематики проведення Першого уроку 

01.09.2021 ЗДВР, класні 

керівники 

 

6.  Продовжити виховувати в молоді патріотичні 

почуття, усвідомлення своєї етнічної єдності, 

утвердження національної гідності 

протягом 

року 

ЗДВР, 

педагогічний 

колектив 

 

7.  Погодити плани виховної роботи класних 

керівників на І семестр 

До 

10.09.2021 

ЗДВР  

8.  Погодити плани гурткової роботи на І семестр 12.09.2021 ЗДВР  

9.  Погодити план роботи педагога-організатора До 

10.09.2021 

ЗДВР  

10.  Розробити єдиний режим навчального закладу з 

урахуванням всіх аспектів навчально-виховної 

роботи 

до02.09.2021 ЗДВР  

11.  Скласти та погодити графік проведення: 

 відкритих виховних заходів 

 виховних годин 

 роботи гуртків 

10.09.2021 ЗДВР  



12.  Скласти соціальний паспорт учнів 06.09.2021 соціальнийпедагог  

13.  Формування складу Ради правопорушень та 

соціального захисту учнів. Планування роботи 

13.09.2021 ЗДВР  

14.  Здійснити психолого-педагогічний аналіз 

контингенту учнів з метою виявлення учнів, 

схильних до правопорушень, до вживання 

спиртних напоїв, наркотичних речовин. Вивчити 

умови проживання дітей, які потребують 

постійної уваги 

20.09.2021 практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

15.  Створити інформаційний банк даних про 

зайнятістьучнів в позаурочний час 

30.09.2021 соціально-

психологічна 

служба, педагог-

організатор 

 

16.  Виявити обдарованих дітей та сприяти розвитку їх 

творчих здібностей 

30.09.2021 соціально-

психологічна 

служба, педагог-

організатор 

 

17.  Налагодити роботу гуртків, секцій за інтересами, 

узгодити плани їхньої роботи. Провести рекламну 

акцію: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти 

показати» 

12.09.2021 ЗДВР, педагог-

організатор 

 

18.  Провести класні збори з метою організації 

учнівського врядування в класах та закладі 

09.09.2021 класні керівники, 

педагог-

організатор 

 

19.  Провести тематичні збори учнів по класах 

«Дотримання правил для учнів обов’язок кожного 

школяра» 

02.09.2021 класні керівники  

20.  На основі Основних орієнтирів виховання учнів 1–

11 класів, Методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання 2021/2022  

продовжити роботу над створенням моделі 

випускника закладу 

протягом 

року 

ЗДВР, педагог-

організатор,класні 

керівники 

 

21.  Оновити інформаційні стенди Протягом 

вересня 

ЗДВР, педагог-

організатор 

 

22.  З метою розвитку в учнів інтересу до освітнього 

процесу провести тематичні тижні (за окремим 

планом) 

протягом 

року 

ЗДВР, педагог-

організатор, 

вчителі 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

Місячник основ безпеки життєдіяльності 

«Щоб не трапилось біди, пам’ятай про це завжди» 

Мета місячника: пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо- профілактичної роботи серед підлітків; формування 

усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості 

№ з/п. Назва форми виховної діяльності Термін Відповідальні Класи 
Форма узагаль-

нення 

Ціннісне ставлення до себе 

 
Свято 1 вересня 

01.09. 

2021 

 

 
1-11 Сценарій 

 
Ігрова програма «Ми – одна родина» 

01.09. 

2021  
1 

 

 
Місячник «Увага! Діти на дорозі!» 

01.09-

01.10. 2021 

Класні 

керівники 
1-11 Наказ 

 

Анкетування учнів  із питань 

організації дозвілля та позакласної 
07.09. 

 
1-11 Анкети 

23.  Засідання старостату щовівторка педагог-

організатор 

 

24.  Рейди-перевірки «Зовнішній вигляд учня», 

«Літера “н” у журналі» 

щотижня ЗДВР  

25.  Проведення загальношкільних лінійок щоп’ятниці педагог-

організатор 

 

26.  Призначити шефів-організаторів для молодших 

школярів 

16.09.2021 педагог-

організатор 

 

27.  Поновити класні куточки 30.09.2021 класні керівники  

28.  Проводити по класах хвилинки інформування 

«Що? Де? Коли?» 

щотижня класні керівники  

29.  Провести моніторинг сформованості ціннісних 

ставлень учнів 5–11 класів 

жовтень, 

квітень 

ЗДВР  

30.  Організація і проведення свята «Зоряний Олімп» квітень ЗДВР, педагог-

організатор 

 



роботи 2021 

 

Олімпійський тиждень. 

Заходи з нагоди відзначення Дня 

фізичної культури і спорту 

03.09. 

2021  
5-11 

Наказ, план 

 

 

Екскурсія по закладу для учнів 1 

класів «Школа - мій рідний дім, мені 

затишно в нім» 

02.09. 

2021 

Класні 

керівники 
1 Фотозвіт 

 
Організація роботи гуртків і секцій До 10.09 

 
1-11 Наказ 

 

Конкурс дитячого малюнку на 

асфальті «Ми за мир на 

планеті   Земля»  до Міжнародного Дня 

миру 

21.09 
Педагог-

організатор 
1-7 Фотозвіт 

Ціннісне ставлення до праці 

 

Розподіл і закріплення території 

закладу за класами для прибирання 

До 07.09. 

2021  
5-11 План 

 

Формування загону «Волонтер» та 

організація його роботи 

До 25.09. 

2021 

Педагог-

організатор 
7-10 План Засідання 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

 

Акція «Подаруй бібліотеці книгу» 

до  Всеукраїнського дня бібліотек 

21-30.09. 

2021  
1-11 Акт 

 

Бібліотечний урок за темою «Твій друг 

– книга» з нагоди Всеукраїнського дня 

бібліотек 

28.09. 

2021  
3-4 Матеріали уроку 

 

Конкурс відеопривітань до Дня 

працівників освіти 

До 25.09. 

2021 

Педагог-

організатор 
7-11 Відеоматеріали 

 
Заходи до дня міста 06.09-

 
1-11 

 



12.09 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

 

Віртуальні екскурсії з «відвідання» 

видатних місць, де протягом ХХ століття 

відбувалися визначні події українського 

державотворення (Києва, Закарпаття, 

Львова) 

14 –18.09. 

2021 

Класні 

керівники 
5-11 Матеріали, звіт 

 

Заходи з нагоди відзначення Дня 

партизанської слави: 

- єдиний урок «Велич народного 

подвигу»; 

- тематична книжкова виставка; 

- презентації «Сторінками 

партизанської слави» 

 

21- 25.09. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 Матеріали, звіт 

 

Старт експедиції Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина - Україна» 

Протягом 

року 

Учителі історії, 

географії, укр. 

мови та л-ри, 

класні керівники 

5-11 матеріали 

 
Круглий стіл «Трагедії Бабиного Яру» 

19.09. 

2021 
Учителі історії 9-11 Презентація 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 

Волонтерська акція «Допомога людям 

похилого віку» 
вересень 

Класні 

керівники  
Звіт 

 

Міжнародний день миру. Уроки 

мужності». Хай буде мир на всій Землі» 

21.09. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 

Матеріали 

проведення 

Ціннісне ставлення до природи 

 
Бесіда «Обережно, отруйні гриби» 17.09. 

 
1-11 Матеріали 



2021 проведення 

 

ЖОВТЕНЬ 

Місячник сприяння творчому розвитку особистості 

Мета місячника: створення належних педагогічних передумов для розкриття індивідуальних особливостей кожного учня; виявлення та 

сприяння розвитку інтелектуально обдарованих учнів; сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності, задоволенню їх потреб, 

інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення; підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, виявлення рівня 

сформованості вмінь дослідницької роботи через гуртки, факультативи, олімпіади тощо; виховання компетентної особистості здатної 

здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення 

  

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

  
Залучення учнів до волонтерського 

руху 

Протяг

ом року 

Педагог-

організатор 
5-9 

План, 

списки учнів 

  
Акція «Ветеран живе поруч»  до 

Міжнародного дня людей похилого віку   

01.10. 

2021  
1-11 Матеріали проведення 

  
Виставка фотографій «Мудрі і багаті 

літами» 

01.10. 

2021 

Педагог-

організатор 
1-11 Виставка 

  
Урок безпеки «На дорозі небезпечно, 

тож обачним буть доречно» 

08.10. 

2021 

Класні 

керівники 
1-4 Матеріали проведення 

Ціннісне ставлення до себе 

  

Бесіда з метою профілактики 

нещасних випадків, інструктаж щодо 

запобігання дитячого травматизму у 

канікулярний час 

22-

23.10. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 

Журнал реєстрації 

інструктажів 

  Тиждень із протипожежної безпеки 

19-

23.10. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 Наказ 



  Посвята у першокласники 
16.10. 

2021  
1 

Фотозвіт  

Сценарій 

  
Розважальна програма «Козацькі 

забави» 

13.10. 

2021  

1-4 

5-9 
Матеріали 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

  

Виставка дитячих малюнків «Чарівні 

фарби» до  Дня художника. Майстер-

класи. 

08.10. 

2021  

5-7 

8-11 
Виставка 

  
Святковий концерт до  Дня 

працівників освіти 

02.10. 

2021 

Педагог-

організатор 
1-11 Сценарій 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

  
Тематичний  тиждень «Воїн. Воля 

крізь віки» 

07-

13.10. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 Наказ, план 

  
Заходи, присвячених Дню визволення 

України від фашистських загарбників . 

28.10. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 Матеріали 

Ціннісне ставлення до природи 

   Екологічна акція «Жовте листя» 

15-

16.10. 

