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Аналіз роботи школи у 2012-2013 навчальному році та завдання
на 2013-2014 навчальний рік
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на
реалізацію завдань та здійснювалась у відповідності з річним планом роботи.
Діяльність школи була спрямована на виконання Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній
навчальний заклад», «Державного стандарту базової і повної загальної
освіти», Статуту школи, інших нормативно-правових актів.
Головна мета закладу – забезпечення реалізації права громадян на
здобуття повної загальної середньої освіти.
Головними завданнями навчального закладу були:
1. Виховання громадянина України.
2. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей
українського народу.
3. Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної
свідомості.
4. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань.
5. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних
переконань.
6. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та
психічного здоров’я учнів.
РУХ І УСПІШНІСТЬ УЧНІВ
Аналізуючи контингент класів школи по звітах ЗНЗ-1, слід зазначити, що
за 3 останні роки кількість учнів Славутицької ЗОШ № 3 неухильно
зменшується.
2010 – 2011 н. р.: класів - 25, учнів - 621;
2011 – 2012 н. р.: класів - 26, учнів - 610;
2012 – 2013 н. р.: класів - 23, учнів - 515;
2013 – 2014 н. р.: класів - 20, учнів - 481 (за плановою мережею).
Якісний показник успішності учнів школи у порівнянні з минулим роком
зріс від 37% до 43%.
АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Станом на кінець 2012-2013 навчального року в ЗОШ №3 працює 47
педпрацівників, з яких 2 сумісники та 3 педагоги знаходяться в декретній
відпустці. Аналізуючи якісний показник складу педколективу (за винятком
сумісників) слід виділити: 31 педагог має «Вищу кваліфікаційну категорію»,
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6 – «Першу кваліфікаційну категорію», 6 – «Другу кваліфікаційну
категорію», 2 – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».
Порівнюючи відсоткове відношення якісного складу з 2011-2012
навчальним роком
№ Кваліфікаційний
рівень 2011-2012 н.р.
2012-2013 н.р.
вчителів
1
Спеціаліст вищої категорії
60,4%
68,9%
2
Спеціаліст першої категорії
25%
13,3%
3
Спеціаліст другої категорії
10,4%
13,3%
4
Спеціаліст
4,2%
4,4%
5
«Заслужений учитель
1(Паршикова Г.В.)
1(Паршикова Г.В.)
України»
2,1%
2,2%
6
вчитель-методист
1(Паршикова Г.В.)
2 (Паршикова Г.В.
2,1%
Кибенок Н.В.)
4,4%
7
старший вчитель
5
(10,4%)
6 (13,3%)
8
Нагороджений значком
1 (Кибенок Н.В.)
1 (Кибенок Н.В.)
«Відмінник освіти»
2,1%
2,2%
В поточному навчальному році атестовано 9 педагогів – це 100 % від
плану.
Атестовано у 2012-2013 році на відповідність раніше присвоєній категорії
«спеціаліст вищої категорії» - 4 педагоги, на відповідність раніше
присвоєному званню – 1.
За результатами атестації присвоєно: «спеціаліст вищої категорії» - 4,
звання «старший учитель» - 2, «вчитель-методист» - 1.
Курсове підвищення кваліфікації в поточному навчальному році пройшли
9 із 10-ти запланованих педагогів. Не проходила курси Паршикова Г.В. у
зв’язку з виходом на пенсію. Курсове підвищення кваліфікації в м. Біла
Церква (КОІПОПК) пройшли 5 педагогів і 4 – при Чернігівському інституті,
у тому числі навчання за дистанційною формою пройшов 1 учитель.
Пропозиції: вчасно направляти педагогів на курси, погоджувати з ними
терміни та форму їх проведення, не допускати прострочення атестації.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Важливим завданням для педколективу Славутицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3 була і є просвітницька робота з учасниками
навчально-виховного процесу, впровадження профільного навчання в 10 11класах, реалізація напрямків роботи над науково-методичною проблемою
( згідно з рішенням педагогічної ради від 15 червня 2010 року, протокол №
14 «Формування цілісної системи знань учнів шляхом застосування
традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до потреб
сучасної особистості школяра» (2010/2011 – 2014/2015 н. р.) та створення
умов для розвитку кожного вихованця на основі максимального врахування
5

його індивідуальних особливостей. Результати методичної роботи з
педколективом з даної теми за 2011-2012 н. р. висвітлені у звітах від 08.06.
2012 ,10.06.2013 року та наказах по школі «Про підсумки методичної роботи
з педкадрами у 2011-2012 навчальному році» від 11.06.2012 р.№81,наказ
відділу освіти від 15.06.2012 року №31 «Про підсумки роботи з
педагогічними кадрами закладів освіти міста у 2011-2012 навчальному році»(
відповідно до наказу по школі від 12.09.2012 року № 128 «Про організацію
методичної роботи з педагогічними кадрами».
Аналізуючи роботу навчального закладу за 2012-2013 рік,слід
відзначити досягнуті успіхи та надбання:
Робота з обдарованими учнями:
- активність учнів школи 6-11 класів в І етапі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін – 511 школярів - 160,69% . Для
порівняння з іншими закладами міста: ЗОШ №1 – 510 учасників (153,15%),
ЗОШ №3 – 385 (257%), ЗОШ №4 – 673 (176,18%). Ліцей – 768 (328,21%).
- у ІІ етапі олімпіад взяли участь 106 переможців та призерів І етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін й вибороли 31
місце. Це 28,97% якості виступу. Для порівняння: 2009-2010 н. р. - 35
призових місць, якість виступу - 36 %, 2010-2011 н. р. - 27 призових місць,
якість виступу-38 %, 2011-2012 н. р. - 30 призових місць,якість виступу 18,99%. На обласному етапі у 2012-13 н. р. учасниками олімпіад стали з
трудового навчання Блудша Анастасія (9-Б), яка посіла сьоме місце (учитель
Зінченко О.Г.) та Федорович Катерина (8-Б) з біології - ІІІ місце, вчитель
Можега В. В. Учитель і учениця є стипендіатами міського голови.
На шкільному етапі олімпіад серед учнів 4 класів учителями
Паршиковою Г. В., Туровець Л. І., Трейтяк Г. В. підготовлено 16 учасників.
Сім переможців вибороли 6 місць на міському етапі:два перші місця з
математики і одне ІІІ місце з (учитель-методист Паршикова Г. В.), з
української мови – І-ІІ місця (учитель Паршикова Г. В.), ІІІ місце (учитель
Туровець Л. І.
На першому етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика учасниками стали 50 учнів 3-11 класів, вибороли перемогу 18
школярів, призерами ІІ етапу цього конкурсу стали 3 учнів. Учасників
шкільного етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
присвяченого Шевченківським дням - 15, переможців - 5, призерів міського
етапу – 5. Учасників шкільного етапу обласного поетичного конкурсу «Зерна
доброти» - 17, призерів міського етапу - 5 (учителі Туровець Л. І. (4-Б),
Купрієнко Т. В.(6-А), Шевчик Т. М. (6-А клас), Дубина Н. П.(11-В).
Учасників шкільного етапу обласного конкурсу «Я Київщини гордість і
надія-2012» - 10, переможців міського етапу - 10, учасників обласного етапу 1.
Відповідно до розпорядження відділу освіти від 23.05.2013 року №0109/648 «Про результати проведення міського етапу конкурсів» учні ЗОШ №3
посіли наступні місця:
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- «Норми християнської моралі в сучасному світі» - ІІ місце (10-Б,
учитель Шевчик Т.М.), ІІІ місце (11-В), ІІІ місце (11-Б, учитель Дубина Н.П.).
-Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Охорона праці очима дітей» І місце -11-В клас, учениця Діброва Настя.
- Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Молоде покоління за
безпеку дорожнього руху» - ІІ місце Вольницька Д. (3-А), учитель Кибенок
Н. В., І місце -Хижковий І.(9-А),учитель Зінченко О.Г.
- Конкурс малюнку «Прийняття християнства та його роль у житті
українського народу» - одне І місце та два ІІІ місць, учитель Заїка Н. О., два
ІІІ місць, учитель Зінченко О.Г.
- Учасників шкільного етапу конкурсу «Я люблю тварин» - 93,
переможців -44, призерів міського етапу - 32.
- У конкурсі «Розумники й розумниці» команда учнів 7 класу посіла ІІІ
місце.
- У конкурсі «Мови ,які я обираю для майбутнього» команда школи
посіла ІІІ місце.
У Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах «Русский медвежонок»,
«Грінвіч», «Кенгуру», «Колосок», «Левеня» взяли участь 257 учнів 1-11 кл. із
519, це більше ,ніж 50%. Вибороли сертифікати «відмінний результат»,
«добрий результат», «золотий колосок», «срібний колосок» - 79 учнів 1-11
кл. - 15% якості виступу, решта отримали сертифікати «учасник».
Протягом року учні Хаврусь Анна (11-Б, «Трансформація особистості
через призму суспільних відносин у створах світової літератури», науковий
керівник Симонова В.П.) та 11-В класу Безверхня
Катерина (11-Б,
«Кумівство як шлях духовного родства», науковий керівник учитель історії
Савицька А.В.) як члени шкільного осередку Малої академії наук стали
переможцями міського етапу й учасниками обласного етапу Конкурсу –
захисту. Безверхня Катерина нагороджена спеціальним дипломом за
оригінальність змісту роботи та її теми. Безверхня Катерина стала учасником
міської науково- практичної конференції «Погляд у майбутнє».
Хід та результати інноваційної діяльності
В 2012-203 н. р. школа продовжувала працювати над реалізацією науковометодичної проблеми «Формування цілісної системи знань учнів шляхом
застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно
до потреб сучасної особистості школяра»
Продукти, напрацьовані у процесі реалізації теми:
- Методичні, навчальні посібники, навчальні програми.
- Програма гурткової роботи для 3-4 класів «Здоровим бути здорово»,
автор Кибенок Ніна Василівна, вчитель-методист початкових класів.
- Програма з виховної роботи «Бути серед людей людиною», автор Заїка
Н.О., лауреат конкурсу обласного етапу «Класний керівник року – 2012»,
- Навчальний посібник із світової літератури «Анотація російської
класики», упорядники В. П. Симонова, учитель світової літератури, Н. М.
Примаченко, завідуюча шкільною бібліотекою.
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- Матеріали з досвіду роботи учасника обласного етапу конкурсу
«Учитель року - 2013» учителя російської мови Симонової В. П. «Створення
ситуації успіху на уроці російської мови як шлях розвитку мислення та
мовленнєвих навичок учнів».
- Здоров’язберігаючі аспекти навчально-виховного процесу в початковій
школі: участь у роботі міської творчої групи вчителів початкових класів.
Співавтор Мех Г. В.
- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках
історії. Змійок О. М., учитель історії.
Педагоги школи в поточному навчальному році активно публікувались у
фахових виданнях приймали участь в міській педагогічній виставці «Освіта
Славутича – 2013».
Аналіз результативності участі закладів освіти
у міській педагогічній виставці «Освіта Славутича – 2013»

ЗОШ № 1
18
6
6
3
3
4
18
100%
ЗОШ № 2
15
2
4
5
1
1
12
80%
ЗОШ № 3
15
3
4
3
4
4
14
93%
ЗОШ № 4
13
5
3
1
3
4
12
92%
Ліцей
23
8
2
1
11
1
22
96%
Участь
у
загальноміській
громадсько-мистецькій
акції
«Славутичанин року»:
Заїка Наталія Олександрівна – лауреат конкурсу обласного етапу
«Класний керівник року-2013».
Симонова Валентина Павлівна - лауреат конкурсу обласного етапу
«Учитель року-2013».
Турчина Світлана Леонідівна - лауреат в номінації «Освітні WEBтехнології».
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
На початок навчального року було складено робочий навчальний план.
Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку
педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі
організовано навчання за такими профілями: 11-Б, 10-Б – універсального
профілю, 11-В – української філології, 10-А, 11-А клас – технологічний;
розпочато поглиблене вивчення української мови у 8-А класі.
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Робочий навчальний план Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 на 2012-2013 навчальний рік складено відповідно до листа
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 1/9-399 від 23.05.2012
року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та
структуру 2012-2013 навчального року»:
 для школи І ступеня

1-А, 1-Б класів – за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 10.06.2011 року № 572 (додаток 1);

2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В класів – за Типовими
навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 року № 682 (додаток 1).
 для школи ІІ ступеня

5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7, 8-Б, 9-А, 9-Б класів (з вивченням російської
мови) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від
23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і
науки України від 05.02.2009 року № 66 (додаток 2);

8-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 23.05.2012 року № 616 (додаток 1).
 для школи ІІІ ступеня
 10-А,11-А класу – за Типовими планами загальноосвітніх навчальних
закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України № 834 від 27.08.2010 року (додаток 10);
 10-Б,11-Б класу – за Типовими планами загальноосвітніх навчальних
закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України № 834 від 27.08.2010 року (додаток 2);
 11-В класу – за Типовими планами загальноосвітніх навчальних
закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України № 834 від 27.08.2010 року (додаток 9);
Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму
навчання. Згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 № 797 встановлено таку
кількість годин для індивідуальної форми навчання:
1-4 класи – 10 годин на тиждень на кожного учня,
5-9 класи – 14 годин на тиждень на кожного учня,
10-11 класи – 16 годин на тиждень на кожного учня.
Індивідуальні навчальні плани складено за Типовими навчальними
планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 року
№ 66 (додаток 2) та за Типовими планами загальноосвітніх навчальних
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закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки №
834 від 27.08.2010 року (додаток 2).
З метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та
культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурномовленнєві традиції українського народу, орієнтувалась та вміла
користуватись своїми правами та виконувати основні обов’язки, введено
курси за вибором:
 «Київщинознавство» у 8-Б класі – 1 година;
 «Світова література» у 3-А, 4-х класах по 1 годині;
 «Логіка» у 3-Б,2-х класах по 1 годині;
 «Рідний край» у 8-А,Б, 9-х класах по 0,5 годин;
 «Живи за правилами» у 8-А.Б класах – 1 година;
 «Зарубіжні письменники і Україна» у 10-х класах по 1 годині;
 «Конституційне право України» у 10-х класах по 1 годині.
Для поглиблення знань з предметів, розвитку інтелектуальних вмінь і
навичок, інтересу до предметів організовано факультативи:
 «Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст.» у 11-Б,В класах
(міжкласний) – 1 година;
 «Видатні постаті України середини ХVІІІ – ХХ ст.» (міжкласний) у 9х класах;
 «Рівний-рівному» (міжкласний) у 8-А,Б класах;
 «Майбутнє починається сьогодні» (міжкласний) у 8-А,Б класах;
 «Письмове мовлення» (міжкласний) у 11-А,Б класах;
 «Мова як генетичний код народу» у 11-А,В класах;
 «Ділова українська мова» (міжкласний) у 10-А,Б класах;
 «Християнська етика» (міжкласний) у 5-А,Б класах;
 «Розв’язуання задач прикладного змісту» у 6-А,Б класах;
 «Основи психології» (міжкласний) в 10-А,Б класах;
З метою підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання у
старшій школі організовано міжкласний факультатив «Людина і світ
професій». Навчання здійснюється на базі Центру професійного розвитку.
Для корекції знань та роботи з обдарованими учнями виділено години для
індивідуальної роботи: у 1-4 класах по 1 годині, у 5-7 класах – 0,5 годин, у 8А класі – 1 година, 10-А класі – 2 години, у 10-Б класі – 5годин, у 11-А класі
– 1,5 година, у 11-Б класі – 4 години, у 11-В класі – 2годин.
Проаналізувавши відсоток використання індивідуально-групових занять в
навчальному році слід підкреслити:
За планом
Фактично
У відсотках
використано
256
242
95%
І семестр
275
262
95%
ІІ семестр
531
504
95%
Всього за рік
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Складання розкладу на перший та другий семестр проводилось за
основними вимогами до складання розкладу та враховуючи виробничу
необхідність. Протягом навчального року розклад змінено у зв’язку з
відвідуванням учнями 2 – 11 класів басейну, що потребувало розстановки
уроків парами та декретної відпустки Маркіної Н.М. ы звільнення вчителя
російської мови та світової літератури Турчиної С.Л.
Особливої уваги було приділено проведенню замін уроків, що пов’язано з
лікарняними листами, черговою відпусткою та курсовою перепідготовкою
вчителів. Труднощі виникали в організації замін з фізики, хімії та вчителів
початкових класів тому що школа має одного вчителя фізики та хімії і немає
вчителів початкової школи, які б працювали на замінах.
Згідно з планом внутрішкільного контролю з 28 січня по 19 лютого 2013
року проведено аналіз стану викладання предметів варіативної частини.
Протягом даного періоду було відвідано 15 уроків та факультативів. При
відвідуванні занять було встановлено наявність матеріальної бази, технічного
забезпечення, що є необхідною умовою якісного їх проведення.
Слід зазначити, що деякі предмети варіативної складової не забезпечені
підручниками, посібниками, зокрема: київщинознавство, рідний край,
конституційне право України, зарубіжні письменники та Україна. Але
вчителі активно використовують мультимедійні презентації, відеофільми,
художню та публіцистичну літературу, користуються наочністю
виготовленою завдяки комп’ютерним технологіям. Всі вчителі користуються
затвердженими Міністерством освіти і науки України програмами.
При комплектуванні факультативних груп, більшість яких сформована з
учнів одного або паралельних класів, учителі дотримуються принципу
добровільності. За списками у групах не менше 8 осіб. Але систематично
відвідують заняття не всі учні.
У змісті занять відображаються найновіші досягнення науки, техніки,
культури, новини законодавчої бази України. Використовується наочність та
технічні засоби навчання, індивідуальний підхід.
Державна підсумкова атестація учнів
ДПА проведено у 4-х, 9-х, 11-х класах. Результати узагальнено наказом по
школі від 11.06.2013 року № 88а.
Слід зазначити, що вже традиційно спостерігається високий показник
якості знань серед учнів 4-х класів (81-100%), а також відсутність оцінок
початкового рівня, що свідчить про відповідальність учителів початкових
класів за результат своєї праці. Учні 4-А класу, яких навчала Заслужений
вчитель України Паршикова Г. В., показали тільки високий і достатній рівень
знань з усіх предметів ДПА.
Як показує практика, правильний вибір предметів для складання ДПА в
11-х класах теж дає непогані результати. У поточному навчальному році учні
11-х класів складали серед обов’язкових предметів українську мову (всі),
технології (технологічний профіль), українську літературу (філологічний
профіль) та ще 7 предметів учні отримали змогу складати за вибором. Така
11

велика кількість предметів за вибором значно ускладнила роботу з підбору й
розстановки комісій для ДПА, але ще раз довела, що більшість учнів 11-х
класів зробила правильний вибір і показали належний рівень знань.
Проаналізуємо якість знань, яку продемонстрували учні 11-х класів при
складанні предметів за вибором: географія – 100%, фізична культура – 100%,
англійська мова – 100%, українська література – 100%, математика – 96%,
біологія – 91%, історія – 78%.
Учні 9-А і 9-Б класів складали ДПА з 5-ти предметів: українська мова,
математика, біологія, географія, англійська мова. Результати показали
наявність початкового рівня знань з математики, біології, географії,
англійської мови. Якість знань, яку продемонстрували учні 9-х класів, така:
українська мова – 74%, математика – 34%, біологія – 51%, географія – 57%,
англійська мова – 28%.
Такі результати у 9-х класах свідчать про те, що значна частина учнів
погано підготувались до ДПА, причому батьки дев’ятикласників не створили
належних умов своїм дітям для підготовки: не купили збірників для ДПА, а
лише придбали шпаргалки. Атестаційним комісіям, які працювали в 9-х
класах, доводилось докладати значних зусиль, щоб здібні і добросовісні учні
показали свої знання й рівень підготовки.
З 2012-2013 навчального року запроваджений загальний рейтинг учнів
школи, який включає академічний та творчий компонент.
Рейтинг класів за 2012-2013 н. р.