2021 

Педагог-

організатор 
5-11 Фотозвіт 

  

Фотовиставка, присвячена 

Всесвітньому дню захисту тварин «Усе 

прийшло на білий світ, щоб жити, щоб 

дарувати радість і красу» 

05.10. 

2021 

Педагог-

організатор 
5-11 Фотозвіт 

  

ЛИСТОПАД 



Місячник правової освіти та попередження правопорушень 

«Бережи мене, мій законе» 

 Мета місячника: Формування правової культури, прищеплення учням поваги до прав і свобод людини , забезпечення знання і виконання учнями 

Законів України 

  

Ціннісне ставлення до себе 

  

Акція  «16 днів проти насильства» 

до Європейського дня захисту дітей 

від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства 

18.11. 

2021  
1-11 Звіт 

  

Заходи з реалізації 

правопросвітницького проекту «Я 

маю право». 

Листопад 
Класні 

керівники 
5-11 За окремим планом 

  

Заходи на правову 

тематику  «Булінг. Застереження, 

покарання» 

11.11. 

2021 

Класні 

керівники, 

психолог 

5-11 Матеріали проведення 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

  
Родинне свято «Тато, мама, я – 

спортивна сім’я» 

06.11. 

2021  
1-4 Сценарій 

  

Івент «Наша мова 

калинова»  до Дня Української 

писемності та мови 

09.11. 

2021  
2-11 План заходів 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

  

Місячник правової освіти та 

попередження правопорушень (за 

окремим планом) 

листопад 
 

1-11 Наказ, план 

  
 «В єдності сила 

народу»  до  Дня Гідності 
20.11. Педагог 1-11 Сценарій 



та Свободи 2021 організатор 

  

Уроки пам’яті «На колінах 

стою перед вами – сповідаю 

жалобу свою» до  Дня пам’яті 

жертв голодоморів 

25-27.11. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 План 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

  
Заходи щодо відзначення 

Міжнародного дня толерантності 

16.11. 

2021 

Класні 

керівники,пс

ихолог 

5-11 Звіт 

  

  

ГРУДЕНЬ 

Місячник національно-патріотичного виховання 

Мета місячника : Допомагати учням усвідомити себе як частину нації ; спонукати до самовдосконалення громадянина – патріота , 

вироблення громадянського обов’язку , готовності стати на захист Батьківщини, виховувати почуття господаря держави; вивчати минуле 

народу, берегти свій дім , батьків , рід, народ , Батьківщину. 

  

Ціннісне ставлення до себе 

  

Бесіда з метою профілактики 

нещасних випадків, інструктаж 

щодо запобігання дитячого 

травматизму у канікулярний час. 

23-

24.12. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 

Журнал реєстрації 

інструктажів 

  

Заходи  «Хто попереджений – 

той захищений» до Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом 

01.12. 

2021 

Класні 

керівники,психолог 
7-9 Звіт 

  

Всеукраїнський тиждень права 

до Міжнародного дня прав людини 

(10 грудня). 

10.12. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 План 



Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

  

Благодійна акція  до Міжнарод-

ного Дня людей з особливими 

потребами «Твори добро, бо ти – 

людина» 

02.12. 

2021  
1 – 11 Звіт 

  

Години спілкування та виховні 

заходи до Дня  вшанування 

учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

09-

13.12. 

2021 

Класні 

керівники 
1-11 План. Інформація 

Ціннісне ставлення до природи 

  Акція «Годівничка». 
Груде

нь 
Кл. керівники 1-7 Звіт 

  
Конкурс «Заміст ялинки – 

букет». 

15.12. 

2021 

Педагог-

організатор 

  

1-11 Звіт 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

  Святи Миколай до нас завітав 
18.12. 

2021  
1-4 Програма виступу 

  

Виставка вітальних листівок до 

Дня Святого Миколая, новорічних 

та різдвяних свят 

15.12. 

2021  

5-7 

1-4 
Виставка 

  
 Тематичний вечір відпочинку 

«Новорічний маскарад» 

24.12. 

2021 

Педагог-

організатор 
5-11 Сценарій 

  

Організація підготовки та 

проведення циклу  Новорічних та 

Різдвяних свят    

14.12. 

2020 

Педагог-

організатор 
1-11 

Графік 

Сценарії 

  
     

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 



  
Місячник національно-

патріотичного виховання. 

Груде

нь  
1-11 

Наказ, план 

  

  

Конкурс строю і пісні, 

присвячений Дню збройних сил 

України. 

04.12. 

2021  
5-11 Положення, протокол 

  

Патріотичні заходи 

«Українським збройним силам 

слава нині і повік!» до  Дня 

Збройних Сил України . 

01-

04.12. 

2021 
 

1-11 План 

  

Уроки пам’яті «Твій біль, 

Україно, Чорнобиль» до  Дня 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС (14 грудня) 

14.12. 

2021 

  

Класні 

керівники 

  

1-11 План 

 

СІЧЕНЬ 

Місячник превентивного виховання 

«Людина у цьому світі лиш добро повинна творити»  

Мета місячника: прищеплювати й розвивати в учнів моральні почуття , переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами , 

що діють в суспільстві; спрямовувати виховну роботу з учнями на опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального 

оточення; вчити наслідувати кращі моральні зв’язки своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей . 

  

Ціннісне ставлення до природи 

 

Конкурс на кращий сценарій екологічних 

агітбригад «Земля – наш спільний дім»  

До  01.02

. 

2022 
 

7-9 Матеріали  

  Акція «Годівничка для синички» 
23.01. 

2022  
2-4 Сценарій 



Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

  
Фольклорне свято «Українські 

вечорниці» 

14.01. 

2022 

Педагог- 

організатор 
5-8 Сценарій 

   «Різдвяний вертеп» 
13.01. 

2022   
Фотозвіт 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

  
Години спілкування та виховні 

заходи до Дня Соборності України. 

22.01. 

2022 

Класні 

керівники 
5-11 Матеріали проведення 

  
Патріотичний флешмоб  до Дня 

Соборності України 

22.01. 

2022 

Педагог-

організатор 
5-11 Фотозвіт 

  

Уроки пам’яті «Свіча Голокосту 

не згасне »  до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту 

27.01. 

2022 

Класні 

керівники 
5-11 Матеріали проведення 

  

Заходи «Трагедія Крут: крізь 

призму минулого і сучасного» до 

Дня пам’яті Героїв Крут . 

29.01. 

2022 

Педагог-

організатор 
5-8 Сценарій 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮТИЙ 

Місячник естетичного виховання 

«Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!» 

Мета місячника: Дбати про художньо-естетичну освіченість та вихованість особистості ; вихо-вувати в молоді естетичні погляди , смаки , 

які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації ; працювати над виробленням умінь в учнів власноручно 

примножувати культурно-мистецькі надбання народу , відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті. 

  

Ціннісне ставлення до себе 

  

Заходи  “Разом для найкращого 

Інтернету” до Дня безпечного 

Інтернету 

04.02. 

2022 

Учитель 

інформатики 
1-11 План 

  

Подорож у Королівство ввічливості 

«Ввічливим і чемним будь, про 

культуру не забудь» 

18.02. 

2022  
1-4 Матеріали проведення 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

  

 Конкурсно-розважальна програма 

 «I Love…»  до Дня закоханих 

12.02. 

2022 

Педагог-

організатор 
5-11 Сценарій 

  
Тиждень предметів художньо-

естетичного циклу 

22-

26.02. 

2022 
 

5-9 План 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

  

 Заходи до Дня Пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів «Афганістан – мій 

вічний біль, моя пекуча пам’ять!» 

15.02. 

2022 

Класні 

керівники 
5-11 Матеріали проведення 

  

Патріотичні заходи «Небесна сотня 

у наших серцях» до Дня вшанування 

подвигів учасників Революції гідності 

й увічнення пам’яті Героїв Небесної 

19.02. 

2022 

Класні 

керівники 

  

1-11 План 



Сотні 

  
Заходи до Міжнародного дня 

рідної мови  

19.02. 

2022 

Учителі 

філологи 
1-11 План 

  
     

Ціннісне ставлення до праці 

  Операція «Годівничка» лютий 
 

1-11 Виготовлення годівниць 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

Місячник родинно – побутової культури 

«Тепло сімейного вогнища» 

 Мета місячника: Залучити батьків , усіх дорослих членів родини у виховний процес як рівноправних учасників ; формування педагогічної 

культури сучасної сім’ї та допомога батькам у їхній психолого –педагогічній самостійності ; розвиток інтересів до традицій свого народу , 

своєї родини . 

Ціннісне ставлення до себе 

  

Бесіда з метою профілактики 

нещасних випадків, інструктаж 

щодо запобігання дитячого 

травматизму у канікулярний час. 

18-

19.03. 

2022 

Класні 

керівники 
1-11 

Журнал реєстрації інструктажів 

з б/ж 

  
Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом  

17.03. 

2022  
1-11 Звіт 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

  

Декада пам’яті Т.Г. Шевченка 

«Ти син України, ти дух її вічно 

живий» (за окремим планом) 

01-

10.03.  
1-11 За окремим планом 



2022 

  

 Уроки мужності «Не буває 

народу без історії, а історію 

творять люди» з нагоди Дня 

українського добровольця  (14.03) 

12.03. 

2022 

Класні 

керівники 
1-11 Звіт 

Ціннісне ставлення до праці 

  

Зустріч із працівниками Центру 

служби зайнятості, представни-

ками ПТУ, вишів 

Березе

нь 

Класні 

керівники 

  

9, 11 Візитаційна книга 

  
Тиждень профорієнтаційної 

роботи 

15-

19.03. 

2022 
 

5-11 План 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

   Свято «Масляна» 
12.03. 

2022  
1-4 Сценарій 

  
Свято 8 Березня «А жінка так на 

весну схожа»  

05.03. 

2022  
3-4 Сценарій 

  
Святкова програма «Ми жінку 

називаємо святою» 

05.03. 

2021 

Педагог-

організатор 
5-11 Сценарій 

  
Заходи до  Всесвітнього дня 

поезії 

19.03. 

2022  
5-11 Звіт 

  

 

 

 

 

 



КВІТЕНЬ 

Місячник екологічного виховання 

«Ти на Землі – Людина! Захоплюйся, дивуйся, усміхнись і бачити красу навколо вчись!» 

Мета місячника: Формування в учнів екологічної культури , усвідомлення себе частиною природи ; виховання почуття відповідальності за 

природу як національне багатство , як основу життя на Землі ; залучення вихованців до активної екологічної діяльності ; виховання в учнів 

нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 

Ціннісне ставлення до себе 

  
День цивільного захисту. (за 

окремим планом) 

22.04. 

2022 

Штаб 

цивільного 

захисту 

2-11 
Наказ 

  

  

Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

(за окремим планом) 

19.04-

23.04. 

2022  
1-11 Наказ 

  
Спортивно-оздоровче свято до 

Всесвітнього дня здоров’я 

07.04. 

2022  
1-11 План 

  Заходи до  Дня охорони праці 
28.04. 

2022 

Класні 

керівники 
1-11 План 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

  
Звіт про проведену роботу в 

класі «Обличчя класу» 

До 

27.04. 

2022 

Класні 

керівники 
1-11 Звіти 

  

Провести пошукову роботу 

«Ордени і медалі моєї родини». 

Результати презентувати на 

класних годинах та виставці 

учнівських проектів, присвячених 

Дню Перемоги 

        

Ціннісне ставлення до праці 



  
Виставка Великодніх 

композицій 

26.04. 

2022  
1-11 Виставка 

  

Анкетування учнів 9-х класів з 

метою вивчення їхніх намірів щодо 

профорієнтації та подальшого 

навчання 

29.04. 

2022  
9 Звіт 

  

Організація профорієнтаційних 

зустрічей для випускників з 

представниками навчальних 

закладів різного рівня акредитації 

Квітен

ь  
9,11 Книга контролю 

Ціннісне ставлення до природи 

  Операція «Посади дерево». 
10.04. 

2022  
7 Звіт 

  
Заходи до Міжнародного дня 

птахів 

01.04. 

2022  
1-4 Матеріали до конкурсу 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

  
Конкурс на кращу рекламу «Мій 

клас» 

До 

15.04. 

2022 

Педагог-

організатор 
1-11 Реклама 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

  

Заходи  до Міжнародного дня 

пам’яті жертв радіаційних аварій та 

катастроф та річниці 

Чорнобильської трагедії 

26.04. 

2022 

Класні 

керівники 
1-11 План 

 

 

 

 



ТРАВЕНЬ 

Місячник військово-патріотичного виховання 

«Зі сплаву мертвих і живих писалось ім’я Перемоги!» 

Мета місячника: Привернути увагу учнів до життєвих проблем ветеранів війни , збереження історичної пам’яті народу ; організувати 

шефську допомогу ветерану. 

  

Ціннісне ставлення до себе 

  День здоров’я 
26.05. 

2022  
1-11 

Наказ  

Положення 

   «Увага, діти!» 
17.05-

28.05 

класні 

керівники 
1 – 11 Наказ 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

  
Заходи до Дня Пам’яті та 

примирення. 

04-08.05. 

2022 

Класні 

керівники 

  

  

1 – 11 
Заходи у планах 

Ціннісне ставлення до праці 

  
     

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

 
Свято останнього дзвоника 

28.05. 

2022  
1-11 

Сценарій 

 

  День  вишиванки 
20.05. 

2022  
2-11 План заходів 

  

Заходи до Дня матері та 

Всесвітнього дня родини 

  

05.05. 

2022 

Класні 

керівники 
1-11 План 



Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

  

Тиждень національно-

патріотич-ного виховання до Дня 

пам’яті та примирення (8 травня) та 

76-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі (9 травня) 

04-

07.05. 

2022 
 

1-11 Наказ, план 

  

Заходи до Дня скорботи і 

пам’яті жертв депортації кримсько-

татарського народу 

18.05. 

2021 

Педагог-

організатор 
5-11 План 

  
Заходи до Дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

21.05. 

2022 

Класні 

керівники 
5-11 Матеріали 

  

Засідання «Круглого столу» за 

темою: «Україна – ЄС: сучасний 

етап взаємовідносин» 

14.05. 

2022 
Учителі історії 5-11 Матеріали 

 

 

 

5.Організація методичної роботи з педагогічними кадрами 

 

 

І. Структура методичної роботи: 

 

№  

з/п 
Форми роботи Складові структури Циклічність роботи 

Керівник, 

відповідальні 

1.  Колективні форми 

методичної 

роботи 

Педагогічна рада Відповідно до плану  

 

Бондаренко І.В. 

Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

 

Теоретико-практичний семінар «Професійна компетентність 

педагога як критерій якості сучасної освіти» 

Вересень 

Січень 

Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

 

Психолого-педагогічний семінар  Борисенко В.А. 

 



Семінар-практикум «Упровадження технологій дистанційного 

навчання в освітній процес» 

Циклічність проведення 

визначається потребою, 

змістом, рівнем ІКТ-

компетентності педагогів 

Волочаєва Л.А. 

Учителі 

інформатики 

 

Педагогічні читання «Сучасні освітні тренди та технології» Листопад 

Березень 

Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

Саєнко Л.В. 

Керівники МО 

Презентації педагогічного досвіду. «STEM-тиждень» Квітень Волочаєва Л.А. 

Керівники МО 

2.  Групові  

форми  

методичної  

роботи 

Методична рада (МР) Відповідно до плану  

(розділ 5, п. 2) 

Бондаренко І.В. 

Методичні об’єднання (МО): 

 МО педагогів початкової ланки; 

 МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної 

літератури; 

 МО вчителів іноземних мов; 

 МО вчителів історії та правознавства; 

 МО вчителів математики, фізики, інформатики; 

 МО вчителів природничого циклу; 

 МО вчителів фізичної культури 

 МО класних керівників 1-11 класів 

Згідно з планом роботи МО  

Калюжна Л.М. 

Сергієнко Л.М. 

 

Сенченко Л.Є. 

Сергієнко В.І. 

Дерев’янко Л.Г. 

Романенко І.І. 

Подоляк С.В. 

Панченко Л.М. 

Інструктивно-методична нарада (ІМН) Щотижня Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

Керівники МО  

Оперативно-методична нарада (ОМН) За потребою Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

Керівники МО 

Методична консультація За запитом/потребою Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

Керівники МО 

Педагоги-майстри 

Інформаційно-методичний бюлетень  Щомісяця Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

Керівники МО 

Предметний тиждень (відповідно до плану, розділ 3) Відповідно до плану  

(розділ 3) 

Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 



Керівники МО 

Майстер-клас «Інновації в освітньому процесі» (презентація 

практичного досвіду впровадження інноваційних освітніх 

технологій) 

Відповідно  

до плану роботи МО 

 

Керівники МО 

Педагоги-майстри 

Відкритий урок/заняття/позакласний захід  Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

Керівники МО 

Педагоги, що 

атестуються 

3.  Індивідуальні 

форми  

методичної  

роботи 

Наставництво  Упродовж року Педагоги-

наставники 

молодих 

спеціалістів 

Методична консультація За запитом/потребою Волочаєва Л.А. 

Шудрик Т.М. 

Керівники МО 

Педагоги-майстри 

Самоосвіта Упродовж року Педагоги 

Курсова перепідготовка Згідно з планом СОІППО Волочаєва Л.А. 

Педагоги 

Дослідницька/проєктна діяльність  
Згідно з індивідуальним 

планом педагогів 

Педагоги 

Вивчення/впровадження ППД Педагоги 

Творча авторська діяльність Педагоги 

Професійний конкурс* (міський, обласний, всеукраїнський, 

міжнародний) 

Згідно з графіком, 

визначеним організатором 
Педагоги 

 

*Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2022».  

Номінації: «Основи правознавства»; «Біологія»; «Інформатика»; «Музичне мистецтво». 

Етапи: І – обласний; ІІ – всеукраїнський; ІІІ – міжнародний. 

Конкурсна програма: 1) урок; 2) дистанційний урок (фрагмент); 3) майстер-клас; 4) тестування; 5) методичний практикум; 6) практична 

робота 

 

 

 

 



 

6.Охорона життя та зміцнення здоров’я 

 

6.1. Охорона праці у закладі освіти 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

 

1. 

 

Організація роботи  щодо забезпечення нормативно-

правових аспектів 

   

1.1. 

 

Організувати роботу щодо систематизації та 

вивчення нормативних документів з питань охорони 

праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу 

освіти,  а саме: 

- Закон України “Про охорону праці”; 

- Закон України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благо-получчя населення”; 

- Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; 

- Закон України “Про загальну середню освіту” ст.ст. 