Пропозиції:
- продовжувати роботу по організації профільного та допрофільного
навчання;
- активізувати роз’яснювальну роботу з батьками дев’ятикласників
щодо підготовки учнів до ДПА;
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-

-

продовжувати практику надання учням 11-х класів якомога більших
можливостей для вибору предметів ДПА, акцентувати увагу учнів на
правильному виборі;
забезпечити вакансію вчителя музичного мистецтва;
розпочати роботу щодо оснащення навчальних кабінетів сучасними
мультимедійними комплексами.
АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

У 2012-2013 навчальному році виховна діяльність була спрямована на
реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
державних національних програм. Метою виховання є формування
морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно
самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна
мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм
ефективності виховного процесу. Метою виховання є формування моральнодуховної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в
соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для
всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного
процесу.
Проблеми, над якими працювала школа в 2012 -2013 н.р:
- Формування цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів,
визначених програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом МОН від
17.12.2007 року № 1133.
- Удосконалення механізмів, технологій, методів виховання.
- Диференціація та гуманізація виховного процесу відповідно до
Концепції національної школи;
- Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої,
здорової особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією;
- Підвищення рівня вихованості учнів через розвиток учнівського
самоврядування;
- Формування морально духовної, життєво компетентної особистості, що
успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
Планування і здійснення позаурочних виховних заходів відбувається за
схемою:
 Загальношкільні заходи – паралель – клас – учень;
 Із залученням максимальної кількості учнів до участі у позаурочній
діяльності;
 За допомогою анкетування учнів і класних керівників з метою
виявлення перспективних напрямків діяльності.
Загальній меті виховання підпорядковується спеціально спроектована
система супідрядних, поетапно конкретизованих цілей за напрямами
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виховання, сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури,
соціальних цінностей та цінностей «Я». Послідовне досягнення цих цілей
дедалі більше наближає вихователя до мети як ідеального образу вихованої
особистості.
Виховна робота в школі реалізується за положеннями Національної
програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України» (наказ МОН України від 32.10.2011 р. за №
1243), в зміст якої входить виховання ціннісного ставлення до себе, до сімї,
родини, людей, до праці, до природи, до мистецтва, до суспільства і держави.
Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній
діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів,
формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у
виховній роботі школи є:
- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному
процесі;
- залучення молоді до національної та світової культури;
- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів;
- виховання в них життєвої компетентності.
Для реалізації цих завдань у школі складаються плани виховної роботи,
спрямовані на виконання державних, регіональних, міських програм,
заходів, та затверджуються директором школи. Плани охоплюють всі
напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне,
трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні,
традиційні шкільні свята, конкурси, участь у міських заходах.
З метою організації учнівської молоді, забезпечення активної позиції
учнів та їх представницьких органів у житті і колективній діяльності,
органічного поєднання самоврядування самостійності та ініціативи учнів з
педагогічним керівництвом, надання учням права бути організаторами
власних справ; допомоги учнівського активу та з метою адаптації юного
покоління до системи ринкових відносин, аби випускники не виходили зі
стін школи лише з певною сумою знань, а й не байдужими до обраної справи,
не безініціативними, з метою активізації участі дітей у прийнятті і виконанні
рішень для суспільно-значущих цілей у 2005-2006 навчальному році була
створена шкільна самоврядна організація «Шановна громада» статут, якої
затверджено рішенням педагогічної ради від 14.11.2005 року.
Учнівське самоврядування – спосіб організації життя колективу, що
передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у
прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно-значущих цілей.
Воно є методикою їх залучення до організації спільної діяльності.
На сучасному етапі учням надається більше прав і повноважень,
створюються широкі можливості для самореалізації кожного, вони
здобувають управлінські уміння, вчаться жити в демократичному
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суспільстві. Самоврядування є одним із напрямків громадської освіти. Воно
потребує від учнів самостійності, проте неможливе без тактовного,
грамотного педагогічного керівництва, без взаємодії педагогічного та
учнівського колективів. Їхня спільна мета – формування ініціативної,
соціально активної, спроможної приймати нестандартні рішення особистості.
Воно є добровільним об’єднанням учнів 8-11-х класів, утворене для
вироблення вміння
працювати на засадах партнерства, гласності та
підтримки наступності серед старшої, середньої , та молодшої ланки учнів.
Мета та завдання шкільного органу учнівського самоврядування :
- усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізовуватися на
благо собі, ровесникам, школі, Україні;
- забезпечувати і захищати права і інтереси учнів на основі виконання
правил та законів школи;
- враховувати весь спектр громадських, групових, особистісних інтересів,
особливостей учнів;
- сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дитини;
- вирішувати можливі протиріччя;
- прагнути узгодженості і балансу інтересів для кожного суб′єкта –
учасника прийняття рішень.
Шкільна учнівська рада – найвищий виконавчий орган учнівського
самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи,
дисципліни та особистості у відповідності до задоволення своїх потреб та
інтересів.
Шкільна учнівська рада обирається на зборах Центрів і підзвітна їм на
один навчальний рік. Вона включає в собі дев’ять членів: по одному з
Центру (голова Центру). З членів обирається голова учнівської ради на
організаційному засіданні відкритим голосуванням. Кандидат вважається
обраний на посаду, якщо за нього проголосувало простою більшістю голосів.
Шкільна учнівська рада включає в себе учнівський комітет, дев’ять
Центрів.
За наказом директора школи, з числа педагогів призначаються опікуни
Центрів .
Члени учнівської самоврядної організації є активними учасниками та
організаторами загальношкільних культурно-масових заходів.
В роботі ШУС прослідковується наступність: 1-4 класи – СДО «Світлячки
Славутича», 5-7 класи – СДО «Веселка», 8-11 класи – шкільне учнівське
самоврядування «Шановна громада».
У 2012-1023 нр видано 68 наказів та 22 розпорядження по школі з
виховної роботи.
Питання виховної роботи систематично розглядаються на засіданнях
педагогічної ради, піклувальної ради, методичної ради, на нарадах при
директору.
Протягом навчального року проводився внутришкільний контроль:
- адаптація учнів 5-х класів;
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- вивчення виховної роботи на паралелі 8-х класів;
- аналіз зайнятості учнів (2 рази на рік);
- класно-узагальнюючий контроль 10-х класів;
- моніторинг стану викладання художньої культури.
Заступник директора з НВР Мельник Т.О. входила до складу комісії з
проведення комплексної перевірки Славутицької загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №1 з 11.02.2013р. до 22.02.2013р.
Протягом 21012-2013 н.р. проводилась акція «Збережемо природу разом»
(по збору макулатури). Проведені Дні відкритих дверей 06.12.12. та
18.04.13р.
Батьківська громада залучається до підготовки та участі у виховних
заходах (загальноміських, загальношкільних, класних), до організації
екскурсійних поїздок.
Класними керівниками систематично проводяться тематичні батьківські
збори, виховні години, інструктажі, екскурсії.
Протягом навчального року для учнів систематично організовувались
зустрічі з фахівцями та представниками громадських організацій та установ
міста:
- Рада ветеранів ВВв;
- Славутицький міський центр зайнятості;
- Благодійна організація ЗОВ;
- ПДЮТ;
- КП «ККК»;
- СПЦ;
- ДЮСШ;
- Служба у справах дітей;
- Відділ внутрішніх справ;
- Кримінальна міліція у справах дітей;
- Відділ у справах сім’ї та молоді;
- Міський суд;
- Міська прокуратура;
- ЖКЦ;
- БІЦ;
- ЗБІЦ;
- ММЦ;
- Громадська організація «Тверезий Чернігів»
- Громадська організація по допомозі м. Славутичу (Мішель Смітт);
- Міська організація Української спілки ветеранів Афганістану;
- ЦРДІ;
- НВК;
- Краєзнавчий музей;
- ДАІ;
- СПД ЧАЕС;
- Пенсійний фонд;
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- Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- Національна академія управління (м. Київ)
Загальношкільні заходи:
- Проведення свята Першого Дзвоника (1-11 класи)
- Вибори до молодіжної ради (8-10 класи)
- Конкурс-виставка робіт «Дари осені» (2-4 класи)
- Свято до Дня працівників освіти (8-11 класи)
- Святковий концерт то Дня народження школи (2-11 класи)
- Експрес-гра «Подорож у країну здоров'я» (2-4 класи)
- Новорічні ранки для 2-4 класів
- «Веселі старти» серед 4-х класів
- «Веселі старти» серед 3-х класів
- «Веселі старти» серед 3-х класв
- Конкурс ялинкових прикрас (2-4 класи)
- Конкурс новорічних ікебан (5-8 класи)
- Підготовка та проведення вечора-зустрічі з випускниками минулих
років (8-11 класи)
- Виховний проект в рамках відзначення 199 років з Дня народження
Т.Г.Шевченка (5-11 класи)
- «Подорож у Країну Казок» (інсценівки), 2-4 класи
- Новорічний бал, 5-6 класи
- Турнір з шашок, 6-і класи
- Змагання з кулькової стрільби, 10-11 класи
- Змагання з футзала серед дівчат 3-4 класів
- Змагання з настільного тенісу, 11-і класи
- Змагання серед 2-4 класів «Козацькому роду нема переводу»
- Вечір російського романсу (10-11 класи)
- змагання серед 10-11 класів «Школа безпеки»
- Спортивно-виховний захід «Олімпійське лелеченя», 6-і класи
- Конкурс вітальних листівок до 8 Березня (5-11 класи)
- Конкурс вітальних листівок до Дня збройних сил (5-11 класи)
- Свято зустрічі птахів, 4-і класи
- Виховний проект «Чорнобиль не відходить у минуле»
- Лінійка Пам'яті «Зросила сльози гіркоти земля моя», 6-і класи
- День ЦО
- Привітання вихованців ЦРДІ зі святом Миколи Чудотворця(2-4 класи)
- Конкурс штучних ялинок з підручного матеріалу «Диво-ялинка» (5-8
класи)
- Виховний захід «Суд над цигаркою», 7 клас
- Свято Останнього дзвоника (1-11 класи)
- Випускний вечір, 11 класи
Тематичні місячники, декади, тижні:
- Місячник безпеки «Запобігти. Врятувати. допомогти»
- День фізичної культури і спорту
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- Всеукраїнський Олімпійський урок та Олімпійський тиждень
- День визволення Чернігівщини від німецько-фашистських загарбників
та День партизанської слави
- Всеукраїнський день бібліотек
- 68-а річниця визволення України від фашистських загарбників
- День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні
- Міжнародний день інваліда
- День збройних сил України
- День місцевого самоврядування
- День Святого Миколи Чудотворця
- День безпечного Інтернету
- Міжнародний день сім'ї
- Свято останнього дзвоника
- Тиждень знань безпеки
- День фізичної культури і спорту
- Тиждень правового виховання
- Європейський тиждень місцевої демократії
- Тиждень суспільних наук
- День української писемності
- Місячник здоров'я «Молоде покоління обирає здоров'я»
- Декада морально-етичного виховання
- Тиждень основ здоров'я
- День толерантності
- Місячник етико-естетичного виховання
- День прав людини
- Тиждень математики, фізики, інформатики
- День Соборності України
- Місячник гомадянсько-правового виховання «Я-громадянин, я –
патріот, я-житель свого міста»
- Декада мовознавства
- Місячник книги
- Місячник довкілля
- Тиждень природничих наук
- Декада профорієнтації
- Всесвітній День здоров'я
- Тиждень трудового навчання
- 27 річниця аварії на ЧАЕС
- Декада родинного виховання
- День матері
- День пам'яті політичних репресій
Проведені відкриті виховні години:
- Заїка Н.О. «Любов до ближнього – джерело величі людини», 8 Б,
- Заїка Н.О. «Здоровя і я», 8 Б
- Дейнеко О.А. «Свято Покрівонько, покрий мені голівоньку», 5 А
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- Турчин В.В. «Толерантність – запорука миру», 8 А,
- Бондаренко Н.О., Кулачок Н.В. «Знати, щоб жити»10 А,Б.
Протягом навчального року всі учні школи були охоплені виховними
заходами.
Враховуючи вище викладене, можна зазначити, що учні були
перевантажені, оскільки лише основних міських заходів було більше 60 (у
2011-2012 н. р. – 36 заходів, у 2010-2011 - 25).
Порівняльна таблиця результативності участі у загальноміських
заходах за 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 н. р.:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Захід
Міжнародний фестиваль «Золота осінь
Славутича»
Гра «Як стати мером»
Конкурс стіннівок «Славутич – місто
здоров’я»
Осіння та весняна толока
«Розумники і розумниці»
«Ігри патріотів»
«Веселі старти» серед 3-х та 4-х класів
Конкурс малюнків б.о. ЗОВ

Місце
2012-2013
н.р.
Участь

Місце
2011-2012
н.р.
Участь

Місце
2010-2011
н.р.
Участь

ІІ місце
Переможці та
участь
Участь
ІІІ місце
ІV місце
І місце
Переможці та
участь
Участь,
переможці:
Сорока Е. (7
клас),
Вольницька Д
(3 А клас)
IV місце

Переможці та
участь
Участь
ІІІ місце
ІV місце
І місце
Переможці та
участь
Участь.
Реможці:
Ільченко А,
Янченко М,
спец приз –
Стреж К.
ІІІ

Переможці та
участь
Участь
ІІ
ІІ
І місце
Переможці та
участь
Участь

9

Конкурс малюнків «Твоє майбутнє – в
твоїх руках»

10

Правничий квест «Феміда»

11

Міська дитячо-юнацька військовоспортивна гра «Джура» серед 7 класів
Змагання зі спортивного туризму

ІV місце

-

-

ІІ місце

-

-

Міський конкурс історичних есе на
тему
«Норми християнської моралі в
сучасному світі»
Міський етап Всеукраїнського
конкурсу дитячої творчості «Охорона
праці очима дітей»
Молодіжна толока (осіння та весняна )
Міський конкурс велоперегонів
«Дивогонка»
Мистецько-патріотичний конкурс
«Афганська війна очима дітей»

ІІ - Іванова О.
ІІІ - Діброва
А., Хаврусь
А.
І – Діброва А.

-

-

І –Хижковий І

-

Участь
І- Літош Д.

-

-

-

-

12
13

14

15
16
17

І- Хижковий
І.

19

18

19
20

21
22

23
24
25

Конкурсу учнівської і студентської
творчості «Я-Київщини гордість і
надія!»
Міський фестиваль інсценівок
«Різдвяні зустрічі»
Заходи до річниці аварії на
Чорнобильській атомній
електростанції. Тиждень пам’яті
“Чорнобиль не відходить у минуле ”
Зльот лідерів учнівських самоврядних
організацій
День Перемоги. Прийом
першокласників до Славутицької
міської дитячої організації “Світлячки
Славутича”.
Участь у святковому концерті.
Святкування 26-річчя з дня заснування
міста Славутича
Проведення виховного проекту
«Вшановуємо Т.Г. Шевченка»
Міський етап Всеукраїнського
дитячого творчого конкурсу «Молоде
покоління за безпеку дорожнього
руху»
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Конкурс малюнків «ЗОВ»

27

Конкурс-захист учнівських
самоврядних проектів
Конкурс малюнку «Прийняття
християнства та його роль у житті
українського народу»
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Участь у обласному конкурсі
«Олімпійський куточок»
спартакіада з баскетболу серед юнаків
теніс
волейбол (юнаки)
міська спартакіада з плавання
міська спартакіада з міні-футболу
міський спортивно-масовий захід серед
6-х класів «Олімпійськке лелеченя»
Міська спартакіада з волейболу
(дівчата)
Кулькова стрільба
Першість шкіл з легкої атлетики
Змагання з міні-футболу серед хлопців
6-7 класів

І-Шевченко
О.

-

-

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

-

-

Участь

Участь

Участь

Участь

-

-

Проведення

-

-

ІІВольницька
Д.
І- Хижковий
І.
Переможці та
участь
-

-

-

Переможці та
участь
Участь

Переможці та
участь

ІІІ-Поліщук
А., Тимофєєва
Д., Манукян
С., Коліоглу
К.
І – Мех Х.
І

-

-

-

-

ІІ
ІІ
ІІ
ІV
ІV
І

III
I
III
ІV
І
III

ІІ, ІV
-

ІV

III

ІІІ

ІІ
ІV
ІV

II
ІІІ
-

ІІІ
ІІ
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40
41
42
43

44

45
46
47
48

49
50

51
52

53
54

55
56
57
58

59
60
61
62

футзал
міські змагання з міні-футболу серед
дівчат 3-4 класів
міські змагання з міні-футболу серед
дівчат 5-7 класів
ІІ етап Національного кубку шкільного
футболу ЄВРО -2012 у Київський
області (міський)
ІІІ етап Національного кубку
шкільного футболу ЄВРО -2012 у
Київський області (обласний)
міські змагання з міні-футболу серед
хлопців 4-5 класів
Тематична дискотека до Дня
українського козацтва
Виховний проект «В гостях у школі
№3» до Дня народження школи
Всеукраїнський конкурс-захист
сучасної моделі навчального закладу
«Школа сприяння здоровю»
Міський фестиваль дитячої творчості
«Таланти твої, Славутиче»
Загальноміський творчий конкурс,
присвячений 25-річному ювілею міста
«Є Славутич на землі…»
День захисту дітей. Відкриття
пам’ятника «Білий ангел Славутича»
Святкування 25 річниці з дня
заснування міста (театралізована хода,
концерт)
Змагання з пожежної безпеки
Конкурс малюнків «Право очима
дітей»
Екологічна агітбригада
Виховний проект до Дня українського
козацтва
Фестиваль військово-патріотичної
пісні
Обласний профорієнтаційний
змагально-мотиваційний захід «Обери
майбутнє»
Конкурс логотипів
Конкурс виробів зі сміття «Не сори, а
сотвори»
Шоу-програма «П’ять кроків до
кохання»
Пізнавальна гра для учнів 5-х класів
«Я в суспільстві»

І

V
-

-

ІV

-

-

-

І

-

-

ІІ

-

ІІІ

-

-

Участь

-

Проведення

-

Участь

-

-

Переможці та
дипломанти
ІІ

Переможці та
дипломанти
-

-

Участь

-

-

Участь

-

-

-

-

-

ІV
Участь про
переможців
інформація
відсутня
ІІІ
ІV

-

-

Участь

-

-

ІІІ

Участь
І- Янченко М.

-

-

-

-

-

ІІІ
Участь
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63
64
65
66
67
68
69
70
71

Експрес-гра «Країною Закону, Права,
Моралі», 3-і класи
Посвята у ДСО «Веселка» учнів 5-тих
класів на День українського козацтва
Ярмарок професій
Обласна акція «Серце до серця»
68-а річниця визволення України від
фашистських загарбників
Концертна програма «50 років пліч-опліч»
Експрес-гра «Країною Права, Закону,
Моралі»
Шоу програма «Ідеальна пара»
Всеукраїнський місячник Червоного
Хреста

Участь

Участь

Участь

Участь

-

-

Участь
Участь
Участь

Участь
-

Участь
-

Участь

-

-

Участь

Участь

Участь

-

ІІІ
-

Участь
Участь

Класні керівники та вчителі-предметники виконували свою роботу
сумлінно.
На
наступний
навчальний
рік
планується
запровадження
загальношкільного свята для учнів 1-х класів «А ось і ми» та 5-х класів
«Веселковий калейдоскоп» за участю ШУС.
Слід відзначити роботу керівників мо класних керівників, класних
керівників Заїку Н.О., 8 Б, Кукушкіну Н.П., 6 А, Бабич І.В., 6 Б, Дейнеко
О.А., 5 А, Мех Г.В., 2 Б, Сміян Н.І., 2 А, Мишко О.М., 3 Б.
Пропозиції:
У наступному, 2013-2014 н.р., продовжуючи роботу над реалізацією вище
зазначених завдань і мети виховної роботи:
1. Педагогу-організатору активізувати роботу шкільного учнівського
самоврядування.
2. Практичному психологу проводити діагностику ціннісних орієнтацій
та рівня вихованості учнів і доводити її результати до відома класних
керівників, що полегшить їм планування виховної роботи у класі.
3. Класним керівникам 1-11 класів:
- творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над
підвищенням свого методичного рівня, активніше вивчати теоретичні
питання стосовно проблем сучасного виховання та застосовувати їх на
практиці;
- працювати над створенням умов для самореалізації особистості
відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
- підвищувати рівень вихованості, громадської активності учнів;
- виявляти та застосовувати найбільш результативні форми і методи
виховання, а також критерії оцінки обраних напрямків роботи в межах
класної виховної моделі;
- при плануванні виховної роботи використовувати основні позиції
проекту Національної програми виховання учнів, матеріали якої можна
використовувати для створення власної виховної системи класу;
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- звертати увагу на пропуски уроків учнями без поважних причин,
запізнення до школи
і порушення дисципліни, своєчасно доводити
відповідну інформацію до адміністрації школи;
- продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів,
- активізувати та удосконалювати роботу з батьками, систематично
проводити тематичні батьківські збори, залучати батьків до позакласної
роботи школи;
- ретельніше готуватися до проведення годин спілкування, чітко ставити
їх виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.
АНАЛІЗ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, однією з основних
частин навчально-виховного процесу. Бібліотека будує свою роботу на
основі річного плану роботи школи.
Протягом року бібліотека працювала над вирішенням таких завдань:
якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;
інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного
процесу, самоосвіті школярів;
розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі
вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів
роботи. Уведення в роботу бібліотеки новітніх технологій;
сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості;
всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів
шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї;
бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб
користувачів у дозвіллєвій діяльності, у профорієнтаційному визначенні;
створення комфортного бібліотечного середовища; реформування
бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і сучасні
мультимедійні технології.
Навчальний рік розпочався із забезпечення вчителів та учнів навчальною
та методичною літературою.
На початку вересня було проведено перереєстрацію читачів у зв’язку із
переформуванням класів. Відповідно була оформлена картотека читацьких
формулярів.
За реєстраційною картотекою у бібліотеці протягом 2012-2013 року
зареєстровано 373 користувачі.
Загальний відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням по закладу
становить 66 %.
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Кількість користувачів
517

484

600

373

500
400
300
200
100
0

2010-2011 н.р.
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2012-2013 н.р.

Протягом навчального року у бібліотеці зареєстровано 2966 відвідувань.
Середня відвідуваність в день становить 14 користувачів.
Зменшення показників відвідуваності порівняно із минулими роками
пояснюється тим, що зменшується кількість класів у школі. Недостатнім є
комплектуванням фонду бібліотеки сучасною дитячою літературою та
програмовими творами. І, що важливо, сьогодні учні все більше віддають
перевагу комп’ютерним технологіям та Інтернет-джерелам.
Кількість відвідувань
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Протягом року бібліотекою видано 10485 джерел інформації. З них - 7405
примірників підручників.
У 2011-2012 навчальному році у бібліотеці було встановлено комп’ютер
для користувачів з підключенням до мережі Інтернет та принтер. Наявність
доступу до мережі Інтернет значно підвищує рівень бібліотечноінформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
Книговидача за видами видань
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0
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аудіов ізуальних Інтернет-дов ідки
матеріалів
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В бібліотеці є сканер, що дає можливість переводити в електронний
вигляд книги, журнали та статті з газет.
Аналіз книговидач показав, що найбільше видано літератури з
мовознавства і літературознавства – 32 %, природничо-наукової літератури –
26%, і суспільно-політичної літератури – 13%.
Книговидача за змістом
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Середня книговидача в день становить 52 примірники.
Аналізуючи показники книговидачі за попередні роки, треба зазначити,
що в порівнянні з минулим навчальним роком книговидача зменшилася на
155 примірників, а в порівнянні з 2010-2011 н.р. – на 4278 примірників.
Аналіз книговидач
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Слід зазначити, що збільшується інтерес учнів до художньої літератури.
Порівняно з минулим навчальним роком її видано на 391 примірник більше.
Важливою ланкою роботи бібліотеки є формування і організація
книжкового фонду. Ведеться відповідна облікова документація: книги
індивідуального та сумарного обліку, реєстраційна картотека підручників,
електронний реєстр підручників, статистичний звіт, електронна інвентарна
книга обліку навчальної літератури та інші облікові документи. Проводиться
систематизація та каталогізація нової літератури.
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Обсяг всього бібліотечного фонду становить 52032 примірники. З них 23832 прим. підручників.
Основний фонд поповнюється за рахунок бюджетних коштів та
подарункових видань.
В 2012-2013 навчальному році до бібліотеки надійшло всього 66
примірників видань, що значно менше, ніж в попередні роки.
Надхоження до основного фонду
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На 2013 р. передплачено 34 назви періодичних видань для вчителів та
учнів. За кошти місцевого бюджету передплачено 6 видань, за позабюджетні
кошти – 28 видань.
З них:
для учнів – 8 видань;
для педагогів – 26 видань.
Передплата періодичних видань
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Оформлюючи передплату на 2013 рік ми орієнтувалися на забезпечення
періодичними
виданнями всіх категорій користувачів бібліотеки.
Передплачено фахові, загальнопедагогічні, науково-популярні та суспільнополітичні видання.
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Періодичні видання за змістом
(передплата 2013)
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Фонд навчальної літератури формується відповідно до чинних програм та
контингентів учнів.
Забезпеченість учнів підручниками становила:
1-4 класи – 100%
5-9 класи – 89%
10-11 класи – 94%
1-11 класи – 93%
Одним з основних напрямків роботи шкільної бібліотеки є інформаційнобібліографічна діяльність. З цією метою протягом 2012-2013 навчального
року продовжувалась робота над веденням довідково-бібліографічного
апарату, а саме: каталогізація нової літератури, розстановка карток в
каталоги та картотеки; ведення систематичної картотеки журнальних статей;
аналітико-синтетична обробка матеріалів з газет для тематичних картотек.
Отримуючи нову літературу, бібліотекарі готували „Інформаційний
бюлетень новинок” та оформлювали
книжкову виставку «Нові
надходження!»
До педагогічних рад були оформлені рекомендаційні списки літератури:
«Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних
досягнень учнів», «Самоврядування як засіб розвитку самостійності,
ініціативи, саморозвитку особистості школяра», «Фізична та художня
культури як складові всебічного розвитку особистості».
Протягом року велика увага приділялась індивідуальній роботі з
читачами. Під час видачі літератури проводились рекомендаційні бесіди з
учнями, консультації щодо вибору літератури біля книжкових полиць, бесіди
про прочитану книгу, бібліотекарі намагалися якнайкраще задовольнити
потреби читачів у художній, навчальній, довідковій та іншій літературі.
З метою задоволення читацьких потреб, надання оперативної інформації у
бібліотеці були організовувані книжково-ілюстративні виставки до
знаменних і пам’ятних дат, предметних та тематичних тижнів, а саме:
«Олімпійські старти» - до Дня фізичної культури і спорту;
Сторінками партизанської слави» - до Дня визволення
Чернігівщини;
«Славутич – наш дім» - куточок краєзнавства;
«Козацьке сузір’я» - до Дня українського козацтва;
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«Плекатимеш мову – цвістимуть слова» - до Дня української
писемності і мови;
«Веселка дитинства» - до Всесвітнього дня дітей, та інші.
Всього протягом навчального року було оформлено 36 тематичних
виставок літератури, проведено 5 бібліотечних занять, 3 екскурсії для учнів
початкової школи.
Протягом року шкільна бібліотека брала участь у всіх загальношкільних
заходах, а саме:
тематичних місячниках;
предметних тижнях;
педагогічних та методичних радах.
щорічному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»;
місячнику книги.
З метою підвищення свого професійного рівня бібліотекарі брали участь
у методичних об’єднаннях шкільних бібліотекарів, інструктивно-методичних
нарадах, міських семінарах-практикумах, майстер-класах, курсах підвищення
кваліфікації.
У 2012-2013 навчальному році шкільна бібліотека створила свій сайт і,
таким чином, розширила можливості для покращення бібліотечнобібліографічного обслуговування користувачів. На сторінках сайту можна
дізнатися про нові надходження, про заходи, які проводить бібліотека, а
також іншу корисну інформацію. Робота над поповненням сайту буде
продовжуватися і надалі.
Вагому допомогу шкільним бібліотекарям надавав актив бібліотеки.
Разом із бібліотекарем активісти працювали над оформленням нових
надходжень, розстановкою та ремонтом книг, проведенням масових заходів.
З метою стимулювання пізнавальної активності, популяризації книги,
підтримки читання та на підставі наказу відділу освіти «Про проведення
місячника книжки» у школі був проведений місячник книжки. У цьому
навчальному році він пройшов під гаслом «Дитина читає – Україна
процвітає!»
У рамках місячника були проведені тематичні тижні: «Хвала жінкам, що
славлять Україну», «Є книги, незаслужено забуті; нема жодної, яку б
незаслужено пам'ятали», Тиждень шкільного підручника, Всеукраїнський
тиждень дитячої та юнацької книги.
Перший тиждень з 04.03. по 08.03.2013 проходив від гаслом «Хвала
жінкам, що славлять Україну». В бібліотеці діяла виставка літератури,
присвячена жінкам, які прославляли нашу рідну землю, були взірцями
жіночності та знаменитими історичними постатями.
Другий тиждень з 11.03. по 15.03.2013 проходив від гаслом «Є книги,
незаслужено забуті; нема жодної, яку б незаслужено пам'ятали». В рамках
тижня б бібліотеці була оформлена тематична поличка «Книги-ювіляри 2013
року».
З 18.03. по 22.03.2013 був проведений Тиждень шкільного підручника.
28