5, 22, 38; 

- Закон України “Про пожежну безпеку”; 

- Закон України від 05.07.2001 № 2586 “Про боротьбу 

із захворюванням на туберкульоз”; 

- Державні санітарні правила і норми влаштування, 

утримання загаль-ноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу, Київ – 

2001; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.03.2001 № 270 “Про затвердження Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру”; 

- наказ Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці  від 26.01.2005 № 15 “Про 

затвердження Типового положення  про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці та Переліку робіт з підвищеною 

небезпекою”; 

 

Серпень 2021 

 

ЗДНВР, завідувачі філій та 

корпусу 

 



- наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.04.2006 № 304 “Про затвердження Положення 

про порядок проведення навчання   і перевірки 

знань з питань охорони праці в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України”; 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 

27.12.2017 № 1222 “Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці у закладах 

загальної середньої освіти  

- наказ Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001 № 616  “Про затвердження Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу                                

в навчальних закладах”; 

 

2.  
Забезпечення видання наказів. 

 

Серпень-січень  

2021-2022 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.1. 
“Про організацію чергування адміністрації, вчителів 

та учнів школи”. 

Серпень 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.2. 
“Про призначення відповідальних осіб з питань 

охорони праці в 2021/2022 навчальному році”. 

Серпень 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.3. 
“Про організацію роботи з питань охорони праці в 

школі у 2021/2022 навчальному році”. 

Серпень 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.4.  
«Про затвердження інструкцій з охорони праці» (за 

необхідності) 

Серпень 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.5. 

“Про призначення відповідальних осіб з 

протипожежної безпеки у 2021/2022 навчальному 

році”. 

Серпень 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.6. 
“Про організацію роботи з протипожежної безпеки в 

школі у 2021/2022 навчальному році”. 

Вересень 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.11. 

“Про призначення відповідальних за організацію 

роботи з охорони праці підрозділів педагогічних 

працівників та технічних  працівників                 і 

спеціалістів у школі  у 2021/2022 навчальному році”. 

Січень 2022 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.12. 

“Про підсумки роботи педагогічного колективу з 

охорони праці за І семестр 2021/2022 навчального 

року”. 

Січень 2022 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 



2.17. 
“Про заходи щодо забезпечення протипожежної 

безпеки, запобігання нещасним випадкам”.  

Лютий 2022 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.19. 

“Про призначення відповідального за організацію та 

проведення обов’язкових медичних оглядів та 

медичне обстеження працівників школи ”. 

Квітень 2022 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.20. 
«Про відзначення тижня охорони праці в школі”. 

 

Червень 2022 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

2.21. 

Про підсумки роботи з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в школі у 2021/2022 навчальному 

році”.. 

Серпень 2022 

 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

3. 

 

Організація розгляду питань на засіданнях 

педагогічної ради, ради закладу, нарадах при 

директорові, загальних зборах колективу,  

батьківських зборах 

   

3.1. 
Про затвердження правил внутрішкільного трудового 

розпорядку  в  школі у 2021/2022 навчальному році”. 
Серпень 2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

3.2. 

Про організацію роботи  з питань охорони праці та 

протипожежної безпеки в школі у 2021/2022 

навчальному році”. 

Серпень 2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

3.3. Про організацію  роботи медичного кабінету школи. Вересень 2021 
ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

3.4. 

Про результати дотримання санітарно-гігієнічних 

норм у школі в I семестрі 2021/2022 навчальному 

році”. 

Листопад 2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

3.5. 

Про хід виконання Колективного договору між 

адміністрацією    та трудовим колективом закладу 

освіти у 2021 році. 

Грудень 2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

3.6. 
Про підсумки роботи в школі з охорони праці за 

2021/2022 навчальний рік”. 
Червень 2022 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

 

4. 

 

Організація роботи щодо проведення 

інструктажів з питань охорони праці 

 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

4.1. Здійснювати проведення  вступних з інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці  з 

новоприбулими працівниками. 

Протягом року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

4.2. Здійснювати проведення  первинних інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці  з 

Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

 



працівниками школи. господарством 

4.3. Здійснювати проведення  повторного інструктажу з 

питань охорони праці на робочому місці  з 

працівниками школи. 

Двічі на рік ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

4.4. Здійснювати проведення позапланового інструктажу 

з питань охорони праці на робочому місці  з 

працівниками школи. 

У випадку травмування ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

4.5. Забезпечити наявність посадових обов’язків з 

безпеки життєдіяльності для класних керівників. 

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

4.6. Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах 

фізики, хімії, біології, шкільних майстернях, 

спортивному залі, на спортивному майданчику. 

До 05.08.2022 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

 

5 

Організація роботи медичного кабінету 

 

 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, сестри 

медичні 

 

5.1. Забезпечити роботу медичного кабінету з  

обладнанням відповідно              до нормативних 

вимог та забезпеченням медикаментами. 

Протягом року ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу, сестри медичні 

 

5.2. Сприяти кадровому забезпеченню медичним 

персоналом. 

 

Протягом року ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу, сестри медичні 

 

5.3. Забезпечити проведення медичних оглядів 

працівників школи,  облік та збереження особових 

медичних книжок працівників закладу освіти. 

Згідно з графіком ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу, сестри медичні 

 

 

6. 

Забезпечення матеріально-технічної бази школи 

 

 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.1. Організувати роботу щодо забезпечення закладу 

освіти наочністю, посібниками, нормативно-

законодавчими актами з питань охорони праці. 

Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.2. Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень до 

початку нового навчального року відповідно до 

нормативів з метою підписання акту прийняття 

школи. 

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.3. Провести аналіз існуючої матеріально-технічної бази 

закладу освіти,скласти план заходів щодо виконання 
До 01.12.2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

 



необхідних робіт. господарством 

6.4. Визначити об’єкти, які знаходяться в аварійному 

стані, скласти дефектні акти. До 01.10.2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.5. Забезпечити перевірку лічильників тепла, гарячої та 

холодної води згідно графіку, підготувати акти щодо 

готовності приладів обліку енергоносіїв, 

водопостачання. 

До 01.09.2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.6. Підготувати всі інженерні системи (опалення, 

холодного та гарячого водопостачання) до нового 

навчального року та до роботи в осінньо-зимовий 

період згідно графіку. 

До 01.09.2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.7. Привести у належний стан всі підсобні приміщення, 

теплорамку, щитову, забезпечити їх надійне 

закриття. 

До 01.09.2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.8. Підготувати  план проведення  капітального та 

профілактичного ремонту. Жовтень 2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

 

7. 

 

Організація роботи щодо дотримання санітарно-

гігієнічним норм 

 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

7.1. Здійснити перевірку дотримання санітарно-

гігієнічних норм  у закладі освіти за наступними 

критеріями: 

- природне та штучне освітлення, організація зорової 

роботи учнів; 

- повітряно-тепловий режим; 

- водопостачання та каналізація; 

- вентиляція та опалення; 

- обладнання основних та підсобних приміщень; 

- організація харчування; 

- організація медичного обслуговування; 

- санітарно-гігієнічне виховання; 

- самообслуговування. 

Листопад 2021, червень 

2022 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

7.2. Здійснювати контроль за санітарний станом 

харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщеннями 

школи. 

Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 



7.3. Забезпечити санітарно - гігієнічний порядок у 

класних кімнатах, спортивній залі, майстернях. 

Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

7.4. Організувати санітарно-гігієнічне чергування учнів, 

вчителів,                     технічного персоналу в 

навчальних кабінетах та приміщеннях  школи. 

Забезпечити своєчасне їх прибирання. 

Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

7.5. Здійснювати контроль щодо дотриманням санітарно-

гігієнічних норм в усіх навчальних приміщеннях. 

Узагальнити  результати в кінці навчального року. 

Двічі  

на місяць 

Червень 2022 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

7.6. Своєчасно проводити огляд приміщень закладу: 

стелі, підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, 

санітарно-технічних приладів. У разі необхідності 

готувати акти. 

Протягом року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

 

8. 

 

Організація роботи  з протипожежної безпеки  ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.1. Здійснити забезпечення школи засобами 

протипожежної   безпеки у необхідній кількості. 

До 16.08.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.2.  Забезпечити дотримання заходів протипожежної 

безпеки в усіх приміщеннях школи 

До 16.08.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.3. Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції. Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.4. Перевірити й у разі потреби очистити складські 

приміщення   від легкозаймистих предметів. До 01.09.2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.5. Проводити інструктажі з пожежної безпеки з 

педагогічними  та технічними працівниками школи Протягом року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.6. Утримувати в робочому стані засоби 

протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не 

допускаючи їх використання не за   призначенням. 

Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.7. Забезпечувати  порядок збереження і використання  

легкозаймистих  матеріалів. 

Протягом року ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

 



господарством 

8.8. Забезпечити проведення заміру заземлення 

електроустановок  та ізоляції проводів електромереж  

у відповідності до Правил їх влаштування. 

Липень 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.9. Забезпечити технічних працівників засобами 

індивідуального захисту. 

Постійно ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.10. Розробити  комплексні заходи  щодо забезпечення 

пожежної безпеки. Забезпечити контроль за їх 

виконанням.Узагальнити результати роботи в кінці 

навчального року. 

Вересень 2021 

протягом року 

червень 2022 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

8.11. Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми 

евакуації. 

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

 

9. 

Організація роботи з питань охорони  праці  та 

здоров’я 

 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.1. Затвердити правила внутрішкільного трудового 

розпорядку. 

До 16.08.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.2. Призначити склад комісії з охорони праці та техніки 

безпеки. 

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.3. Забезпечити навчання з техніки безпеки 

педагогічних працівників, відпові-дальних за 

організацію роботи з охорони праці та пожежної 

безпеки. 

Відповідно до графіка 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.4. Здійснити аналіз дотримання нормативних вимог з 

питань охорони праці. 

Грудень, травень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.5. Організувати навчання та перевірку знань 

працівників школи з питань охорони праці вчителів-

предметників. 