Протягом тижня відбулися заходи, спрямовані на формування навичок
раціонального читання, вміння працювати з джерелами навчальної
літератури. Були проведені виховні години: «Хто багато читає, той багато
знає», «Що ми читаємо?», «Історія однієї книги», «Моя домашня бібліотека»,
«Бережне ставлення до книги та повага до людей, що її створюють», «Виклик
сучасності: електронний підручник», «Життя книги – збереження наших
лісів» та інші.
Також були проведені рейди «Як живеш, підручнику?» Бібліотекарі
перевірили стан збереження навчальної літератури учнями та провели бесіди
про бережливе ставлення до шкільних підручників.
Бібліотечні активісти підготували і проведи для учнів 2-х класів захід
«Книжковий дивосвіт», під час якого другокласники познайомилися з
історією створення книги та елементами сучасної книги.
Традиційним є День ерудита.
Метою цього заходу є:
• розвивати пізнавальні інтереси учнів,
• нетрадиційними бібліотечними засобами залучати учнів до читання,
• популяризувати дитячі періодичні видання та книги.
Окрім масових заходів, бесід, лекцій у рамках місячника були оформлені
книжкові виставки, полички, буклети. Так, до 199 річчя з Дня народження
Т.Г. Шевченка у бібліотеці діяла виставка літератури «Шанує Тараса велика
родина». Для учнів молодшого шкільного віку бібліотекарем оформлена
пам’ятка «Твої помічники у виборі книги».
“Творчості крила подарувала нам книга” - так називався конкурс на
кращу книгу-саморобку, кращий малюнок до улюбленої книги, та кращу
книжкову закладинку. Всі учасники були нагороджені дипломами.
Завершився місячник книги «Святом казки».
Наприкінці навчального року була проведена робота по прийому
шкільних підручників. Водночас зверталася увага на стан збереження
навчальної літератури учнями. В цілому підручники збережено добре,
силами учнів відремонтовано більшість підручників.
Як і в попередні роки, значна увага приділялась ліквідації читацької
заборгованості.
Згідно з нормативними документами у червні
проводилась
інвентаризація фонду навчальної літератури. В ході інвентаризації визначено
потребу, резерв, процент забезпечення підручниками на 2013-2014
навчальний рік, та проведено списання застарілої літератури.
Протягом року проводилася робота по естетичному оформленню
бібліотеки. Були придбані нові жалюзі для вікон, висаджені квіти, оформлені
тематичні виставки.
Між тим, в діяльності бібліотеки залишились труднощі, які бібліотекарі
не спроможні подолати самостійно. Негативно позначається на діяльності
бібліотеки наступне:
недостатнє фінансування поповнення фонду;
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відсутність бібліотечної техніки (книжкових стелажів, каталожних
карток, поличних роздільників, каталожної шафи, спеціальних бібліотечних
меблів).
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
У 2012-2013 н.р. школа продовжує працювати над проблемою:
«Формування цілісної системи знань учнів шляхом застосування традиційних
та інноваційних форм і методів роботи відповідно до сучасної особистості
школяра».
Мета: формування позитивної мотивації до здорового способу життя,
виховання духовно багатої, морально здорової особистості.
Основні напрямки, за якими працювала психологічна служба в
2012-2013 н.р.:
1)
психологічний супровід адаптації першокласників, п'ятикласників,
десятикласників;
2)
формування духовних цінностей у школярів;
3)
пропаганда здорового способу життя серед дітей та дорослих;
4)
години психолога.
Адаптація учнів перших класів проводилася у жовтні місяці. Було
охоплено 100% (48)учнів, з них 80% (38) учнів успішно адаптувалися до
навчання у школі, 20% (10) учнів мали проблеми із пристосуванням до
навчання у школі, з ними було проведено індивідуальні корекційнорозвивальні заняття із розвитку пізнавальних процесів. В кінці жовтні
провели батьківські збори для батьків першокласників (1 А, Б) «Як
допомогти адаптуватися дитині в школі. Допомога дорослих» (батьківські
збори відвідали 35 батьків), індивідуальні консультації для класоводів 1 А, Б
«Психологічні особливості старших дошкільників» та індивідуальні
консультації для батьків першокласників «Сприяння кращій адаптації дитини
до навчання у школі» (5 індивідуальних консультацій).
Адаптація учнів 5-их класів була проведена наприкінці жовтня – початок
листопада. З учнями 5-их класів було проведено наступний діагностичний
мінімум – Тест на визначення рівня шкільної тривожності Філліпса,
соціометричне дослідження та вивчення рівня мотивації до навчання.
Більшість учнів, а саме (37 учнів) адаптувалися до навчання у середній ланці
школи. На основі результатів дослідження проведено консиліум, де було
висвітлено питання щодо адаптації учнів 5-их класів та прийнято загальні
рекомендації щодо подальшої роботи з учнями. Для учнів із підвищеним та
високим рівнем тривожності (8 учнів), було проведено заняття на зниження
рівня тривожності, а також проведено заняття на підвищення рівня мотивації
до навчання (45 учнів). Реалізуючи основні напрями, були проведені
наступні заходи: батьківські збори для батьків 5 А,Б класів «Що необхідно
знати про психологічну готовність дитини до середньої школи?» (28 батьків
було присутніх на зборах), індивідуальні консультації для класних керівників
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5 А, Б класів «Психологічні особливості адаптації п'ятикласників до навчання
в середній ланці школи».
Вивчення адаптації учнів 10-х класів відбувалося протягом листопада
місяця. Використано наступний діагностичний мінімум – «Соціальнопсихологічна адаптація особистості за К. Роджерсом і Р. Даймондом».
Охоплено 26 учнів, 25 з яких успішно адаптувалися до навчання у
новоствореному колективі. Для учнів проводилися індивідуальні
консультації з надання результатів діагностування, для 1 учня 10 класу було
проведено індивідуальні консультації із використанням корекційнорозвивальної роботи.
З учнями та батьками 7-го та 9-их класів проведено профорієнтаційну
роботу з метою надання допомоги дітям визначитися із майбутньою
професією та формування профілів навчання згідно до потреб учнів.
Діагностичний мінімум – анкета профільної орієнтації для учнів та батьків 7го та 9-их класів, Дифференциально диагностический опросник (ДДО)
Е.А.Климова, діагностика соціальної спрямованості особистості за Дж.
Голландом, анкета інтересів. Індивідуальна діагностика з учнями 9-их класів
проводилися на індивідуальних консультаціях (14 учнів про діагностовано
індивідуально). Для учнів 9-их класів були проведені заняття з елементами
тренінгу «Як ми обираємо професію», «Шляхи отримання професії» з метою
активізації процесу формування психологічної готовності учнів до
професійного самовизначення, формування відповідного ставлення до
вибору професії. Для учнів 7-их класів проведено індивідуальні консультації
щодо результатів анкетування (7 консультацій).
Для учнів 11 класів, які складали ЗНО, були проведені заняття з
елементами тренінгу «Не хвилюйтесь, у вас ЗНО» з метою підготовки
слухачів до розуміння психічного стану «стрес», «страх», «тривога», як
проблеми, які існують серед учнів-випускників перед іспитами. Були надані
рекомендації щодо успішного складання ЗНО. (48 учнів було присутніх на
заняттях).
Для учнів, які стоять на внутрішкільному обліку проводиться
індивідуальні консультація, діагностування (вивчення типу темпераменту,
вивчення акцентуацій характеру, вивчення рівня агресивності, вивчення
рівня мотивації до навчання), а також тренінгові заняття (корекційнорозвивальна робота), зокрема: «Здоровий спосіб життя», та «Зміни себе сам»
(охоплено 18 учнів).
Протягом року проводились індивідуальні консультації для батьків з
питань виховання, навчання учнів, взаємовідносин у класі та з учителями. (27
консультацій).
Для вчителів цього року проведено семінарське заняття: «Емоційне
вигорання педагога та шляхи його подолання» метою якого було ознайомити
педагогів з критеріями та ознаками емоційного вигорання, основними
шляхами профілактики та подолання феномену вигорання, які є актуальними
для особистісного та професійного розвитку сучасного педагога, навчити
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вчителя максимально використовувати свій особистісний потенціал через
організацію власного життєвого простору, визначати пріоритети. (кількість
присутніх – 17 педагогів). Для вчителів кожного року надаються
індивідуальні консультації з питань проведення виховних годин по
шкідливим звичкам, по роботі із класом, проблемним дітям. У 2012 – 2013
році таких консультацій було надано – 15.
З 2012 – 2013 навчального року було введено години психолога для учнів
1 – 11 класів. Здебільшого на годинах психолога проводилась просвітницька
робота, корекційно – розвивальна, діагностична, профілактична. Тематика
годин психолога серед учнів школи: толерантне ставлення до людей хворих
на ВІЛ-СНІД; профілактика торгівлі людьми; куріння чи здоров’я – обирайте
самі! (заняття з елементами тренінгу); гендерні відмінності; основи
психологічних знань; Психологія для початківців, факультативні заняття для
учнів (корекційно – розвивальна програма, 1-2 клас; попередження
агресивності у дітей шкільного віку (корекційно – розвивальна програма);
психокорекція пізнавальних процесів у молодших школярів; діагностика
готовності дитини до навчання у середній ланці; психологічні аспекти
соціалізації підлітків (просвітницька програма для учнів 7-9-их класів)
Психологічна служба школи і надалі планує приділяти значну увагу
збереженню психологічного здоров'я учнів, вчителів, батьків, адже лише
здорові люди можуть реалізувати свій життєвий потенціал, прагнуть до
високо моральних цінностей, чим і зможуть збагачувати себе та свою країну.
На сучасному етапі школа покликана не тільки дати учням загальну
освіту та виховувати особистість, а й незалежну мотивацію до здорового
способу життя, дати знання та практичні навички для зміцнення та
збереження здоров'я.
Основні завдання психологічної служби на 2012 – 2013 н.р.:
 Створення позитивної психологічної атмосфери у стосунках між всіма
субє'ктами навчально-виховної діяльності;
 Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків;
 Сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному
віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до
самовиховання і саморозвитку;
 Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчальновиховного процесу на основі його психолого – педагогічного вивчення;
 Профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному та
психофізичному розвитку учнів.
Основні напрямки роботи:
 Сприяння розвитку психічних процесів: пам'яті, уваги, уяви, мислення
та формування творчого підходу дитини в сферах діяльності та спілкування;
 Пропаганда здорового способу життя серед дітей та дорослих.
 Попередження девіантної поведінки неповнолітніх;
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 Профілактика
дезадаптації
першокласників,
п'ятикласників,
десятикласників;
 Психологічний супровід дітей, які потребують підвищеної уваги;
 Проведення просвітницької роботи з педагогами та батьками та
батьками, щодо психологічних проблем виховання та навчання дітей.
 «Рівний – рівному» Програма МОН
 «Основи психології» (9 – 12 класи) Є. Грабовська
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Дитинство – найважливіший період у становленні особистості. Саме тоді
людина потребує найбільшої уваги і захисту. Від ставлення до дітей,
розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, від стану охорони дитинства
залежить доля кожної людини і розвиток суспільства загалом.
Тому пріоритетом у діяльності соціального педагога на сучасному етапі є
підвищення ефективності його роботи. Робота соціального педагога
навчального закладу ведеться за планом роботи, затвердженим директором
школи. А соціальна служба навчального закладу діє з метою створення
соціально-психологічних умов розвитку особистості.
Протягом навчального року основним завданням у роботі соціального
педагога школи є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов
для розвитку дитини, встановлення зв'язків та партнерських відносин між
родиною та школою. Для досягнення позитивних результатів у своїй
діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про
попередження насильства в сім'ї», «Про забезпечення організаційно –
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», «Програмою соціальної підтримки сім’ї,
виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання та
запобігання ранньому соціальному сирітству на 2011 – 2015 роки «Сім’я та
дитина» та іншими.
Протягом 2012–2013 н.р. головними напрямками роботи соціального
педагога школи були:
- діагностична робота;
- консультативна робота;
- захисна робота;
- профілактична робота;
- підтримка взаємозв’язку з суспільними інститутами, службами та
організаціями, що забезпечують соціальний захист дітей;
- організаційно – методична робота.
Діяльність соціального педагога школи була спрямована на реалізацію
таких завдань:
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здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт, дітей під
опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітейнапівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей-інвалідів, дітей, які
проживають у сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів,
які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до
правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД;
 організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи;
 організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці
інноваційних програм і технологій, консультування з питань аспектів
розвитку, навчання, виховання учнів;
 організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з
питань організації виховного процесу;

організація необхідної консультативної психолого-педагогічної
допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки
(діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти,
діти-інваліди);

організація соціально-психологічного обстеження, надавання
консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних,
неблагонадійних та інших проблемних сімей;

організація профілактичної роботи з попередження девіантної
поведінки;
 профілактика правопорушень неповнолітніх, побутового травматизму;
 сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики
злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих
звичок серед підлітків;
 прогнозування та профілактика можливих негативних проявів та їх
вплив на особистість дитини;
 підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою
реалізації захисних функцій соціального педагога.
Для реалізації цих завдань була обрана науково-методична проблема над
якою працює соціальний педагог «Девіантна поведінка підлітків та шляхи її
подолання у роботі соціального педагога»
Був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік, план роботи
щодо виконання міської програми «Турбота», план роботи щодо запобігання
злочинності та інших негативних явищ у підлітковому середовищі, по
здійсненню соціального захисту учнів, план заходів по реалізації
Комплексної програми профілактики правопорушень.
На початку навчального року соціальним педагогом була проведена
паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів
підоблікових категорій. Протягом року у банк даних дітей вносилися
корективи.
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Порівняльна таблиця соціальних показників протягом 2011-2012н.р та
2012-2013н.р. станом на 15 вересня
2011-2012н.р.
2012-2013н.р.
К-сть
%
К-сть
%
Багатодітні
21
3.4
23
4.5
сім’ї
Неповні сім’ї
135
22.1
138
26.6
Діти-сироти
3
0.5
3
0.6
Напівсироти
23
3.8
19
3.7
Позбавлені
8
1.3
9
1.7
батьківського
піклування
Діти-інваліди
10
1.6
13
2.5
СЖО
2
0.3
2
0.4
ВШО
9
1.5
9
1.7
Облік
в
0
0
КМСД
Як бачимо, кількість
- багатодітний сімей збільшилась на 1.1%
- неповних сімей збільшилась на 4.5%
- дітей-сиріт зменшилась на 0.1%
- дітей-напівсиріт зменшилась на 0.1%
- позбавлених батьківського піклування збільшилась на 0.4%
- дітей-інвалідів збільшилась на 0.9%
- дітей, які мають СЖО зменшилась на 0.1%
- дітей, які перебувають на ВШО збільшилась на 0.2%
- дітей, які перебувають на обліку в КМСД відсутня від початку
навчального року, але станом на 24.05.2013 року така дитина одна.
В навчальному закладі заведені картки на дітей соціально-незахищених
категорій, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб,
які їх заміняють, місце їх роботи, житлово-побутові умови. Крім того,
ведуться облікові справи дітей зазначеної категорії, в яких зібрані акти
обстеження, інформація про індивідуальну роботу з дитиною з боку класного
керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості,
характеристики та матеріали, надані класними керівниками. Сім'ї такої
категорії супроводжують класні керівники та соціальний педагог, який дає
рекомендації батькам, вчителям, дітям, які потребують піклування чи
знаходяться у складних життєвих обставинах.
В рамках виконання Комплексної програми профілактики правопорушень
школі систематично ведеться робота з дітьми, які стоять на шкільному обліку
(на кінець н.р. – 11, з них перебуває на обліку в ССД, КМСД - 1 ). З ними
проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування вдома,
розмова з вчителями з приводу поведінки на уроках. Записи про проведену
роботу наявні в облікових картках. Проводяться регулярні рейди - перевірки
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стану відвідування уроків. З боку адміністрації, соціального педагога
проводилася робота з батьками, учнями та класними керівниками щодо
запобігання пропусків занять без поважних причин, більш відповідального
ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків, щодо запобігання
дитячої бездоглядності.
Порівняльна таблиця пропусків уроків
Всього за рік
Через хворобу
Без поважних
причин
2011-2012 н.р.
68 211
43 214
2 437
2012-2013 н.р.
57057
37167
1 488
Можна відмітити, що протягом 2012-2013н.р. спостерігається тенденція
до зменшення кількості пропусків уроків без поважних причин. У
кількісному співвідношенні це менше на 949 пропусків.
Батьки письмово попереджалися щодо пропусків уроків їх дитиною без
поважних причин, про незадовільну поведінку, порушення внутрішнього
розпорядку, про початок канікул.
Сім’я завжди була й залишається природним середовищем первинної
соціалізації дитини, джерелом матеріальної та емоційної підтримки,
необхідної для розвитку її членів, особливо дітей і підлітків, засобом
збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління.
Дитина в сім’ї навчається, беручи приклад з батьків, з того, як вони
ставляться до своїх обов’язків, одне до одного, до інших людей. Тому дуже
важливою є робота соціального педагога з батьками, робота з вивчення стану
сімейного виховання. Відповідно протягом року було складено 29 актів
обстеження умов життя і виховання неповнолітніх.
Протягом 2012 – 2013 н.р. за участю адміністрації, соціального педагога,
учнів, батьків було проведено 10 засідань Ради профілактики, де
розглядалась поведінка, успішність 16 учнів школи. Варто зазначити, що
однією із основних причин запрошення дітей і їхніх батьків на засідання
Ради профілактики є пропуски уроків без поважних причин учнями, низька
успішність, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов’язків. 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. Батьки часто звертаються за допомогою у розв’язанні конфліктних
ситуацій між ними та їх дітьми. Відповідно вівся журнал обліку
індивідуальних консультувань батьків та вчителів.
Важливим напрямком роботи соціального педагога була допомога у
вирішенні проблем шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в
учнівських колективах. З цією метою проводились групові та індивідуальні
профілактичні бесіди з учнями (про що є запис в журналі обліку) за фактами
неприязливих стосунків між ними, незадовільної поведінки під час уроків та
на перервах. З боку соціального педагога здійснювалася співпраця з
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класними керівниками, які дуже добре знають дітей свого класу і
допомагають в роботі з ними.
В рамках співпраці з КМСД та ССД відбувалися консультативні зустрічі з
працівниками цих служб, надавалася інформація стосовно учнів школи на
запит КМСД, ССД з метою організації роботи з сімями, які мають СЖО,
учнями, батьків яких було притягнено до адміністративної відповідальності
та учнями, які знаходяться на профілактичному обліку. Були підготовлені та
передані до Славутицького МВГУ МВС України в Київській області 5
клопотань на притягнення батьків до адміністративної відповідальності за
37т.. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в зв’язку з
невиконанням ними закону України «Про загальну середню освіту», 37т.. 47
п.3 та 37т.. 29. П.2, 37т.. 59 закону України «Про освіту»; направлено листів
по місцю роботи батьків – 1.
В листопаді – грудні 2012 р. разом з працівниками ССД проводились
рейди «Діти вулиці», «Родина» з метою виявлення учнів, груп дітей
асоціальної поведінки.
Протягом року було проведено 4 етапи Всеукраїнського рейду «Урок».
В травні було розпочато роботу щодо оздоровлення (створені списки
учнів, які потребують оздоровлення в першу чергу).
На запит класних керівників з боку соціального педагога надавалась
методична допомога у проведенні класних годин, батьківських зборів. Була
поповнена папка з інформаційним матеріалом щодо соціалізації підлітків, їх
правової та загальнолюдської культури, матеріалами інформаційноконсультативного характеру для батьків (статті законів; як вести розмову з
підлітком; поради батькам щодо виховання тощо), папка нормативноправової документації та методично-інструктивних матеріалів з питань
профілактики жорстокого поводження з дітьми.
Протягом року соціальним педагогом своєчасно складалась та подавалась
інформація до відділу освіти, ССД, КМСД.
Аналізуючи роботу соціального педагога протягом 2012 – 2013 н.р.
можна сказати, що: організаційно-методичні заходи, науково-методична
робота, що передбачені планом, виконані в повному обсязі.
Протягом року здійснювалося корегування річного плану діяльності
відповідно до запитів адміністрації навчального закладу.
Основна мета роботи соціального педагога ЗОШ №3: забезпечити
соціальне посередництво між школою, сім’єю, державними та громадськими
організаціями з питань правового і соціального захисту дітей та підлітків для
покращення соціальної адаптації та соціалізації особистості і створення
сприятливих умов для її розвитку.
Завдання на 2013 – 2014 навчальний рік:
1. Здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей
під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей –
напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в
сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на
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внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що
перебувають на обліку в ССД і КМСД.
2. Організація отримання відомостей про учнів школи.
3. Організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й
розробці інноваційних програм і технологій, консультування з питань
аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.
4. Організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що їх замінюють)
з питань організації виховного процесу.
5. Організація необхідної консультативної психолого-педагогічної
допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з
обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди).
6. Організація
соціально-психологічного
обстеження,
надання
консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних,
неблагонадійних та інших проблемних сімей.
7. Організація профілактичної роботи з попередження девіантної
поведінки;
8. Профілактика правопорушень неповнолітніх.
9. Здійснення превентивного виховання, профілактика злочинності,
алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед
підлітків.
10. Прогнозування та профілактика можливих негативних виявів та їх
вплив на особистість дитини.
11. Підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою
реалізації захисних функцій соціального педагога.
ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ
Відповідно до вимог чинного законодавства в школі проводиться вся
необхідна робота щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу. Наказом затверджене «Положення про службу
охорони праці» та призначено відповідального за охорону праці в школі. На
початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на
проведення навчальних занять у кабінетах і приміщеннях підвищеної
небезпеки, акт готовності закладу до нового навчального року.
Зокрема складений і реалізується план з охорони праці та безпеки
життєдіяльності на 2012-2013 н. р., діють затверджені інструкції з охорони
праці, посадові інструкції працівників, затверджені правила внутрішнього
трудового розпорядку, проводяться інструктажі для працівників та учнів
школи, проведено навчання та перевірка знань з ОП працівників школи. Учні
отримують інструктажі у кабінетах фізики, хімії, трудового навчання,
спортивних залах.
Усі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань
охорони праці ведуться. Створено куточок безпеки життєдіяльності, школа
забезпечена протипожежним інвентарем.
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За 2012-2013 н. р. не було випадків виробничого травматизму, 1 випадок
травмування невиробничого характеру.
Робота колективу школи з охорони праці ведеться згідно з Законом
України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563
від 01.08.2001 року.
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО
ТРАВМАТИЗМУ
Особлива увага приділяється роботі з попередження дитячого
травматизму.
Протягом 2012-2013 навчального року здійснювалося викладання
обов'язкового курсу «Основи здоров'я» відповідно до програми, з
дотриманням нормативних вимог на підставі річного плану роботи закладу.
На виконання наказу відділу освіти №58 від 25.03. 2013 року «Про
організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності у веснянолітній період 2013 року» було проведено вибіркову перевірку знань учнів 57-х класів з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, безпечної
поведінки в лісі та біля водойм в якому взяли участь 64 учні. Всі учні
показали високий і достатній рівень знань.
Згідно з планами виховної роботи проведені бесіди з профілактики
нещасних випадків з дітьми, з опануванням правил дорожнього руху, правил
поведінки на воді, правил користування газовими та електроприладами,
правил поведінки в разі знаходження вибухонебезпечних предметів, тощо.
Означені бесіди записані на відповідних сторінках класних журналів. У
приміщенні школи розміщено необхідну наочність з попередження дорожньо
- транспортних пригод, з правил протипожежної безпеки тощо.
У кожному навчальному кабінеті, спортивній залі зберігаються журнали
інструктажів з техніки безпеки, у яких своєчасно робиться відмітка про
проведення інструктажу, у класних журналах ведеться сторінка з
попередження травматизму.
Роз'яснювальна робота щодо профілактики дитячого травматизму
проводилася систематично з батьками учнів на батьківських зборах,
здійснювалась систематична просвітницька робота з питань побутового
травматизму та нещасних випадків з дітьми на класних годинах. Питання
попередження дитячого травматизму постійно розглядалось на нарадах.
За 2012-2013 н. р. в школі зафіксовано 2 випадка травмування під час
навчально-виховного процесу та 2 випадка травмувань учнів в побуті. За
всіма випадками проведені розслідування, складені акти. Аналіз причин
травмувань учнів показав, що основними чинниками, що призвели до
травмувань є надмірна активність, необережність та застосування фізичної
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сили при з’ясуванні стосунків учнями.
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Учні ЗОШ № 3 протягом 2012-2013 навчального року були оглянуті
спеціалістами ДЗ СМСЧ № 5. При виявленні будь-яких захворювань,
потребуючих додаткових обстежень більш досконалого рівня, всі діти
направлялись в інші лікувальні заклади, де отримували більш досконале
обстеження і лікування.
Протягом навчального року, після кожних канікул, медичним
працівником школи всі учні оглядались на наявність педикульозу і корости.
Постійно велась робота з довідками, в яких зазначена група для занять
фізичною культурою, контролювались терміни дії довідки, проходження
наступних медичних оглядів для продовження терміну дії довідок.
Медичним працівником школи систематично перевірялись уроки фізичної
культури.
Комплектування медичного кабінету школи для надання невідкладної
медичної допомоги учням протягом року проводилась за рахунок
добровільних благодійних внесків.
Протягом 2012-2013 навчального року всі дитячі медичні огляди
проводились в лікувальному закладі ДЗ СМСЧ № 5 м. Славутич в
присутності батьків. На випадок проведення медичного огляду в приміщенні
навчального закладу є можливість надати всі необхідні приміщення з
урахуванням всіх санітарно-епідеміологічних норм і правил.
В медичному кабінеті є необхідне матеріально-технічне обладнання
(ростомір, ваги медичні, таблиця для перевірки гостроти зору, апарат для
виміру артеріального тиску).
Під час проведення медичного огляду в приміщенні школи є можливість
забезпечити кожного лікаря окремим кабінетом з метою дотримання
конфіденційності та деонтологічних аспектів. При неможливості присутності
батьків під час медичного огляду учнів, є можливість отримати
поінформовану згоду батьків чи законного представника дитини на
проведення огляду.
Серед проблем необхідно відмітити недостатнє бюджетне фінансування.
Медичний кабінет школи потребує частішого оновлення медпрепаратів.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Фінансування школи в 2012-2013 н. р. здійснювалось за рахунок
державного та місцевого бюджету, спонсорської допомоги та добровільної
благодійної допомоги батьківської громади школи.
За рахунок бюджетних коштів здійснювалось фінансування комунальних
послуг, оплата праці працівників школи, придбаний принтер.
За рахунок місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт санвузлів,
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заміна лінолеуму в 5 навчальних кабінетах та 2 блоках коридору.
За рахунок спонсорської допомоги матеріально-технічна база школи
поповнена ноутбуком, інструментами та технічним інвентарем для
технічного забезпечення трудового навчання та виховання учнів,
забезпечений належний санітарний стан закладу завдяки
отриманим
чистячим, миючим і дезінфікуючим засобам.
Велику допомогу у поповненні матеріально-технічної бази школи надає
Батьківська громада. Завдяки Батьківскій громаді придбано за рахунок
благодійного фонду WiFi маршрутизатор, бензотример, штучна ялинка та
новорічні іграшки, комплект м’ячів та спортивної форми для учнів,
встановлено жалюзі в бібліотеку, інформаційний стенд «Наше шкільне
життя», миючі та дезинфікуючі засоби. Батьківський комітет надав допомогу
в проведенні косметичного ремонту будівлі і приміщень школи.
Усі матеріальні придбання закладу згідно з вимогами оприбутковуються у
встановленому порядку, якщо є необхідність, списуються. Супроводжуюча
фінансові процедури документація знаходиться в належному стані,
оформлюється своєчасно.
В 2012-2013 н. р. забезпечено нормальні умови функціонування школи.
Разом з тим слід відмітити недостатнє бюджетне фінансування освітніх
потреб.
ЗАВДАННЯ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИИ РІК