Квітень 2022 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.6. Забезпечити технічних працівників миючими 

засобами та засобами гігієни. Протягом року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.7. Організувати роботу щодо підготовки школи до Жовтень –листопад 2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі  



осінньо-зимового періоду. філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

9.8. Забезпечити щорічне безкоштовне проходження 

медичного огляду працівниками школи Відповідно до графіка 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.9. Забезпечити своєчасну розробку та виконання 

заходів по створенню безпечних та нешкідливих 

умов праці відповідно до вимог нормативних 

документів з охорони праці. 

Вересень 2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.10. Організувати роботу щодо створення належних умов 

і безпеки праці, вжиття заходів до недопущення 

виробничого травматизму.  

Протягом року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.11. Організувати роботу  щодо підготовки школи в 

осінньо-зимових умовах. Скласти план заходів. Вересень 2021 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.12. Надавати можливість проходження позачергового 

медичного огляду працівникові, якщо він пов’язує 

погіршення здоров’я з виконанням трудових 

обов’язків.  

Протягом року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.13. Забезпечити належне утримання санітарно-

побутових приміщень, кабінетів фізики, хімії, 

біології. інформатики, спортивного залу, навчальних 

майстерень, туалетів. Здійснювати контроль та 

узагальнити результати. 

Протягом року 

червень 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

9.14. Здійснити контроль за виконанням вимог 

нормативних актів та заходів у закладі освіти з 

питань охорони праці.  

Червень 2022 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

9.15 Розробити (оновити) і затвердити інструкції з 

охорони праці і техніки безпеки для працівників 

школи згідно штатного розпису (за необхідністю) 

Серпень 2022  

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

6.2. Безпека життєдіяльності здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів 

1. Організувати роботу щодо систематизації та 

вивчення нормативних документів,державних, 

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 



програм з питань охорони життя     і здоров’я учнів, 

запобігання всім видам дитячого травматизму, а 

саме: 

-Закон України “Про забезпечення санітарного  та 

епідемічного бла-   гополуччя населення”; 

-Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; 

-Закон України “Про загальну середню освіту”ст.ст.5, 

22, 38; 

-Закон України “Про охорону дитинства”;  

-Закон України “Про дорожній рух”; 

-Закон України “Про пожежну безпеку”; 

-Закон України “Про питну воду”; 

-Закон  України від 05.07.2001 №2586 “Про боротьбу   

із захворюванням на туберкульоз”. 

2. Державні санітарні правила і норми влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів     та 

організації навчально-виховного процесу;  

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 

№270 “Про затвердження Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого 

характеру”. 

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

4. -Наказ Державного комітету України з нагляду   за 

охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про 

затвердження Типового положення про порядок 

проведення навчання       і перевірки знань з питань 

охорони праці та Переліку робіт з підвищеною 

небезпекою”;  

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.04.2006 №304 “Про затвердження Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, установах, 

організаціях,підприємствах підпорядкованих 

Міністертву освіти  і науки України”;  

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 

01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників 

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 



навчально-виховного процесу  в установах і закладах 

освіти”;  

- Наказ Міністерства освіти і науки України від16 

травня 2019 р. № 659Зареєстрованов Міністерстві 

юстиції України13 червня 2019 р. за № 

612/33583“Про затвердження Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього 

процесу»; 

Забезпечення видання наказів 

5. Наказ «Про організацію  роботи з безпеки 

життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого 

травматизму в 2021/2021 навчальному році”» 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

6. Наказ «Про організацію чергування адміністрації, 

вчителів     та учнів школи» 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

7. Наказ «Про проведення профілактичних медичних 

оглядів школярів перед початком нового 

2021/2022навчального року» 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

8. Наказ «Про порядок профілактичної роботи з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму та 

порядок обліку нещасних випадків» 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

9. Наказ «Про організацію роботи з безпеки 

дорожнього руху» 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

10. Наказ «Про уточнення порядку повідомлення, 

розслідування та обліку нещасних випадків, що 

сталися під час освітнього процесу в закладі освіти» 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

11. Наказ «Про невідкладні заходи щодо збереження 

здоров’я учнів закладу освіти під час проведення 

занять з фізичної культури, предмету “Захист 

України” та позакласних спортивно-масових заходів 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

12. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час  осінніх шкільних 

канікул 2021/2022 навчального року» 

жовтень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

13. Наказ «Про організацію роботи щодо дотримання 

норм   з протипожежної безпеки  під час Новорічних  

та Різдвяних свят та новорічних канікул» 

грудень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

14. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого грудень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі  



травматизму серед учнів під час проведення 

Новорічних і Різдвяних свят та зимових шкільних 

канікул 2021/2022 навчального року» 

філій та корпусу 

15. Наказ «Про підсумки роботи педагогічного 

колективу школи з безпеки життєдіяльності, 

запобігання всім видам дитячого травматизму за І 

семестр 2021/2022 навчального року» 

грудень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

16. Наказ «Про посилення профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам дитячого травматизму  

(за необхідності) 

січень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

17. Наказ « Про  проведення  Тижня знань  з основ   

безпеки життєдіяльності» 

березень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

18. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час  весняних шкільних 

канікул 2021/2022 навчального року» 

березень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

19. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час  літніх шкільних 

канікул 2021/2022 навчального року» 

травень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

20. Наказ «Про підсумки роботи педагогічного 

колективу школи з безпеки життєдіяльності, 

запобігання всім видам дитячого травматизму за ІІ 

семестр 2021/2022 навчального року» 

травень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, Ради закладу, нарадах при директорові, батьківських  зборах 

21. Нарада при директорові: Про організацію та 

проведення медичних оглядів дітей та працівників 

школи 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

22. Педрада: Про організаційну роботу з безпеки 

життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму 

в 2021/2022 навчальному році.  

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

23. Педрада: Про організацію чергування адміністрації, 

вчителів та учнів школи у 2021/2022 навчальному 

році.  

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

24. Нарада при директорові: Про організацію в 

навчальному закладі спеціальної медичної групи, 

підготовчих груп для занять дітей з послабленим 

здоров’ям.  

 

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 



25. Нарада при директорові: Про організацію та 

проведення масових заходів, туристсько-краєзнавчої 

роботи в навчальному закладі в 2021/2022 

навчальному році. 

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

26. Нарада при директорові: Про організацію роботи 

навчального закладу з охорони праці, протипожежної 

безпеки та організацію роботи педагогічного 

колективу з охорони життя і здоров’я учнів та 

запобігання всім видам дитячого травматизму.  

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

27. Нарада при директорові: Про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час навчально-

виховного процесу в навчальному закладі.  

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

28. Рада закладу: Про організацію роботи педагогічного 

колективу та батьківської громадськості з питань 

запобігання дитячому травматизму в 2021/2022 

навчальному році.  

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

29. Нарада при директорові: Про організацію роботи 

щодо збереження здоров’я учнів під час проведення 

занять з фізичної культури, предмета “Захист 

України” та позакласних спортивно - масових 

заходів.  

вересень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

30. Нарада при директорові: Про запобігання всім видам 

дитячого травматизму під час проведення 

Новорічних та Різдвяних свят, шкільних канікул.  

 

грудень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

31. Нарада при директорові: Про підсумки роботи 

педагогічного колективу з безпеки життєдіяльності за 

І семестр 2021/2022 навчального року.  

грудень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

32. Нарада при директорові: Про підсумки роботи 

педагогічного колективу з профілактики наркоманії 

та СНІДу серед учнів навчального закладу.  

грудень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

33. Нарада при директорові: Про результати роботи 

педагогічного колективу з учнями щодо 

профілактики різних видів захворювань за I семестр 

2021/2022навчального року. 

грудень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

34. Нарада при директорові: Про організацію роботи 

щодо попередження загибелі дітей на водних 

Березень  ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 



об’єктах у зимово-весняний період та організацію 

роботи щодо попередження дитячому травматизму 

під час весняних канікул. 

35. Нарада при директорові: Про проведення Тижня 

знань з безпеки життєдіяльності 

Березень  ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

36. Нарада при директорові: Про результати роботи 

педагогічного колективу з безпеки життєдіяльності 

учнів та запобігання всім видам дитячого 

травматизму у ІІ семестрі 2021/2022 навчального 

року . 

Травень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу 

 

Організація роботи щодо профілактики різних видів захворювань 

37. Забезпечити дотримання  протиепідемічного 

санітарно-гігієнічного режиму у  класних кімнатах 1-

11 класів та приміщеннях загального користування у 

школі 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу, сестри медичні 

 

38. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

щодо питного режиму у їдальні, повітряно-

температурного режиму у класних кімнатах та інших 

приміщеннях школи (щоденний моніторинг) 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу, сестри медичні 

 

39. Проводити санітарно-просвітницьку роботу із 

учнями, батьками, працівниками школи щодо 

профілактики інфекційних захворювань, 

захворювання на грип, гострі респіраторні 

захворювання, необхідності вакцинації, захворювань 

на COVID-19  (із залученням спеціалістів) 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу, сестри медичні 

 

40. Проводити щоденний моніторинг відвідування 

навчання учнями  1-11 класів із зазначенням причин 

відсутності 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДВР, завідувачі філій та 

корпусу, сестри медичні 

 

Організація роботи щодо проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

41. Провести інструктивно-методичну нараду з 

класоводами і класними керівниками стосовно 

питань забезпечення безпеки життєдіяльності учнів 

серпень ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

42. Здійснювати проведення вступного інструктажу з 

реєстрацією на окремій сторінці класного журналу 

«Реєстрація вступного інструктажу з безпеки 

життєдіяльності для вихованців, учнів» для учнів, які 

прибули 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 



43. Здійснювати проведення первинних інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці перед 

початком кожного практичного заняття та 

здійснювати запис на сторінці про запис теми уроку 

у класному журналі 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

44. Здійснювати проведення первинного інструктажу із 

записом у Журналі реєстрації первинного, 

позапланового, цільового інструктажів вихованців, 

учнів.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

45. Здійснювати проведення первинного інструктажу 

перед початком кожного заняття гуртка, пов’язаного 

з використанням інструментів, матеріалів та 

здійснювати запис на сторінці про запис теми 

навчального заняття у журналі гурткової роботи.  