Забезпечити впровадження профільного та допрофільного навчання.
Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічними працівниками.
Впроваджувати інноваційні форми і методи роботи.
Зміцнювати матеріально-технічну базу школи.
Розпочати роботу щодо оснащення навчальних кабінетів сучасними
мультимедійними комплексами.
Активізувати роз’яснювальну роботу з батьками дев’ятикласників
щодо підготовки учнів до ДПА.
Педагогічному колективу творчо підходити до планування своєї
роботи, працювати над підвищенням свого методичного рівня,
активніше вивчати теоретичні питання стосовно проблем сучасного
виховання та застосовувати їх на практиці.
Працювати над створенням умов для самореалізації особистості
відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
Виявляти та застосовувати найбільш результативні форми і методи
виховання, а також критерії оцінки обраних напрямків роботи в межах
класної виховної моделі.
Розширювати
бібліотечно-інформаційні
послуги
на
основі
вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і
методів роботи. Застосовувати в роботі бібліотеки новітні технології.
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 Створювати позитивну психологічну атмосферу у стосунках між всіма
субє'ктами навчально-виховної діяльності;
 Сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному
віковому етапі, створювати умови для формування у них мотивації до
самовиховання і саморозвитку.
 Забезпечити індивідуальний підхід до кожного учасника навчальновиховного процесу на основі його психолого – педагогічного вивчення;
 Організувати допомогу педагогічним працівникам в опануванні й
розробці інноваційних програм і технологій, консультування з питань
аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.
 Продовжувати роботу з профілактики правопорушень неповнолітніми.
 Здійснювати превентивне виховання, профілактику злочинності,
алкоголізму і наркоманії інших шкідливих звичок серед підлітків.

Директор школи

______________

Г. А. Нашиба

42

2.1. Науково- методична діяльність у у 2013-2014 році
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
СЕРПЕНЬ
Погодження
планів Списки
курсового
підвищення Копії наказів
кваліфікації педкадрів з
міським
методичним
центром (наказ по школі
від 18.06.13. №91).
Участь у Всеукраїнському Наказ
літературному
конкурсі Положення
«Розкрилля
душі», Роботи учнів
присвячений 200-річному Заявки
ювілею
Тараса
Григоровича Шевченка.
Ознайомлення з листом Інформація
Міністерства
освіти
і Наказ по школі
науки,молоді та спорту
України «Про переліки
навчальної літератури на
2013-2014 н.р.»№1/9-573
від 23.08.2013 для роботи з
педколективом
Опрацювання методичних Збірник
рекомендацій
щодо
організації
змісту
навчально-виховного
процесу в закладах освіти
Київщини у 2013/2014
навчальному
році,вміщених
в
інформаційнометодичному збірнику за
загальною
редакцією
Н.І.Клокар,
Л.В.Кабан.Біла
Церква,рекомендовано
науково-методичною
радою
Київського
обласного
інституту
післядипломної
освіти
педагогічних
кадрів(протокол №4 від
30.06.2013 року)
Участь
в
освітній План заходів
ініціативі місяця: «Україно
– мій духмяний дивосвіт!».
День прапора України.
День
незалежності

Термін
виконання

Відповідальний

До 09.08.

Купрієнко Т.В.
Нашиба Г.А..

До 19.08

Купрієнко Т.В.
Товста О.М..

23.08

Купрієнко Т.В.

До 30.08

Купрієнко Т.В.
Голови МО

12.-30.08
23.08.
24.08.

Нашиба Г.А.
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№
п/п
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Зміст роботи
України.
Підготовка до організації
та проведення Дня знань
Участь в інструктивнометодичній
нараді
з
керівниками
міських
методичних об’єднань.
Участь у вступному
занятті Школи молодого
психолога
Участь в інструктивнометодичній
нараді
із
заступниками з виховної
роботи
«Створення
оптимальної
структури
взаємодії
всіх
ланок
виховного процесу»
Участь у занятті Школи
координатора учнівського
самоврядування
та
педагога-організатора
«Самоврядування
як
ефективний
метод
соціалізації особистості»
Участь у засіданні секції
класних керівників міської
конференції педагогічних
працівників
класних керівників 5х класів
керівників шкільних
МО
класних
керівників
Участь у роботі обласної
педагогічної конференції
керівників установ освіти
Участь у роботі міської
конференції педагогічних
працівників:
робота секцій
пленарне засідання
Участь
в
установчих
засіданнях
ММО
педагогічних працівників
закладів
освіти
(за
окремим графіком)
Участь у навчальному
занятті для координаторів
програми
Intel®

Форма
узагальнення
Методичні
рекомендації
Рекомендації

Термін
виконання
До 26.08.

26.08.
1400 ММЦ

Відповідальний
Мельник Т.О.
Класні керівники
Товста О.М.
Симонова В.П.

Методичні
рекомендації

26.08 ММЦ

Дворська В.В.

Рекомендації

27.08.
о 10.00
ММЦ

Рекомендації

27.08.
о 11.30 ММЦ

Літош Л.М.

Рекомендації

28.08.
ММЦ

Мельник Т.О.
Класні керівники

Мельник Т.О.

10.00
11.30

Рекомендації

28.08

Нашиба Г.А..

Резолюція
конференції

29.08.
Ліцей
09.00
10.00

Нашиба Г.А.
Педколетив

Резолюція

29.08
Ліцей
09.00

Купрієнко Т.В.
Педколектив

План

За окремим
графіком

Базилєва Н.М.

44

№
п/п

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Зміст роботи
«Навчання
для
майбутнього»
Участь у засіданні творчої
групи «Здоров'язберігаючі
аспекти
навчальновиховного
процесу
в
початкових класах»
Участь у засіданні творчої
групи вчителів біології
«Програмно-методичне
забезпечення
вивчення
біології у 6 класі за новим
Державним
стандартом
базової і повної загальної
середньої освіти»
Змістовне наповнення вебсайту закладу освіти
Участь в інструктивнометодичній нараді для
практичних
психологів,
соціальних педагогів ЗНЗ
Організація
методичної
роботи з педагогічними
кадрами школи
Участь в інструктивнометодичній
нараді
керівників
шкільних
методичних
об’єднань
вчителів-словесників
«Планування заходів до
вшанування письменниківювілярів у 2013 та в 2014
роках»
Участь у засіданні міської
науково-методичної ради
Засідання методичного
об’єднання класних
керівників з питань
планування роботи
Участь в обласному огляді
– конкурсі робіт учнівської
молоді
«Топоніміка й
історія освіти рідного
краю»
Підготовка до участі у
міській
педагогічній
виставці
«Освіта
Славутича-2014»

Форма
узагальнення
Посібник

Методичні
рекомендації

Інформація

Термін
виконання

Відповідальний

29.08.
Ліцей
0900

Кибенок Н.В.
Мех Г.В.
Сміян Н.І.
Туровець Л.І.

0900
29.08.
Ліцей

Стецкова Т В
Можега В.В.

Протягом
місяця

Дейнеко О.А.

ВЕРЕСЕНЬ
Протокол
04.09

Дворська В.В.

Наказ

До 06.09

Купрієнко Т.В.

Рекомендації

10.09

Шевчик Т.М..

Протокол

11.09.
ММЦ 1430
ІІІ тиждень

Купрієнко Т.В..

До 20.09

Вчителі
географії

До 20.09

Шкільна
методрада

Протокол

Наказ
Положення

Наказ
Положення

Мельник Т.О.
Класні керівники
історії,
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№
п/п
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Формування банку даних Банк даних
щодо роботи методичного
кабінету закладу освіти з
вивчення, апробації та
впровадження у практику
ППД
Поновлення банку даних Банк даних
про наявні тексти програм
факультативів,
гуртків,
курсів за вибором
Поновлення банку даних Банк даних
методичної, психологічної Плани роботи
та бібліотечної служб Копії наказів
закладу,
погодження
планів роботи у ММЦ
Участь у співбесіді з . План роботи
керівниками ММО щодо ММО
погодження
та
затвердження
планів
роботи на 2013/2014 н. р.
Організація
роботи
з Наказ
обдарованими дітьми у План заходів
2013-2014 н. р. (олімпіади,
МАН, конкурси)
Організація
роботи Банк даних
шкільного
осередку слухачів
Славутицького наукового
товариства учнів
Участь у семінарі для Методичні
класних керівників 5-х рекомендації
класів
«Психологопедагогічні
аспекти
адаптації дітей 10-11 років
життя до умов навчання в
середній школі»
Засідання
шкільної Протокол
методичної ради
Участь в інструктивно- Протокол
методичній
нараді
з
заступниками з виховної
роботи «Фахові конкурси
як стимул до розвитку
педагогічної майстерності»
Аналіз зайнятості учнів
Аналіз
Участь в інструктивно- Рекомендації
методичній нараді для
заступників директорів, що
курують
роботу

Термін
виконання
До 20.09

Відповідальний
Купрієнко Т.В.
Голови МО

До 20.09

Примаченко Н.М.

До 20.09

Купрієнко Т.В.
Примаченко Н.М.
Дворська В.В.

До 20.09.

Товста О.М.
Симонова В.П.

До 20.09

Купрієнко Т.В.

До 20.09

Курієнко Т.В.
Товста О.М.
Турчина С.Л.

24.09

Стецкова Т.І.
Дубина Н.П.

25.09

Купрієнко Т.В.

26.09

Мельник Т.О.

Протягом
місяця
04.09

Класні керівники
Мельник Т.О.
Купрієнко Т.В.
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№
п/п
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

Зміст роботи

Форма
узагальнення

початкових класів.
Участь у засідання клубу Рекомендації
гуманної педагогіки
Участь у семінарі для
вчителів
трудового
навчання:
«Шляхи
підготовки
учнів 9-11
класів
до
участі
у
Всеукраїнській учнівській
олімпіаді
з
трудового
навчання»
Участь в інструктивній
нараді
для
керівників
навчальних закладів з
питань
атестації
та
курсової
підготовки
педагогічних працівників у
2013/2014 н.р.
Дослідження
соціометрічного
статусу
колективів та учнів
Змістовне наповнення вебсайтів закладів освіти

Термін
виконання
01.10

26.09
Рекомендації

Відповідальний
Симонова В.П.
Учителі
початкових класів
Вчителі трудового
навчання.

Рекомендації

26.09

Нашиба Г.А.

Інформація

09

Дворська В.В.

Інформація

Керівники закладів

Протягом
місяця

Купрієнко Т.В.

Жовтеньгрудень

Мельник Т.О.
Класні керівники

Протягом
місяця
ЖОВТЕНЬ
Участь у І (шкільному) Наказ, звіти,
етапі
Всеукраїнських заявки
учнівських олімпіад з
базових дисциплін
Участь
у
міському Наказ
конкурсі
на
кращу
програму виховної роботи
Участь в Міжнародному Рекомендації
місячнику
шкільних
бібліотек
Організація інноваційної Наказ
діяльності в закладі
Оновлення інформації про Банк даних
організацію
допрофільного,
профільного навчання та
поглиблене
вивчення
окремих
предметів
у
закладі
Участь у занятті школи Методичні
молодого
класного рекомендації
керівника «Значення та
особливості
укладання
програм виховної роботи»

Примаченко Н.М.
01.-31.10.
До 11.10

Купрієнко Т.В.

До 18.10

Змійок О.М.

08.10

Класні керівники
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№
п/п
48.
49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Участь у заняттях школи Рекомендації
молодого психолога
Тиждень
вчителів
План
суспільних наук
Участь у тренінгових
Методичні
заняттях для педагогіврекомендації
організаторів і
координаторів учнівського
самоврядування «Робота в
команді. Нестандартні
форми роботи з дітьмилідерами»
Участь у школі заступника
«Номенклатура справ та
Методичні
особливості оформлення
рекомендації
ділової
документації
заступника директора»
Участь
у
семінаріпрактикумі
«ІКТ
в Методичні
аналітичній
обробці рекомендації
бібліотечних даних»
Участь у постійно діючому Рекомендації
семінарі
«Обдарована
дитина
Славутича».
«Типові труднощі учителя
у
керуванні
науководослідницькою діяльністю
учнів»
Участь
у
семінарі- Методичні
практикумі для класних рекомендації
керівників,
практичних Буклет
психологів
«Організації
роботи з батьками за
програмою
«Родинна
твердиня»
Участь у круглому столі
Рекомендації
для вчителів 1-х та 2-х
класів «Робота за новими
програмами:
обмін
досвідом»
Участь у круглому столі Рекомендації
«Типові
труднощі
та
особливості
викладання
природознавства та курсу
«Основи здоров'я» у 5
класі»
Участь
у
семінаріМетодичні
практикумі
рекомендації
«Вдосконалення
роботи
Узагальнені

Термін
виконання
09.10

Відповідальний
Дворська В.В.

З14.10-19.1-

Кулачок Н.В.

15.10

Літош Л.М.

16.10

Купрієнко Т.В.
Мельник Т.О.

24.10

Примаченко Н.М.
Дворська В.В.

09.10

Товста О.М.
Турчина С.Л.

31.10.

Класні керівники

10

Класоводи
класів

10

Можега В.В.
Стецкова Т.І.

10

Вчителі
математики

1,2
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№
п/п

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
матеріали

вчителя
математики:
формування понять, знань
та умінь з математики»
Участь у інструктивноРекомендації
методичній нараді для
голів журі міського етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад
Участь в організаційному Інформація
етапі
Всеукраїнського
конкурсу «Колосок»
Участь в інструктивнометодичній
нараді
із
завідуючими
шкільних
бібліотек
Моніторинг психологічної
адаптації учнів 5-х класів
Участь
у
міському
конкурсі
«Електронне
портфоліо
вчителяметодиста»
Участь у міському форумі
«Запрошуємо на урок»
Участь у Всеукраїнському
конкурсі
педагогічної
майстерності
«Учитель
року – 2014» у номінаціях
«Географія».
Участь
у
міському
конкурсі
на
кращу
програму виховної роботи
Участь в організаційнометодичному (І) етапі
роботи виставки «Освіта
Славутича-2014»
Участь у міському етапі
Всеукраїнського
літературного
конкурсу
«Розкрилля
душі»,
присвяченого 200-річному
ювілею
Тараса
Григоровича Шевченка.
Засідання
консиліуму
«Результати моніторингу
«Адаптація учнів 5 класу
до навчання в школі ІІ
ступеня
за
Новим

Термін
виконання

10

Відповідальний

Голови журі від
ЗОШ №3.

10

Протокол

10

Координатори
Можега В.В.
Сміян Н.І.
Примаченко Н.О.

Інформація

10

Дворська В.В.

Наказ

10

Кибенок Н.В.

Наказ
Положення

10

Наказ
Заяви

10

Купрієнко Т.В.
Вчителі
,які
атестуються
Кпрієнко Т.В.
Заїка Н.О.

10

Мельник Т.О.

10

Купрієнко Т.В.

Наказ про
результати
Положення

10

Товста О.М.
Купрієнко Т.В.

Наказ
Протокол

28.10

Адміністрація

Наказ
Положення
Інформація для
веб-сайту
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№
п/п
69.

70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.
77.

78.
79.

80.

Зміст роботи

Форма
узагальнення

державним стандартом»
Змістовне наповнення веб- Протягом
сайту школи
місяця
ЛИСТОПАД
Участь у міському етапі Наказ про
Всеукраїнського
результати
літературного
конкурсу Положення
«Розкрилля
душі»,
присвяченого 200-річному
ювілею
Тараса
Григоровича Шевченка
Засідання
педагогічної Наказ
ради
«Запобігання Протокол
правопорушенням у світлі
сучасних
виховних
педагогічних технологій»
Тиждень основ здоров’я
План
Участь у круглому столі Рекомендації
«Веб-сайт як потужний
маркетинговий
канал
діяльності закладу освіти»
Участь
у
школі Методичні
координатора учнівського рекомендації
самоврядування
та Буклет
педагога-організатора «Від
учнівського
самоврядування
–
до
громадянсько
активної
особистості»
9 листопада - День Інформація
української писемності та Сценарій
мови
Тиждень
фізичної План
культури
Засідання методичного
Протокол
об’єднання класних
керівників
Участь у засіданні міської Протокол
науково-методичної ради
Участь у ІІ (міському) Протокол
етапі
Всеукраїнського
конкурсу
педагогічної
майстерності
«Учитель
року – 2013» (очний тур
міського етапу)
Участь
у
міському Протокол
конкурсі-захисті
«Електронне
портфоліо
вчителя-методиста» (очний

Термін
виконання

Відповідальний
Дейнеко О.А.

До 01.10

Товста О.М.

04.11

Щеголькова Т.М.
Методична служба

З 04.11
06.11

Стецкова Т.І.
Дейнеко О.А.

07.11

Літош Л.М.

08.11

Вчителі
словесності

З11.11-15.11

Кублій О.О.

ІІ тиждень

Мельник Т.О.

13.11. ЗБІЦ
1430
13.11. ЗБІЦ
1430

Купрієнко Т.В.

13.11. ЗБІЦ
1430

Кибенок Н.В.

Заїка Н.О.
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№
п/п
81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.
91.

Зміст роботи
захист портфоліо)
Участь у заняттях школи
молодого
психолога
(відкрите заняття)
Участь у Міжнародній гріконкурсі
«Русский
медвежонок – языкознание
для всех»
Участь у тренінзі
для
практичних
психологів
ЗНЗ, соціальних педагогів
«Розвиток
навичок
позитивного мислення»
Участь у Всеукраїнському
інтерактивному конкурсі
«Колосок»
Участь у тренінзі
для
практичних
психологів,
соціальних
педагогів
«Формування
толерантного ставлення до
ВІЛ-позитивних дітей в
системі
шкільної
та
дошкільної освіти»
Участь в інструктивнометодичній
нараді
з
заступниками з виховної
роботи
«Виконання
законодавчих,
нормативних
та
інструктивних документів
з
питань
організації
виховної роботи»
Допомога класним
керівникам в організації
класного самоврядування
Участь
в
семінаріпрактикумі:
«Удосконалення фахової
компетентності
вчителя
фізичної
культури
на
сучасному етапі»
Участь у міському семінарі
«Читацька компетентність
молодших школярів»
Участь у міському форумі
«Запрошуємо на урок»
Організація
проведення
конкурсу-захисту науково-

Форма
узагальнення

Термін
виконання

Відповідальний

Конспект

13.11

Дворська В.В.

Інформація

14.11

Симонова В. П.

Узагальнені
матеріали

20.11

Дворська В.В..

Інформація

22.11

Можега В.В.
Сміян Н.І.

Матеріали

27.11

Дворська В.В.

28.11

Мельник Т.О

Протягом
місяця

Літош Л.М.

Рекомендації

11

Вчителі фізичної
культури

Методичні
рекомендації

11

Учителі
початкових класів

Графік
Конспекти
Наказ

11

Вчителі,
які
атестуються
Купрієнко Т.В.

Протокол

11
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№
п/п

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Зміст роботи
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
від школи
Участь у ІІ етапі олімпіад
з базових дисциплін (за
окремим графіком)
Участь
у
роботі
конференції
керівників
міських
методичних
об'єднань «Навчальні та
інноваційні
навички
вчителя 21 століття»
Участь в організаційнометодичному (І) етапі
роботи виставки «Освіта
Славутича-2014»
Участь у ІІ етапі міського
конкурсу
на
кращу
програму виховної роботи
Участь у Всеукраїнському
конкурсі«Шкільна
бібліотека»
Участь
у
ХIV
Міжнародному конкурсі
знавців української мови
імені Петра Яцика
Участь у Всеукраїнському
конкурсі
учнівської
творчості, присвяченому
Шевченківським дням
Участь у IV міжнародному
мовно-літературному
конкурсі учнівської та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка
Підготовка до участі у
П'ятій
міжнародній
виставці-презентації
«Сучасний
навчальний
заклад – 2014»
Експертна оцінка ППД
педагогів, які претендують
на
встановлення
(підтвердження)
вищої
категорії,
педагогічних
звань
Змістовне наповнення вебсайту закладу

Форма
узагальнення

Термін
виконання

Відповідальний

Графік

11

Купрієнко Т.В.
Голови журі

Лист
Проекти
доповідей

11

Купрієнко Т.В.

Матеріали

11

Купрієнко Т.В.

Наказ
Положення

11

Мельник Т.О.
Класні керівники

Наказ
Рекомендації

11

Примаченко Н.М..

Положення
Звіт

11

Шевчик Т.М.

Наказ
Положення
Звіт, заявка

11

Шевчик Т.М.

Наказ
Положення
Звіт, заявка

11

Шевчик Т .М.

Умови участі
Виставкові
експонати

11

Купрієнко Т.В.

Рецензія
Рекомендації

11

Купрієнко Т.В.

Інформація

Протягом
місяця

Адміністрація
сайту
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№
п/п
103.

104.

105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.
112.

113.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
ГРУДЕНЬ
Участь
у конференціЇ Рекомендації
керівників
міських
методичних
об'єднань
«Навчальні та інноваційні
навички
вчителя
21
століття»
9 грудня - 150 років з дня План заходів
народження Б.Д. Грінченка

Термін
виконання

Відповідальний

Засідання
шкільної
методичної ради
Участь у заняттях школи
молодого
класного
керівника та психолога
«Гуманізація навчальновиховного процесу як засіб
утвердження гармонійних
особистісних
стосунків
між учнями»
Участь у Всеукраїнському
конкурсі з англійської
мови «Гринвіч»
Участь у заняттях школи
заступника «Номенклатура
справ
та
особливості
оформлення
ділової
документації заступника
директора» Заняття № 2
Участь у майстер-класі
«Друкована
продукція
бібліотеки:
вимоги,
складові,
правила
оформлення»
Засідання
консиліуму
«Рівень
розвитку
загальнонавчальних умінь
учнів 10 класу»
Участь у міському форумі
«Запрошуємо на урок»
Участь у ІІ (міському)
етапі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
базових дисциплін (за
графіком)
Участь у постійно діючому
міському семінарі «Рівний
доступ до якісної освіти»

Протокол

11.12

Методичні
рекомендації

12.12

Мельник Т.О.
Класні керівники
Дворська В.В.

Інформація

17.12

Кукушкіна Н.П.

Рекомендації

18.12

Заступники
директора

Рекомендації

25.12

Примаченко Н.М.

Рекомендації

23.12

Адміністрація

Графік
Конспекти
Наказ про
результати

12

Купрієнко Т.В.

12

Купрієнко Т.В.

Методичні
рекомендації

12

Щеголькова Т.М.

04.12

Купрієнко Т.В.

09.12

Товста О.М.
Вчителі
української
літератури
Купрієнко Т.В.
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№
п/п
114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Майстер-клас
лауреата Методичні
конкурсу
«Класний рекомендації
керівник» Заїки Н.О. «Бути
серед людей Людиною»
Участь у школі молодого Методичні
психолога
(спільно
з рекомендації
педагогами)
Участь у інструктивно- Методичні
методичній нараді для рекомендації
керівників
шкільних
методичних
об'єднань
вчителів початкових класів
Участь у практикумі для Методичні
учасників
міської рекомендації
педагогічної
виставки
«Структурні елементи та
стилістика
виставкового
матеріалу»
Моніторинг ефективності Методичні
функціонування
рекомендації
психологічної служби
Участь
у
міському Наказ про
конкурсі
на
кращу результати
програму виховної роботи
Участь у Всеукраїнському Наказ
конкурсі
«Шкільна Рекомендації
бібліотека»
Участь
у
ХIV Наказ
Міжнародному конкурсі про результати
знавців української мови Звіт
імені Петра Яцика
Участь у Всеукраїнському Наказ
конкурсі
учнівської про результати
творчості, присвяченому Звіт
Шевченківським дням
Участь у IV міжнародному Наказ
мовно-літературному
про результати
конкурсі учнівської та Звіт
студентської молоді імені
Тараса Шевченка
Участь у Міжнародному Інформація
математичному конкурсі
«Кенгуру»
Участь у конкурсі-захисті Наказ про
науково-дослідницьких
результати
робіт учнів-членів Малої Звіт
академії наук (І етап)
Підготовка до участі у Умови участі
П'ятій
міжнародній Виставкові

Термін
виконання
12

Відповідальний
Заїка Н.О.
Класні керівники

12

Дворська В.В.

12

Керівник ШМО
класних керівників

12

Купрієнко Т.В.

12

Колесова Г.В.
Керівник ЗНЗ
Дворська В.В.
Мельник Т.О.
Класні керівники

12

12

Примаченко Н.М.

12

Шевчик Т.М.

12

Шевчик Т.М.

12

Шевчик Т.М.

12

Бондаренко Н.О.
Сміян Н.О.

12

Купрієнко Т.В..

12

Купрієнко Т.В..
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№
п/п

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.
134.
135.

136.

137.

138.

Зміст роботи
виставці-презентації
«Сучасний
навчальний
заклад – 2014»
Участь в інструктивнометодичній
нараді
із
керівниками
шкільних
методичних
об'єднань
вчителів початкових класів
Організаційно-методичний
(І) етап роботи виставки
«Освіта Славутича-2014»
Експертна оцінка ППД
педагогів, які претендують
на
встановлення
(підтвердження)
вищої
категорії,
педагогічних
звань
Змістовне наповнення вебсайту закладу

Форма
узагальнення
експонати

Термін
виконання

Рекомендації

12

Корень Л.О.

Рекомендації

12

Купрієнко Т.В.

Рецензія
Рекомендації

12

Старовойтова А.О.
Методисти центру

Інформація

Протягом
місяця

Адміністрація
сайту

08.01.14

Купрієнко Т.В.
Шкільна
методична рада

12.01.14

Купрієнко Т.В.
Шкільна
методична рада

План

З 17.01

Бондаренко Н.О.

Протокол
Протокол

22.01.
ДБ Купрієнко Т .В.
«ЦЗД» 1430
23.01
Мельник Т.О

Протокол

ІІ тиждень

Мельник Т.О.

Рекомендації

30.01

Кулачок Н.В..

Наказ

01

Купрієнко Т. В.

СІЧЕНЬ
Засідання педагогічної
Наказ
ради
«Впровадження Протокол
нового
державного
стандарту в школі І-ІІ
ступенів».
Засідання шкільної
Протокол
методичної ради
Тиждень
математики,
фізики, інформатики
Участь у засіданні міської
науково-методичної ради
Участь в інструктивнометодичній
нараді
із
заступниками з виховної
роботи
«Формування
патріотичних орієнтацій як
необхідний
компонент
громадянської
позиції
учнів»
Засідання методичного
об’єднання класних
керівників
Участь у заняттях школи
резерву керівних кадрів
«Концепція
розвитку
закладу освіти»
Участь у загальноміському

Відповідальний
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№
п/п

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
лінгвістичному конкурсі Положення
юних
шевченкознавців
«Тарасовими
шляхами»
для учнів 9-11 класів
Участь у загальноміському Наказ
конкурсі
декламаторів Положення
поезій Т.Г. Шевченка для
учнів 7-8 класів
Участь у засіданні міських Протоколи
методичних
об'єднань
педагогічних працівників
загальноосвітніх
навчальних закладів
Засідання творчої групи Посібник
«Здоров'язберігаючі
аспекти
навчальновиховного
процесу
в
початкових класах»
Участь у заняттях школи Рекомендації
резерву керівних кадрів
«Концепція
розвитку
закладу освіти»
Участь у загальноміському Наказ
лінгвістичному конкурсі Положення
юних
шевченкознавців
«Тарасовими
шляхами»
для учнів 9-11 класів
Участь у загальноміському Наказ
конкурсі
декламаторів Положення
поезій Т.Г. Шевченка для
учнів 7-8 класів
Участь у засіданні міських Протоколи
методичних
об'єднань
педагогічних працівників
загальноосвітніх
навчальних закладів
Засідання творчої групи Посібник
«Здоров'язберігаючі
аспекти
навчальновиховного
процесу
в
початкових класах»
Участь у засіданні творчої Методичні
групи вчителів біології рекомендації
«Програмно-методичне
забезпечення
вивчення
біології у 6 класі за новим
Державним
стандартом
базової і повної загальної
середньої освіти»

Термін
виконання

Відповідальний

01

Купрієнко Т.В.

01

Купрієнко Т.В

01

Кибенок Н.В.
Мех Г.В.
Сміян Н.І.

30.01

Кулачок Н.В..

01

Купрієнко Т. В.

01

Купрієнко Т.В.

01

Купрієнко Т.В

01

Кибенок Н.В.
Мех Г.В.
Сміян Н.І.

01

Стецкова Т.І.
Можега В.В.
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№
п/п
148.

Форма
узагальнення
Участь у міському форумі Графік
«Запрошуємо на урок»
Конспект

Термін
виконання
01

149.