 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

46. Здійснювати проведення позапланових та цільових 

інструктажів у Журналі реєстрації первинного, 

позапланового, цільового інструктажів вихованців, 

учнів.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

47. Забезпечити нормативність 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 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

48. Здійснювати аналіз статистичних даних щодо 

травмування дітей під час навчально-виховного 

процесу та в позаурочний час.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

49. Забезпечити наявність інструкцій з техніки безпеки 

та з безпеки життєдіяльності для кабінетів фізики, 

хімії, біології, інформатики, кабінету предмета 

“Захист України”, навчальних майстерень, 

спортивного залу та класних  кімнат 

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

50. Забезпечити наявність посадових обов’язків з 

безпеки життєдіяльності для класних керівників.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

 



господарством 

51. Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах 

фізики, хімії, біології, інформатики, навчальних 

майстерень, спортивному залі, на спортивному 

майданчику.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

52. Організувати якісне планування роботи класних 

керівників з питань охорони життя і здоров’я учнів та 

запобігання всім видам дитячого травматизму.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

53. Скласти план бесід для кожного класу з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

54. Забезпечити контроль за відображенням тематики 

бесід з питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму в планах виховної роботи класних 

керівників, на сторінках класних журналів, у 

щоденниках учнів.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

55. Забезпечити якісну організацію чергування по школі 

адміністрації, вчителів,  учнів відповідно до графіків 

чергування.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

56. Забезпечити наявність правил з техніки безпеки в 

кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, 

спортивному залі, навчальних майстернях тощо.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

57. Організувати проведення позакласних занять: бесід, 

ігор, вікторин, виставок творів, малюнків, поробок 

тощо на профілактичні теми.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

58. Організувати роботу щодо залучення у проведенні 

заходів з дітьми співробітників ювенальної превенції; 

МНС; фахівців інших служб.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

59. Скласти спільні заходи з ювенальною превенцією, 

МНС, фахівцями інших служб.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

60. Організувати превентивну роботу з профілактики 

шкідливих звичок, запобігання наркоманії, 

алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-

інфекцій (СНІДу).  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

61. Організувати роботу учнівського самоврядування, 

шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

 



та запобігання всім видам дитячого травматизму.  господарством 

62. Скласти плани заходів та плани роботи органів 

учнівського самоврядування, шкільних гуртків з 

питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім 

видам дитячого травматизму.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

63. Організувати вивчення:  

- правил дорожнього руху - 10 бесід;  

- правил протипожежної безпеки – 10 бесід;  

- правил безпеки з вибухонебезпеч-ними предметами 

- 6 бесід;  

- правил безпеки при користування газом – 4 бесіди;  

- правил безпеки користування електроприладами - 4 

бесіди;  

- правил безпеки на воді - 5 бесід;  

- запобігання отруєнь – 2 бесіди.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

64. Скласти річний план занять з тематики проведення 

бесід щодо попередження дитячого травматизму.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

65. Скласти календарно-тематичний план з тематики 

проведення бесід щодо попередження дитячого 

травматизму  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

66. Надати рекомендації щодо розробки бесід відповідно 

до тематики з попередження дорожньо-

транспортного руху, протипожежної безпеки, правил 

поведінки під час виявлення небезпечних предметів, 

правил обережності під час використання 

електроприладів, природного газу, з правил 

дотримання гігієни та санітарії.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

67. Скласти план заходів щодо попередження дорожньо-

транспортного травматизму.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

68. Скласти план заходів щодо навчання дітей правилам 

пожежної безпеки, попередження пожеж, 

травмування та загибелі дітей під час пожежі.  

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

69. Забезпечити проведення бесід щодо запобігання 

дитячому травматизму під час осінніх, зимових, 

весняних та літніх канікул  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 



70. Забезпечити проведення:  

- днів та тижнів з охорони життя,  

- спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій.  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

71. Створити спеціальні медичні групи з фізичної 

культури для дітей з послабленим здоров’ям (за 

наявності довідок).  

До 05.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

72. Здійснити підсумковий аналіз роботи навчального 

закладу з попередження дитячого травматизму.  

Грудень 

травень 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

73. Здійснити підсумковий аналіз роботи навчального 

закладу з профілактики правопорушень та шкідливих 

звичок.  

Грудень 

травень 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

74. Забезпечити  дотримання вимог техніки безпеки 

всіма працівниками школи: 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

75. Провести інструктаж працівників школи з техніки 

безпеки 

01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

76. Ознайомити учнів з правилами користування 

устаткуванням, шкільними меблями 

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

77. Забезпечити медикаментами кабінети хімії, фізики, 

біології, майстерні, спортзал 

До 01.09.2021 ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

78. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які 

користуються транспортом 

Упродовж 2020/2021 

навчального року 

ЗДНВР, ЗДВР, завідувачі 

філій та корпусу, завідуючі 

господарством 

 

 

 

6.3. Заходи щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Провести перевірку санітарного стану школи перед 

початком навчального року – освітлення, вентиляції, 

наявність обладнання в спортивному залі, 

харчоблоці, класах, майстернях. 

До 27.08.2021 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 



2 Підготовити медичний кабінет до роботи – 

забезпечити його вагою, ростоміром, кушеткою, 

таблицями для визначення  гостроти 

зору,тонометром. 

До 27.08.2021 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

3 Доповнити папку методичними рекомендаціями, 

наказами, інструкціями по медичному 

обслуговуванню школярів 

До 27.08.2021 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

4 Скласти план роботи медичного персоналу школи на 

навчальний рік. 

До 27.08.2021 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

5 Організувати проведення медогляду школярів. 

Визначити гостроту зору, слуху; ріст і вагу, АТ, 

встановити групу здоров’я, за станом здоров’я 

розподілити школярів на фізкультурні групи, дати 

рекомендації дітям з відхиленням стану здоров’я. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

6 Заповнити в класних журналах листки здоров’я. Грудень 2021 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

7 Проводити профілактику травматизму серед 

школярів. 

Постійно Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

8 Проводити амбулаторний прийом  школярів. Постійно Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

9 Проводити контроль за фізичним вихованням 

школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття 

спортивних секцій 

1 раз на місяць Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

10 Завести і заповнити ф.25 на підлітків і здати їх в 

ДШВ. 

Грудень 2021 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 



11 Проводити профілактичні щеплення згідно плану 

профщеплень. 

Щомісячно Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

12 Провести обстеження школярів 1-4 класів на 

гельмінтози і провести дегельмінтизацію.  

1 раз на рік згідно плану 

СЕС 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

13 Проводити контроль за санітарно-гігієнічними 

умовами навчання і виховання школярів (санітарний 

стан приміщення школи, класів, майстерень, 

санвузлів, температура, освітленя, правильна 

розстановка парт, станків). 

Постійно Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

14 Проводити контроль за харчуванням школярів 

(приготування страв, термін реалізації продуктів, 

миття посуду). 

Постійно Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

15 Проводити огляд персоналу харчоблоку на 

гнійничкові захворювання і відмічати в журналі 

«Здоров’я працівників харчоблоку». 

Щоденно Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

16 Проводити контроль за проходженням персоналом 

школи медичних оглядів. 

1 раз на рік Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

17 Проведення санітарно-виховної роботи (проводити 

бесіди, читати лекції, випускати санітарні бюлетені 

на теми: 

-«Наркоманія», «Алкоголь», «СНІД» 

 - «Туберкульоз» 

- «Короста та її попередження» 

- «Профілактика гепатиту А» 

- «Профілактика дифтерії» 

-«Поводження з отруйними речовинами», «Отруєння 

грибами, рослинами, ягодами», «Перша допомога 

при укусах змій, комах, тварин» 

- «Профілактика гельмінтозів» і т.д. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 



18 Організувати проведення з учнями та їх батьками 

бесід, лекцій, та інших заходів з метою профілактики 

різних видів захворювань, а саме:  

- гігієна та режим для школяра;  

- профілактика шлункових захворювань;  

- профілактика захворювань органів зору;  

- профілактика грипу та ГРЗ;  

-профілактика серцево-судинних захворювань;  

- профілактика захворювань опорно-рухової системи. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством, 

сестри медичні 

 

 

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

 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Озброїти учасників освітнього процесу знаннями про 

ризики в Інтернеті. 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні керівники 

Вчителі інформатики 
 

2. Сформувати в учасників освітнього процесу 

розуміння необхідності дотримуватися певних 

правил поведінки в Інтернеті 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні керівники 

Вчителі інформатики 
 

3. Сформувати навички користування правилами 

безпечної поведінки в Інтернеті 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Класні керівники 

Вчителі інформатики 
 

 

6.5. Пожежна безпека в закладі освіти 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Здійснити аналіз стану виконання заходів з питань 

пожежної безпеки, визначити першочергові заходи, 

розрахувати кошти  

Серпень 2021 Завідувачі господарством  

2. Наказами визначити обов’язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити 

відповідальних за пожежну безпеку 

Серпень 2021 Завідувачі господарством  



4. Провести практичні тренування з учнями  щодо дій у 

разі виникнення пожежі   

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 
 

5. Провести ревізію електрогосподарства, за 

необхідності виконати ремонти (заміну) 

пошкоджених ділянок електромереж 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