Участь
у
міському
конкурсі
«Електронне
портфоліо
вчителяметодиста»
Моніторинг
стану
правовиховної
та
профілактичної роботи в
ЗНЗ
Участь у ІІІ (обласному )
етапі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
базових дисциплін
Участь у ІІІ (обласному)
етапі ІІІ Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу учнівської та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка
Участь у ІІІ (обласному)
етапі
Всеукраїнського
конкурсу
педагогічної
майстерності
«Учитель
року – 2014»
Участь
у
семінаріпрактикумі «Арт-клас: з
досвіду
підготовки
переможців олімпіади з
образотворчого
мистецтва»
Участь у семінарі для
практичних
психологів,
соціальних
педагогів
«Командний
підхід
в
роботі педагогів з дітьми з
особливостями
психофізичного розвитку»
Вивчення стану організації
та проведення корекційнорозвивальної
роботи
практичними психологами
загальноосвітніх
навчальних закладів.
Участь в організаційнометодичному (І) етапі
роботи виставки «Освіта
Славутича-2014»

Портфоліо

01

Кибенок Н.В.

Інформація

01

Мельник Т.О.
Класні керівники

Накази
Графік

01

Купрієнко Т.В .

Наказ

01

Купрієнко Т.В

Наказ про
результати ІІ
етапу
Заяви

01

Заїка Н .О.

Рекомендації

01

Зінченко О.Г.

Рекомендації

01

Дворська В.В.

Інформація

01

Колесова Г.В.

Наказ

01

Купрієнко Т.В

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Зміст роботи

Відповідальний
Педагоги,
атестуються

які
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№
п/п
158.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Наказ
Заяви
Узагальнені
матеріали

Участь у Всеукраїнському
конкурсі
на
кращий
інноваційний
урок
фізичної культури та урок
фізичної
культури
з
елементами футболу
159. Змістовне наповнення веб- Інформація
сайту закладу
ЛЮТИЙ
160. Участь у семінарі для Рекомендації
класних
керівників Буклет
«Педагогічна технологія
«створення
ситуації
успіху»
161. Тиждень англійської мови План
162. Шкільний
психолого- Матеріали
педагогічний
семінар семінару
«Синдром
емоційного
вигорання педагога»
163. Декада мовознавства
План
164. Участь у тренінзі для
заступників
директорів, Матеріали
практичних
психологів, тренінгу
соціальних педагогів ЗНЗ
«Тайм-менеджмент
як
фактор
особистісної
ефективності»
165. Міжнародний день рідної Заходи
мови
166. Засідання педагогічної
Наказ
ради
«Подолання Протокол
інертності
та
консерватизму
педагогічного мислення»
167. Участь у бібліотечному
консиліумі «Вимоги щодо Рекомендації
оформлення документації
масових заходів та занять у
бібліотеці»
168. Участь у загальноміському Наказ про
конкурсі
декламаторів результати
поезій Т.Г. Шевченка для
учнів 7-8 класів
169. Участь у загальноміському Заявки
лінгвістичному конкурсі
юних
шевченкознавців
«Тарасовими
шляхами»
для учнів 9-11 класів
170. Підготовка матеріалів до Виставкові

Термін
виконання
01

Відповідальний
Вчителі фізичної
культури

Протягом
місяця

Адміністрація
сайту

06.02

Мельник Т.О.
Класні керівники

З !0.02.-14.02
11.02

Кукушкіна Н.П.
Дворська В.В.

З 17.02-07.03
19.02

Шевчик Т.М.
Дворська В.В.
Щеголькова Т.М.

21.02

Шевчик Т.М.

24.02

Купрієнко Т.В.
Шкільна
методична рада

26.02

Примаченко Н.М.

27.02

Шевчик Т.М.

02

Шевчик Т.М.

02

Купрієнко Т.В.
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№
п/п

171.
172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
участі
у
П'ятій експонати
міжнародній
виставці
«Сучасні заклади освіти –
2014»
Участь у міському форумі Графік
«Запрошуємо на урок»
Конспекти
Участь у ІІІ (обласному) Графік
етапі
Всеукраїнського
конкурсу
педагогічної
майстерності
«Учитель
року – 2014»
Участь у ІІІ (обласному) Накази
етапі
Всеукраїнських Графік
учнівських олімпіад з
базових дисциплін
Участь у ІІ етапі конкурсу- Накази
захисту
науково- Графік
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
Шкільний етап олімпіад з Наказ
математики та рідної мови Звіт
серед учнів 4-х класів
Анкетування педагогів, які Анкети
атестуються
на
вищу
категорію,
присвоєння
педагогічних звань
Оцінювання
портфоліо Портфоліо
учасників
міського Протокол
конкурсу
«Електронне
портфоліо
вчителяметодиста»
Участь у Школі молодого Рекомендації
психолога
(спільно
з
педагогами)
Участь
у
семінарі- Методичні
практикумі «Формування рекомендації
предметних
компетентностей
молодших школярів на
уроках
літературного
читання»
Участь
у
семінарі- Методичні
практикумі для вчителів- рекомендації
словесників
«Вивчення
літератури в контексті
розвитку
культури
й
мистецтва як один з нових
принципів
літературної
освіти»

Термін
виконання

Відповідальний

02

Купрієнко Т.В..

02

Купрієнко Т.В..

02

Купрієнко Т.В.

02

Товста О.М.
Турчина С.Л..

02

Сміян Н.І.

02

Купрієнко Т.В.

02

Купрієнко Т.В..

02

Дворська В.В.

02

Вчителі
початкових класів

02

Вчителі словесники
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№
п/п
181.

182.

183.

184.

185.

186.
186.
187.

188.

189.

190.

191.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Участь
у
семінарі- Методичні
практикумі
рекомендації
«Вдосконалення
роботи
вчителя
математики:
формування
позитивної
мотивації до вивчення
математики»
Дослідження
проблеми Методичні
емоційного
вигорання рекомендації
серед
педагогів
загальноосвітніх закладів
Участь в узагальнюючому Методичні
етапі
(ІІ)
міської рекомендації
педагогічної
виставки
«Освіта Славутича-2014»
Участь у Всеукраїнському Методичні
конкурсі
на
кращий рекомендації
інноваційний
урок
фізичної культури та урок
фізичної
культури
з
елементами футболу
Змістовне наповнення веб- Інформація
сайту закладу
БЕРЕЗЕНЬ
9 березня - 200 років з дня Заходи
народження Т.Г. Шевченко
Участь у загальноміському Наказ
місячнику книжки «Від Рекомендації
книги до світла, до знань, Звіт
до життя»
Проміжні
результати Звіт
навчання за програмою Портфоліо
Intel®
«Навчання
для
майбутнього»
Аналіз
стану
та Інформація
результативності
інноваційної діяльності та
дослідноекспериментальної роботи
в закладах міста
Формування банку даних Банк даних
педагогів,
які
будуть
проходити
курсову
перепідготовку
Участь у загальноміському Наказ про
лінгвістичному конкурсі результати
юних
шевченкознавців
«Тарасовими
шляхами»

Термін
виконання
02

Відповідальний
Вчителі
математики

02

Дворська В В.

02

Купрієнко Т.В

02

Вчителі фізичної
культури

02

Адміністрація
сайту

01.-11.03

Купрієнко Т.В

03.-28.03

Примаченко Н.М.

До 10.03

Базилєва Н.М.

До 10.03

Купрієнко Т.В

До 20.03

Купрієнко Т.В

11.03

Купрієнко Т.В
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

для учнів 9-11 класів
192. Участь у засіданні міської Протокол
науково-методичної ради
193. Педагогічний вернісаж
розвитку креативності
вчителя.Педрада-творчий
звіт.
194. Участь у тренінговому
занятті
з
класними
керівниками
учнів
старших
класів
«Організація
профорієнтаційної роботи
у 9 та 11 класах»
195. Участь у тренінзі для
практичних
психологів
ЗНЗ, соціальних педагогів
«Організація роботи з
попередження
насильства серед дітей у
школі»
196. Засідання методичних
об’єднань класних
керівників
197. Участь в інструктивнометодичній
нараді
з
заступниками з виховної
роботи
«Формування
екологічної
культури
учнів»
198. Участь в постійно-діючому
семінарі
«Використання
інформаційнокомунікаційних технологій
в
роботі
практичного
психолога»
199. Участь
У
ІІІ
етапі
Всеукраїнських учнівських
олімпіад
з
базових
дисциплін
200. Участь у ІІ етапі конкурсузахисту
науководослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
201. Підготовка до участі у
Третій
науковопрактичній
конференції
учнів
8-11
класів

Термін
виконання

Відповідальний

12.03.
ЗОШ№4
1430
17.03

Купрієнко Т.В

Рекомендації

18.03

Мельник Т.О.
Класні керівники

Матеріали

19.03

Дворська В.В.
Щеголькова В.В.

Протокол

ІV тиждень

Мельник Т.О.

Протокол

25.03

Мельник Т.О

Рекомендації

26.03

Примаченко Н. М.

Наказ

03

Купрієнко Т.В.

Наказ

03

.
Купрієнко Т.В.

Наказ
Умови

03

Наказ
Протокол

Шкільна
методична рада

Купрієнко Т.В.
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

«Славутич
погляд
у
майбутнє»
202. Участь у засіданні клубу Альманах
гуманної педагогіки
203. Взаємовідвідування
відкритих заходів в рамках
Міжнародного місячника
шкільних
бібліотек,
Місячника книжки
204. Участь у Майстер-класі
Лойченко
О.В.
«Створення
мультимедійної
презентації до уроку»
205. Участь у інструктивнометодичній нараді для
керівників
шкільних
методичних
об'єднань
вчителів початкових класів
206. Майстер-клас
учасника
конкурсу «Учитель року»
Симонової
В.П.
«Створення ситуації успіху
на уроці російської мови
як
шлях
розвитку
мислення та мовленнєвих
навичок»
207. Участь у Всеукраїнському
конкурсі
на
кращий
інноваційний
урок
фізичної культури та урок
фізичної
культури
з
елементами футболу
208. Участь у Міжнародному
математичному конкурсі
«Кенгуру»
209. Участь у патріотичновиховній акції «Дивимось
кіношедеври
О.П.
Довженка»,
присвячена
120-річчю
від
дня
народження
видатного
українського письменника
та кінорежисера.
210. Участь в узагальнюючому
етапі
(ІІ)
міської
педагогічної
виставки

Термін
виконання

03

Відповідальний

Вчителі
початкових класів
,
Симонова В.П.
Примаченко Н.М.

Графік

03

Рекомендації

03

Вчителі
початкових класів

Рекомендації

03

Сміян Н.І.

Рекомендації

03
Симонова В.П.

Узагальнені
матеріали

03

Вчителі фізичної
культури

Положення
Звіт

03

Бондаренко Н.О.
Сміян Н.І.

Умови акції
Збірка відгуків

03

Купрієнко Т.В.

Наказ

03

Купрієнко Т.В.
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

«Освіта Славутича-2014»
211. Змістовне наповнення веб- Інформація
сайту закладу
КВІТЕНЬ
212. Тиждень
природничих План
наук
213. Підсумки участі у роботі презентація
міської
педагогічної Наказ
виставки
«Освіта
Славутича-2013»
214. Участь
у
Школі Методичні
координатора учнівського рекомендації
самоврядування
та
педагога-організатора
«Друковані
матеріали
діяльності
учнівського
самоврядування як прояв
творчості учнів»
215. Участь у заняттях Школи Методичні
молодого
класного рекомендації
керівника
«Моральнодуховний розвиток та
соціалізація
учня
в
особистісно-орієнтованому
просторі»
216. Участь
у
тренінзі
особистісного зростання Матеріали
для практичних психологів тренінгу
217. Узагальнення результатів Інформація
моніторингу
якості
підручників
218. Узагальнення результатів Інформація
апробації
навчальної
літератури
219. Засідання шкільної
Протокол
методичної ради
220. Аналіз
результатів Інформація
навчання
педагогічних
працівників за програмою
Intel®
Навчання
для
майбутнього
221. Участь у постійно діючому Методичні
семінарі для педагогів рекомендації
«Рівний доступ до якісної
освіти»
222. Шкільний
семінар Методичні
«Інклюзивна освіта для рекомендації
дітей із особливостями
психофізичного розвитку»

Термін
виконання

Відповідальний

Протягом
місяця

Дейнеко О.А.

З 01.04-06.04

Можега В.В.

02.04

Купрієнко Т.В.

03.04

Літош Л.М.

09.04

Мельник Т.О.
Класні керівники

09.04

Дворська В.В.

До 10.04

Купрієнко Т.В.

До 10.04

Купрієнко Т.В.

14.04

Купрієнко Т.В.

До 10.04
Звіт
Заявка

Купрієнко Т.В.

15.04

Щеголькова Т.М.
Дворська В.В.

15.04

Щеголькова Т.М.
Дворська В.В.
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№
Зміст роботи
п/п
223. Участь у підсумковому
засіданні
Школи
заступника
224. Участь у третій науковопрактичній
конференції
учнів
8-11
класів
«Славутич – погляд у
майбутнє»
225. Тиждень
трудового
навчання
226. План-замовлення
на
проходження
курсів
підвищення кваліфікації на
2014-2015 н.р.
227. Участь у Школі резерву
«Об'єкти
управління
закладом освіти. Робота з
командою»
228. Олімпіада серед учнів 4-х
класів з математики та
рідної мови
229. Участь
у
виїзному
майстер-класі
для
практичних
психологів
«Актуальні
проблеми
консультування.
Використання
проективних методик в
консультативній практиці»
230. Участь
в дискусійних
гойдалках
«Сучасні
письменники - сучасним
дітям»
231. Участь
в
моніторинзі
ефективності
роботи
міського
методичного
центру «Незалежна оцінка
роботи
міського
методичного центру»
232. Участь у Міжнародному
фізичному
конкурсі
«Левеня»
233. Участь у Всеукраїнському
інтерактивному конкурсі
«МАН-Юніор»
234. Моніторинг
стану
виконання
навчальних
програм у загальноосвітніх
закладах (ІІ етап)

Форма
узагальнення
Рекомендації

Термін
виконання
16.04

Відповідальний

Інформація
Збірник тез

17.04

Товста О.М.
Турчина С.Л.

План

З 21.04-25.04

Зінченко О.Г.

Планзамовлення

До 25.04

Купрієнко Т.В.

Рекомендації

30.04

Кулачок Н.В.

Наказ

04

Купрієнко Т.В.

Методичні
рекомендації

04

Дворська В.В.

Матеріали

04

Примаченко Н.М.

Інформація
Анкетування

04

Купрієнко Т.В.

Умови
Звіт

04

Бондаренко Н.О.

Інформація для
сайту центру

04

Координатор

Інформація

04

Змійок О.М.
Купрієнко Т.В.

Купрієнко Т.В.
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№
Зміст роботи
Форма
п/п
узагальнення
235. Змістовне наповнення веб- Інформація
сайту закладу
ТРАВЕНЬ
236. Засідання
шкільної Протокол
методичної ради
237. Засідання методичних
Протокол
об’єднань класних
керівників
238. Участь у засіданні міської Протокол
науково-методичної ради
239. Формування заявки на
проходження
курсів
підвищення кваліфікації на
базі
інститутів
післядипломної
освіти
педагогічних кадрів
240. Участь
у
засіданнях
міських
методичних
об'єднань
педагогічних
працівників
загальноосвітніх
навчальних закладів
241. Участь у засіданні творчої
групи «Здоров'язберігаючі
аспекти
навчальновиховного
процесу
в
початкових класах»
242. Участь у засіданні творчої
групи вчителів біології
«Програмно-методичне
забезпечення
вивчення
біології у 6 класі за новим
Державним
стандартом
базової і повної загальної
середньої освіти»
243. Результати
роботи
з
обдарованими дітьми у
2013-2014 н.р. Відзначення
обдарованих
учнів
та
вчителів, які їх підготували
у 2012-2013 навчальному
році
244. Участь в інструктивнометодичній нараді для
заступників директорів, що
курують
роботу
початкових класів.
245. Формування
міської

Термін
виконання
04

Відповідальний
Адміністрація
сайту

12.05

Купрієнко Т.В.

ІV тиждень

Мельник Т.О.

Заявка

14.05.
ДНЗ Купрієнко Т.В.
«ЦРД»
1430
До 25.05
Купрієнко Т.В.

Протоколи

05

Педколектив

Посібник

05

Кибенок Н.В.
Мех Г.В.
Сміян Н.І,

Методичні
рекомендації

05

Можега В.В.
Стецкова Т.І.

Наказ

05

Купрієнко Т.В.

Рекомендації

05

Купрієнко Т.В

Електронні

05

Купрієнко Т.В
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№
п/п

246.

247.

248.

249.
250.

251.

252.

253.

254.
255.

256.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
медіатеки повних текстів описи досвіду
описів
передового
педагогічного досвіду
Всеукраїнський
Умови
інтерактивний
конкурс
«МАН-Юніор»
Змістовне наповнення веб- Інформація
сайту закладу
ЧЕРВЕНЬ
Участь
у
Школі Протокол
координатора учнівського
самоврядування
та
педагога-організатора
«Підсумки роботи школи
координатора
за
навчальний рік»
Свято
відзначення Сценарій
обдарованої молоді
Участь в інструктивно- Протокол
методичній
нараді
із
заступниками з виховної
роботи
«Підсумки
виховної роботи у закладах
освіти за навчальний рік»
Узагальнення аналітичних Звіт
звітів про зміст науковометодичної
роботи
та
рівень її організації в
закладах освіти
Узагальнення банку даних Банк даних
про публікації педагогів
закладів освіти у фахових
виданнях
Наказ «Про результати Звіт
методичної
роботи
з
педагогічними
працівниками
закладів
освіти
у
2013/2014
навчальному році»
Підсумки ДПА в 4-х, 9-х, Аналітичні
11-х класах
таблиці, наказ
Наказ «Про післядипломне Наказ
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників
на 2014/2015 навчальний
рік»
Поновлення
картотеки Картотека
передового педагогічного
досвіду

Термін
виконання

Відповідальний

05
Координатор
Протягом
місяця

Адміністрація
сайту

03.06

Мельник Т.О.
Класні керівники

04.06

Купрієнко Т.В.