6. Провести розрахунки необхідної кількості первинних 

засобів пожежогасіння. Провести технічне 

обслуговування наявних вогнегасників 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

7. Розробити плани евакуації дітей у разі виникнення 

пожежі 

Серпень 2021 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

8. Евакуаційні шляхи утримувати у вільному стані  Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

9. У разі необхідності встановлення на вікнах 

приміщень, де перебувають люди, металевих грат, 

грати повинні розкриватися, розсуватися або 

зніматися 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

10 Заборонити використання матеріалів, на які відсутні 

показники щодо пожежної небезпеки для оздоблення 

шляхів евакуації 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

11 Здійснити перевірку на працездатність внутрішніх 

систем протипожежного водогону. Провести їх 

технічне обслуговування (ремонт) та укомплектувати 

пожежні крани рукавами, стволами 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

12 Здійснити перевірку на працездатність зовнішніх 

джерел протипожежного водопостачання (пожежні 

гідранти, водойми, резервуари). Провести їх технічне 

обслуговування (ремонт), заповнення водою 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

13 Пожежні гідранти та пожежні резервуари утримувати 

таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір 

води пожежними автомобілями 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

14 Обладнати об’єкти з постійним або тимчасовим 

перебуванням дітей автоматичними системами 

протипожежного захисту (пожежна сигналізація, 

система оповіщення про пожежу) 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

15 Провести  вогнезахисну обробку дерев’яних та Упродовж 2021/2022 Адміністрація закладу,  



металевих конструкцій дахів будівель закладів навчального року завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

16 Виконати монтаж (ремонт) систем блискавкозахисту 

будівель та споруд підвідомчих об’єктів  

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

17 Провести роз’яснювальну роботу серед дітей про 

суворе дотримання правил пожежної безпеки 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

18 В приміщеннях загального користування розмістити 

куточки з дотримання правил пожежної безпеки 

Упродовж 2021/2022 

навчального року 

Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу, 

завідуючі господарством 

 

 

 

2.1.3.4. Цивільний захист 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Підготовчий період 

1. Розглянути на нараді при директорові питання про 

стан цивільного захисту в навчальному закладі, 

вивчення нормативних документів. 

Лютий 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

2. Відпрацювати з відповідними комісіями питання 

порядку проведення Дня цивільного захисту 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

3. Визначити склад учасників (гостей), які залучаються 

та запрошуються для підготовки і проведення 

(участі) Дня ЦЗ 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

4. Залучити до проведення Дня ЦЗ представників 

громадських організацій, фахівців із питань 

цивільного, екологічних організацій 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

5. Провести інструктивно-методичне заняття членів 

комісії з вивчення суддівської документації, 

корегування плану Дня ЦЗ. 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

6. Розробити суддівські документи та особисті плани 

(пам`ятки) для членів журі, класних керівників із 

проведення змагань, конкурсів. 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

7. Узгодити питання щодо проведення заходів під час 

Дня цивільного захисту з представниками  МНС. 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 



8. Провести семінар (нараду) з пед. працівниками та 

тех.. персоналом з основних питань ЦЗ щодо 

підготовки працівників об`єкту. 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

9. Перевірити підготовку майдану для проведення Дня 

цивільного захисту, стан протипожежного захисту, 

стану та способів оповіщення про пожежу, 

надзвичайну ситуацію. 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

10. Підготувати необхідні матеріали для проведення 

профілактичних занять, надання першої медичної 

допомоги 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

11. Провести заходи з питань ЦЗ та БЖ: 

- підготувати приладдя й макети захисних споруд; 

- місця для огляду засобів цивільного захисту та 

пожежної безпеки: захисту органів дихання та шкіри, 

приладів радіаційної й хімічної розвідки, макетів 

вибухово-небезпечних предметів, засобів 

пожежогасіння та іншого приладдя; 

 - шкільні захисні споруди та місця для проведення 

змагань; 

 - налагодити роботу технічних засобів навчання; 

 - організувати виставки літератури; 

 - підготувати плакати, схеми та пам`ятки щодо дій 

під час надзвичайних ситуацій, що необхідні для 

проведення Дня ЦЗ 

 

Березень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

 

Проведення Дня Цивільного захисту 

 

12. Провести збір керівного та навчальницького складу 

ЦЗ. 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

13. Доповісти директору школи, заступнику про 

коригування плану ЦЗ та голові журі про готовність 

постійного складу до проведення заходів згідно з 

планом ЦЗ (об`єктове тренування). 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

14. Провести позашкільну лінійку, відкриті уроки. Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

15. Провести огляд-конкурс стіннівок, малюнків, Квітень 2022 Адміністрація закладу,  



плакатів за темою «Дії населення та захист людини в 

надзвичайних ситуаціях». 

 

завідувачі філій та корпусу 

16. Відпрацювати дії учнівського колективу та 

постійного складу навчального закладу у 

різноманітних надзвичайних ситуаціях  

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

17. Провести практичне заняття з питань застосування 

засобів протипожежного захисту. 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

18. Провести вікторини з учнями з питань БЖ, ЦЗ, 

практичні заняття щодо виконання нормативів 

цивільного захисту та пожежної безпеки. 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

19. Організувати інформування про хід проведення 

заходів Дня ЦЗ 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

20. Провести збір педагогічного й учнівського 

колективів для підбиття підсумків Дня цивільного 

захисту. 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

21. Заслухати на засіданні педагогічної ради питання про 

стан ЦЗ в школі 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

22. Видати наказ «Про підсумки проведення Дня 

цивільного захисту» 

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

23. Провести підсумки проведення Дня ЦЗ та визначити 

завдання щодо охорони життя та здоров`я учнів на 

новий навчальний рік.  

Квітень 2022 Адміністрація закладу, 

завідувачі філій та корпусу 

 

 

 

 

 

  



7.Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів 

 

 

№ 

п/п 

                        Зміст 

роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1 Обрати членів батьківського самоврядування  в класах, 

делегувати представників від класів до президії батьківського 

самоврядування  школи та ради школи 

Вересень 2021 р. Кл.кер.1-11 кл.  

2 Організувати роботу батьківського всеобучу( згідно з окремим 

планом): «Спілкуватись з дитиною. Як?» 

Упродовж 2021-2022 н.р. Адміністрація 

закладу, психолог, 

соціальний 

педагог,кл.кер.1-

11кл. 

 

3 Проводити батьківські збори з актуальних питань життя та 

діяльності школи, навчання й виховання. 

Двічі на семестр Адміністрація 

закладу, кл.кер.1-11 

кл. 

 

4 Організувати роботу  соціально-психологічної консультативної 

служби для батьків 

Упродовж 2021-2022 н.р ЗДВР,психолог, 

соціальний педагог 

кл.кер.1-11 кл. 

 

5 Всім учителям з навчальних предметів проводити бесіду з  

батьками  учнів, які не встигають з навчальних предметів, 

надавати їм методичну допомогу. 

Упродовж 2021-2022 н.р Вчителі навчальних 

предметів, кл.кер.1-

11 кл. 

 

6 Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї. 

Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, 

схильні до правопорушень. 

Упродовж 2021-2022 н.р Кл.кер.5-11 кл., 

ЗДВР, соціальний 

педагог 

 

7 Здійснювати правову освіту батьків, залучати до цієї роботи 

працівників правоохоронних органів 

Упродовж 2021-2022 н.р Кл.кер.5-11 кл., 

ЗДВР 

 

8 Провести  батьківські збори на теми: 

 

1. Законодавство України  

про відповідальність   

батьків за виховання своїх дітей 

2. “Сім’я і гармонійний розвиток особистості дитини”; 

3. “Як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей”; 

Упродовж 2021-2022 н.р  

 

Кл.кер.1-11 кл. 

 

 

Кл.кер.1-11 кл. 

 

 



4. “Шкідливі звички: як розпізнати і запобігти”; 

5. “Неправильне виховання: що це таке?” 

6. “Періодизація морально-психологічного розвитку дитини” 

Кл.кер.1-11кл. 

 

Кл.кер.5-11 кл. 

 

Кл.кер.1-11 кл. 

 

Кл.кер.1-11 кл. 

 

 

9 Винести на засідання батьківського всеобучу такі питання: 

Покарання і заохочення дітей у сім’ї; 

Особливості юнацького віку та врахування їх у родинному 

вихованні. 

 

 

Листопад 2021 р. 

 

Грудень 2021р. 

 

 

Кл.кер.6-7 кл. 

 

Кл.кер.8-11 кл. 

 

10 Винести на засідання батьківського всеобучу такі питання: 

Покарання і заохочення дітей у сім’ї; 

Особливості юнацького віку та врахування їх у родинному 

вихованні. 

 

 

Листопад 2021 р. 

 

Грудень 2021р. 

 

 

Кл.кер.6-7 кл. 

 

Кл.кер.8-11 кл. 

 

 

 

 

  



8.Організація контролю та керівництва за освітнім процесом 

 

 

№ 

п/п 

                        Зміст 

роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1 Упродовж навчального року зосередити увагу на: 

1.Контролі за виконанням навчальних програм; 

 

 

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 2.Контролі за виконанням програми всеобучу, за реалізацією права 

учнів на отримання освіти; 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 3.Контролі за станом викладання навчальних предметів; 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 4.Контролі рівня викладання навчальних предметів; 

 

Грудень 2021 р., 

травень-червень 

2022 р. 

 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 5.Організації роботи з обдарованими дітьми; 

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 6.Контролі за станом профільного навчання з математики, української 

мови, «Захисту України», історії та профорієнтації школярів; 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 7.Якості позаурочної предметної діяльності; 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

 



Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 8.Рівні вихованості, громадської активності школярів; 

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 9.Якості роботи класних керівників; 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 10.Якості загальношкільних традиційних заходів; 

 

11.Контролі стану здоров’я й фізичної підготовки учнів; 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Під час 

проведення  

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 12.Контроль якості профілактичної роботи з педагогічно занедбаними 

дітьми з  важких сімей 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

2 У роботі з педагогічними кадрами зосередити увагу на: 

1.Контролі за виконанням рішень і нормативних документів керівних 

органів; 

 

2.Контролі за виконанням рішень педагогічних і методичних рад школи; 

 

 

 

3.Контролі за роботою методичних об’єднань та методичної ради школи 

 

4.Контролі за підвищенням професійної кваліфікації вчителів; 

 

 

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 

 

 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 



5.Контролі за впровадженням педагогічних інновацій у навчально-

виховний процес; 

 

6.Організації науково-дослідницької роботи учнів-членів МАН України 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

3 У роботі з педагогічним та учнівським колективами сприяти 

позитивному емоційному психологічному стану, зосередившись на: 

1.Ступені психологічного комфорту(дискомфорту) вчителів та учнів; 

 

2.Психологічній підготовці колективу до ефективного 

вирішення  проблем та певних завдань  

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

4 Для здійснення умов організації навчально-виховного процесу 

зосередити увагу на: 

1.Контролі за веденням шкільної документації; 

 

2.Охороні праці, санітарно-гігієнічному стані школи; 

 

 

 

3.Контролі за раціональним використанням наочних посібників, ТЗН, 

комп’ютерів, інших засобів навчання; 

 

4.Контролі за роботою навчальних кабінетів; 

 

 

5.Забезпеченості навчальною та методичною літературою; 

 

 

 

 

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

 

Початок 

2021-2022 н.р., 

початок ІІ 

семестру, 

закінчення н.р. 

Волочаєва Л.А. 

Москальова С.М. 

Круподер А.М. 

Корнеєва Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільний бібліотекар 

 

 

 

 

 

Адміністрація закладу 

 



 

6.Контролі за станом спільної роботи школи і громадськості. 

 

Упродовж 2021-

2022 н.р. 

5 Упродовж навчального року видати такі накази: 

1.Про призначення відповідального за зв’язки з місцевими органами 

влади, що ведуть облік дітей і підлітків шкільного віку, які постійно 

проживають на закріпленій за школою території обслуговування. 

 2.Про розподіл обов'язків між членами адміністрації ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 

 3.Про режим роботи ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 у 2020/2021 н. р. 

 4.Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

 5.Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних 

працівників. 

6.Про розподіл педагогічного навантаження на 2020/2021 н. р. 

7.Про розподіл годин з позакласної роботи на 2020/2021 н. р. 

8.  8. Про призначення класних керівників на 2020/2021 н. р. 

9. Про призначення відповідальних та встановлення доплат за 

завідування навчальними кабінетами та майстернями. 

10 Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу. 

11.Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у  

2020-2021 н. р. 

12. Про зарахування учнів до 1-х класів. 

13. Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини. 

14 Про створення комісії із запобігання правопорушенням серед учнів. 

15. Про заборону тютюнокуріння та пропаганду здорового способу 

життя. 

16. Про призначення відповідального за економію електроенергії. 

 

17.  Про медичне обстеження працівників ЗЗСО І-ІІІ ст. №5. 

18. Про створення комісій з інвентаризації матеріальних цінностей. 

19. Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей. 

20. Про створення комісій для списання непридатних для подальшого 

використання матеріальних цінностей. 

 

31.08.2021 року 

 

 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

 

27.05.2021 року  

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

 

02.09.2021 року 

 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

 

Заступники директора з 

НВР та ВР 

Завідувачі філій та 

заступники завідувача 

філій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники директора з 

НВР та ВР 

Завідувачі філій та 

заступники завідувача 

 



21. Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, 

непридатних для подальшого використання. 

22. Про створення комісії з трудових спорів. 

23.Про організацію роботи з охорони праці. 

24. Про організацію роботи з протипожежної безпеки. 

25. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху. 

26.Про створення комісії для проведення атестації педагогічних 

працівників школи  у 2021-2022 н. р. 

27. По організацію методичної роботи в 2021-2022 н. р. 

28. Про комплектування груп продовженого дня і режим роботи в них. 

29. Про організацію пільгового харчування в 2021-2022 н. р. 

30. Про організацію та проведення екскурсій у 2021-2022 н. р. 

31.Про організацію навчальних занять із дітьми, які перебувають на 

індивідуальному навчанні. 

 

32. Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю, 

про діяльність наукових товариств учнів та Малої академії наук. 

33. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які 

за станом здоров'я зараховані до спецмедгрупи. 

34. Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових і спеціальних дисциплін у 2021-2022н.р.  

35. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.  

36.Про підготовку до навчання у НУШ учнів 4-х класів у 2021-2022 н.р. 

 

37.Про вивчення передового педагогічного досвіду 

 

38.Про результати перевірки відвідування учнями школи. 

 

39.Про ведення щоденників учнями школи та їх перевірку класними 

керівниками. 

40. Про систему роботи вчителів початкових класів з робочими 

зошитами з української мови, математики та щоденниками 

02.09.2021 року 

 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

 

02.09.2021 року 

Вересень 2021 р. 

02.09.2021 року 

02.09.2021 року 

За потребою 

 

 

02.09.2021 року 

 

02.09.2021 року 

та протягом н.р. 

Вересень 2021 р. 

 

02.09.2021 року 

Жовтень 2021 

року 

Квітень 2022 

року 

Січень 2022 року 

 

Жовтень –

Листопад 2021р. 

17.10.2021 р., 

 

філій 
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Завідувачі філій та 

заступники завідувача 



41. Про результати перевірки ведення класних журналів. 

42. Про результати перевірки проведення гурткових занять. 

43. Про результати перевірки проведення факультативних занять 

44. Про підсумки проведення: 

а) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів; 

б) ІІІ та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої Академії наук України 

45. Про організацію і проведення новорічних свят. 

46. Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час 

проведення новорічних свят. 

 

47. Про організацію роботи школи під час зимових канікул з 

25.12.2021р. по 10.01.2022р. 

48 . Про стан виховної роботи  в школі 

49. Про затвердження графіка відпусток працівників  школи 

 

50. Про моніторинг якості освіти з математики, української мови, 

читання в 3-х класах за підсумками І семестру 

51. Про стан перевірки зошитів з української мови у 5-8 класах 

52. Про адаптацію учнів 1-х класів до навчання 

 

53. Про моніторинг якості освіти з української мови у 6-8 класах 

54. Про проведення класно-узагальнюючого контролю на паралелі  9-х 

класів. 

 

 

55. Про підсумки навчально-виховного процесу в 1-х класах 

56. Про організацію навчання із цивільного захисту 

57.Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2021-

2022 н.р.  

22.02.2022  р., 

23.04.2022 р. 

Жовтень 2021 р. 

 

Грудень 2021 

року 

08.02.2022р. 

 

06.03.2022 р. 

Грудень 2021 

року 

 

 

Грудень 2021 

року 

04.01.2022 р. 

25.05. 2022 р. 

 

13.12.2021 р. 

 

13.12.2021 р. 

Грудень 2021 р. 

 

Травень 2022р. 

03.01.2022 року 

 

 

 

15.01.2022 р. 

17.01.2022 р. 

Квітень 2022 

року 

філій 
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58. Про результати перевірки виконання єдиних  вимог щодо письмових 

робіт і перевірки зошитів з математики  

59. Про результати перевірки виконання єдиних  вимог щодо письмових 

робіт і перевірки зошитів з іноземної мови 

60. Про проведення Дня цивільного захисту 

61. Про моніторинг якості освіти з математики, української мови, 

читання в 2-х класах за підсумками року 

62. Про створення комісій для проведення державної підсумкової 

атестації у 4-х, 9-х,. 

63. Про результати перевірки класних журналів та виконання 

навчальних програм за 2021-2022 н.р. вчителями 1-х – 4-х класів 

64.Про проведення військово-польових зборів із Захисту Вітчизни 

 

65. Про ефективність проведення ДПА з української мови, математики, 

читання в 4-х класах 

66. Про стан  методичної роботи  в 2021-2022 н.р.  

 

67. Підсумки вивчення передового педагогічного досвіду 

 

68. Про підсумки проведення військово-польових зборів для юнаків 11-х 

класів. 

 

69. Про порядок закінчення  2021-2022 н.р. та підготовки до проведення 

державної підсумкової атестації. 

70. Про результати виконання навчальних програм та практичного 

мінімуму контрольних, практичних та лабораторних робіт, екскурсій з 

основ наук. 

71. Про затвердження графіка відпусток працівників  школи 

72. Про   переведення учнів 1-8-х ,10-х класів 

 

 

 

17.01.2022 року 

 

Січень 2022 року 

 

25.01.2022 року 

Травень 2022 

року 

27.03.2022 року 

 

30.03.2022 року 

 

02.04.2022 року 

 

Травень 2022 

року 

Квітень 2022 

року 

Квітень 2022р. 

 

Квітень 2022 р. 

 

 

Травень 2022 р. 

 

Травень-червень 

2022 року 

 

Травень 2022 р. 

20.05.2022 р. 
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73. Про проведення  класно-узагальнюючого  контролю 9-х  класів. 

74. Про попередній розподіл педагогічного навантаження на 2021-2022 

н.р.  

75. Про звільнення учнів 9-х класів від державної підсумкової атестації. 

 

20.05.2022 р. 

 

 

Травень 2022 

року 

Завідувачі філій та 

заступники завідувача 

філій 

 

 

 

 

 

 

 