05.06

Мельник Т.О.

06

Старовойтова А.О.
Керівники
закладів

06

Купрієнко Т.В.

06

Купрієнко Т.В.

06
06

Купрієнко Т.В.
Змійок О.М.
Купрієнко Т В.

06

Купрієнко Т.В.
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№
Зміст роботи
Форма
п/п
узагальнення
257. Підготовка звітів за 2013- Звіти
2014 навчальний рік
258. Змістовне наповнення веб- Інформація
сайту закладу

Термін
виконання
06

Відповідальний
Голови ШМО

Протягом
місяця

Адміністрація
сайту
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2.2. Управління та контроль
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Зміст роботи

Форма
Термін
узагальнення
СЕРПЕНЬ
Стан готовності кабінетів 2-11 Акт
28.08.13
кл. до нового навчального року
Календарно-тематичне
Запис в книзі 30.08
планування, контроль планів контролю
виховної роботи, предметів
варіативної частини
Складання розкладу занять для Розклад
26-30.08
1-11 кл.
Складання мережі школи
Мережа
30.08
Затвердження навчального
Навчальний
30.08
плану
план
ВЕРЕСЕНЬ
Всеукраїнський рейд «Урок»
Інформація
01-20.09
Організація навчального
процесу
1-х класів (Лист
МОНмолодьспорту від
01.06.2012 р. № 1/9-426 )
Планування роботи шкільних
методичних об’єднань
Затвердження розкладів
факультативів
Консультації, індивідуальногрупові заняття для підвищення
результативності навчання
Погодження документів про
перевід учнів на індивідуальне
навчання. Затвердження
розкладів занять з учнями, що
навчаються індивідуально
Організація чергування по
школі вчителями
Складання тарифікаційних
списків
Оформлення стендів розкладу
навчальних занять на І поверсі
та в учительській

Відповідальний
Нашиба Г.А.
Адміністрація

О.М. Змійок
О.М. Змійок
О.М. Змійок

22.09

Щеголькова
Т.М.
Купрієнко Т.В.

До 10.09.

Голови ШМО

Розклад

02.09

О.М. Змійок

Розклад

02.09

О.М. Змійок

Розклад

02.09

О.М. Змійок

Графік

02.09

О.М. Змійок

Списки

05.09

О.М. Змійок

Розклад

10.09

О.М. Змійок

І-ІІ тиждень

Адміністрація

Інформація

Плани

ЖОВТЕНЬ
Адаптація п'ятикласників до Аналітичні
навчання в рамках
матеріали
акції «Нові стандарти- нова
школа»
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№
п/п
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Зміст роботи

Форма
Термін
узагальнення
Моніторинг
стану Інформація
І-ІІ тиждень
психологічної адаптації учнів 5
класів (за планом ММЦ)
Моніторинг відділу освіти щодо Аналітичні
ІІ тиждень
Використання
навчально- матеріали
методичної літератури
Міністерські контрольні роботи Звіт
І-ІІ тиждень
Всеукраїнський рейд «Урок»
Інформація
01.10-18.10.
Моніторинг міського
Інформація
ІІ тиждень
методичного центру щодо
реалізації науково- методичної
проблеми школи
Контрольна перевірка умов
Акти
Протягом
життя і виховання дітей, які
обстеження
місяця
знаходяться під опікою.
Контроль відвідування учнями Звіт
До 20.10
2-11 кл. навчальних занять
Підготовка списків вчителів та
звіту № РВК-83.
Підготовка інформації про
якісний та кількісний склад
педпрацівників
Підготовка інформації про
плинність кадрів

Дворська В.В.

Адміністрація
Адміністрація
ЩегольковаТ.М.
Купрієнко Т.В.

Списки

04.10

Класні
керівники
ЩегольковаТ.М.
Соціальний
педагог
Класні
керівники
О.М. Змійок

Інформація

04.10

О.М. Змійок

Інформація

04.10

О.М. Змійок

Протягом
місяця

ЛИСТОПАД
Відвідування уроків учителів, Графік
які атестуються
Ведення класних журналів 1-11
кл., журналів факультативів,
гуртків
Вивчення сформованості
класних колективів на паралелі
8 класу. Моніторинг
вихованості учнів 8 класу
Упровадження активних форм
методів навчання на уроках
математики
у
5-11
класах.Методика
викладання нового матеріалу
Організація процесу в 1-2
класах
в
умовах
нового
державного стандарту
Контроль за відвідуванням
уроків учнями, що перебувають
на внутрішкільному обліку

Відповідальний

Запис у книгу
контролю

І-ІІ тиждень

Члени
атестаційної
комісії
Адміністрація

Інформація

Протягом
місяця

Мельник Т.О.
Двірська В.В.

Довідка
Наказ

ІІ-ІІІ тиждень

Нашиба Г.А.

Довідка

З ІІІ тижня

Купрієнко Т.В.

Інформація

IV тиждень

Щеголькова
Т.М.
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№
п/п
32.

33.

Зміст роботи

Форма
Термін
узагальнення
ГРУДЕНЬ
Відвідування
навчально- Аналітичні
І-ІІ тиждень
виховних занять в 10 кл.
матеріали
грудня
Перевірка ведення щоденників
10 кл.
Контроль стану викладання Довідка
І-ІІ тиждень
біології
відділу
грудня
освіти

34.

Рівень
функціонування
служби

35.

Соціометричний
статус Аналітичні
колективів та учнів паралелей матеріали
2,4,5,8,10 класів школи
Відвідування виховних заходів
Записи в книзі
вчителів, які атестуються.
внутрішкільог
о контролю
Стан викладання української Довідка
літератури у 5-11 класах
Стан викладання української Довідка
мови у 1-4 класах
Контроль відвідування учнями Звіт
2- 11 кл. навчальних занять
Вивчення стану виконання
Довідка, наказ
державних програм за І семестр
Семестрові контрольні роботи в Довідка
3-11 класах
СІЧЕНЬ
Рейд-перевірка умов життя та
Акти
виховання дітей, які стоять на
обстеження
обліку
Контроль навчальних досягнень Інформація
учнів 5-9 класів.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.

ефективності
психологічної

Перевірка зошитів з української
мови в 5-11 кл.
Наявність
календарнотематичних планувань, їх
відповідність
програмам.
Контроль
планів
виховної
роботи
Результати навчання учнів за
підсумками І півріччя 20132014 н.р.
Перевірка ведення класних
журналів в 1-11 кл. журналів
факультативів, гуртків

Аналітичні
матеріали

Довідка

Відповідальний
Адміністрація

За
відділу
освіти

планом

І-ІІ тиждень
грудня

За планом ММЦ

І-ІІ тиждень
грудня

За планом ММЦ

Протягом
місяця

Мельник Т.О.

І-ІІ тиждень

Купрієнко Т.В.

З ІІІ тижня

Купрієнко Т.В.

До 20.12.13

Щеголькова Т.М.

16 - 20.12

О.М. Змійок

З ІІ тижня

Адміністрація

Протягом
місяця
І-ІІ тиждень

Класні
керівники
ЩегольковаТ.М.
Адміністрація

І-ІІ тиждень

Купрієнко Т.В.

Запис у книгу До 08.01
контролю

Адміністрація

Рейтинг,аналіт І-ІІ тиждень
ична матеріали

Адміністрація

Довідка

Адміністрація

І-ІІ тиждень
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№
п/п
48.

Зміст роботи
Роз’яснювальна робота серед
учнів 11 класів що до реєстрації
для складання ЗНО

Форма
Термін
узагальнення
Інформація
13 -31.01

Відповідальний
О.М. Змійок

Анкетування учнів 10-х класів Інформація
щодо
визначення
рівня
вихованості та громадської
активності
Вивчення стану викладання Довідка
предметів варіативної частини
Анкетування учнів 9 кл. щодо
Інформація
створення профільних класів
ЛЮТИЙ
Вивчення
методів
роботи, Атестаційні
вчителів,
які
атестуються матеріали
(відвідування їх навчально –
виховних занять)

Протягом
місяця

Мельник Т.О.
Дворська В.В.

З ІV тижня

О.М.Змійок

ІІ тиждень

Дворська В.В.

53.

Моніторинг
рівня
фахової Інформація
майстерності та самоосвіти
педагогів,які атестуються на
вищу
кваліфікаційну
категорію,присвоєння
педагогічних звань

Протягом
місяця

За планом ММЦ

54.

Моніторинг
«Проблеми
емоційного
вигорання
у
педагогів закладу»
Контрольна перевірка умов
життя і виховання дітей, які
знаходяться під опікою.

Матеріали
тренінгу

Протягом
місяця

За планом ММЦ

Акти
обстеження

ІІ тиждень

Класні
керівники
Щеголькова
Т.М.
Мельник Т.О.
Купрієнко Т.В.

49.

50.
51.

52.

55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.

Стан
викладання Довідка
образотворчого мистецтва у 1-7
класах
Стан викладання, дотримання Довідка
державних вимог до змісту й
обсягу навчальних програм і
рівня навчальних досягнень
учнів читання у2-4 класах.
Стан викладання і рівень Довідка
навчальних
досягнень учнів з інформатики
БЕРЕЗЕНЬ
Іноземна мова 1-4 класи
Довідка
Формування цілісної системи Довідка
знань з основ здоров’я
Контрольна перевірка умов
Акти
життя та виховання дітей у
обстеження

Протягом
місяця

І-ІІ тиждень

Атестаційна
комісія

З ІІІ тижня

Купрієнко Т.В.

З ІІІ тижня

Директор школи

І-ІІ тиждень
ІІ тиждень

Адміністрація
Адміністрація

ІІ тиждень

Класні
керівники
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

кризових сім’ях.
62.
63.
64.

65.

66.

67.

Відповідальний

Світова література 5-11 кл.
Прогнозуюче вивчення стану
виконання державних програм
Контроль ведення журналів
факультативів, індивідуальних
та групових занять

Довідка
Довідка, наказ 17 -21.03

Щеголькова
Т.М.
Мельник Т.О.
О.М. Змійок

Інформація

21.03

О.М. Змійок

Моніторинг стану забезпечення
наступності змісту дошкільної
та початкової загальної освіти
у зв’язку із впровадженням
Нових державних стандартів
Ведення класних журналів 1-11
кл., журналів факультативів,
гуртків
Контроль стану збереження
підручників
Класно-узагальнюючий
контроль у 7 класах

Інформація

Протягом
року

Купрієнко Т.В.
Сміян Н.І.

Інформація

І-ІІ тиждень

Адміністрація

Інформація

І-ІV тиждень

Бібліотекарі

Довідка

За окремим
графіком

Рівень навчальних досягнень Аналіз
учнів 7 класів з математики та
української мови в рамках
міського моніторингу якості
базової загальної середньої
освіти
КВІТЕНЬ
Підготовка матеріалів до ДПА
Перевірка стану готовності
Інформація
школи до проведення до
державноі підсумкової атестаціі
(протоколи МО, пакети з
матеріалами ДПА ,атестаційні
куточки) серед учнів 11, 9 ,4
класів.
Річні контрольні роботи
Довідка
Контрольна перевірка умов
Акти
життя та виховання дітей у
обстеження
кризових сім’ях.

За окремим
графіком

За планом
відділу
освіти
За планом
ММЦ

І-ІІ тиждень
ІІІ тиждень

О.М. Змійок
О.М. Змійок

З ІІІ тижня
ІІ тиждень

74.

Аналіз пропусків уроків без
поважних причин

ІV тиждень

Адміністрація
Класні
керівники
Щеголькова
Т.М.
Класні
керівники
Щеголькова
Т.М.

75.

Затвердження розкладу ДПА

68.

69.

70.
71

72.
73.

Інформація

ТРАВЕНЬ
Розклад ДПА,
протокол

І тиждень

О.М. Змійок
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№
п/п
76.
77.
78.

79.

80.

81.
82.
83.

84.
85.

Зміст роботи
Складання графіка
консультацій для 9, 11 класів
Складання ДПА учнями 4,9,11
класів
Вивчення стану виконання
державних програм з основних
дисциплін на кінець року
Складання проекту робочого
навчального плану на 2014-2015
начальний рік
Підсумкове
діагностування
навчальних досягнень учнів 23,5-10 за рік
Контроль роботи шкільних МО
за рік
Контоль
відвідування
навчальних занять учнями
Інформація
про
контент
офіційних веб-сайтів закладів
освіти міста

Форма
Термін
узагальнення
педради
Графік
І тиждень

О.М. Змійок

ДПА

ІІІ-ІV
тиждень
Довідка, наказ 19-23.05

О.М. Змійок

Проект плану

ІV тиждень

О.М. Змійок

Рейтинг

ІV тиждень

Аналіз роботи
Звіти
Звіт

ІV тиждень

Заступники
директора з НВР
Класні керівники
Купрієнко Т.В.

ІV тиждень

Щеголькова Т.М.

Інформація

до 14.05.

Нашиба Г.А.

І-ІІ тиждень

Адміністрація

І-ІІ тиждень

Адміністрація

ЧЕРВЕНЬ
Аналіз складання учнями 4,9,11 Довідка,наказ
державної підсумкової атестації
Вивчення стану ведення
Довідка,наказ
шкільної документації

Відповідальний

О.М. Змійок
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2.3. Виховна робота в системі діяльності закладу
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Зміст роботи
Загальні збори
(конференція школи)
Освітня ініціатива місяця:
«Цінуймо спокій,
безпеку та комфорт
Славутича!»
Участь у Всеукраїнському
літературному
конкурсі
«Розкрилля
душі»,
присвячений 200-річному
ювілею
Тараса
Григоровича Шевченка.
Участь у Всеукраїнському
конкурсі
юнацьких
творчих робіт «Майбутнє
моє і моєї країни»
День знань. Свято
Першого дзвоника
Організація чергування
учнів по школі на І
семестр
Заходи в рамках
Всеукраїнського
Олімпійського уроку та
Олімпійського тижня.
Участь
у
конкурсі
«Найкращий
читацький
щоденник 2013 року»
Участь у обласному огляді
–
конкурсі
робіт
учнівської
молоді
«Топоніміка й історія
освіти рідного краю»
Всеукраїнський рейд
«Увага! Діти на дорозі»
Участь у заходах ХX-го
Міжнародного фестивалю
дитячої демократії,
творчості, телебачення та
преси «Золота осінь
Славутича – 2013» :
 Інтелектуальна гра
«Як стати мером»;
 Конкурс «Міс
ЗОСя»;

Форма
узагальнення
СЕРПЕНЬ
Протокол

Термін

Відповідальний

ІІІ
тиждень

Нашиба Г. А.

Протягом
місяця

Мельник Т.О.

Наказ
Положення

Серпеньлистопад

Купрієнко Т.В.

Умови

Вересеньжовтень

Купрієнко Т.В.
Літош Л.М.

Сценарій

1.09

Графік

І декада

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Мельник Т.О.

План

02.09.08.09.

Вчителі
фізичної
культури
Класні керівники

Наказ

09.09.

Купрієнко Т.В.

Наказ

09.09.11.09.

Мельник Т.О.
Літош Л.М.

План

До 13.09

Класні керівники

Наказ

13.09.15.09.

Класні керівники
Літош Л.М.
Мельник Т.О.

ВЕРЕСЕНЬ
План

14.09.
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний



12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Вибори до
Молодіжної ради
(конкурс
передвиборчих
програм).
Виховні класні години до План
Міжнародного дня миру.
Свято для першокласників Сценарій
«А ось і ми!»
Участь
у конкурсі
«Найкращий відгук на
сучасну дитячу прозу»
Участь
у
міському
конкурсі
дитячих
малюнків
«Чарівний
дивосвіт
барв
Шевченківської поезії»
Участь
у
дитячоюнацькій спортивній грі
«Джура» для учнів 7
класів
Всеукраїнський день
бібліотек:
 Акція «Подаруй
бібліотеці
передплату»;
 Старт
Всеукраїнської
акції “Живи,
книго!”,
 Випуск святкової
стінгазети (ШУС)
Організація роботи
учнівської самоврядної
організації «Шановна
громада»:
 Вибори до центрів
(в класах);
 Вибори голови
ШУС;
 Планування роботи
по центрах;
 Випуск шкільної
газети (ШУС)
Заходи в рамках
освітньої ініціативи
місяця: «Цінуймо спокій,

21.09

Класні керівники

27.09.

Літош Л.М.
ШУС
Класні керівники 1-х
класів
Купрієнко Т.В.

Наказ

Вересеньлистопад

Наказ

09.09.02.10.

Класні керівники
Вчителі
образотворчого
мистецтва

Наказ

Вересеньжовтень

План

До 28.09

Вчителі
фізичної
культури
Класні керівники 7
класів
ПримаченкоН.М.
Класні керівники

Наказ
Списки
План

Протягом
місяця

Літош Л.М.
Класні керівники
Опікуни центрів

План

Протягом
місяця

Класні керівники
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№
п/п

20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

Зміст роботи
безпеку та комфорт
Славутича!»Тиждень
знань безпеки
життєдіяльності:
 Класні години:
1-4 класи - «Абетка
пішохода» розроблення схеми
безпечного руху
дитини від школи до
дому;
5-7 класи - «Правила
експлуатації дитиною
транспортних
засобів»;
8-11 класи - «Безпека
дітей в Інтернеті» ;
 Тематичні
тренінгові заняття
в СПЦ
Складання соціального
паспорту класу, школи
Рейд «Діти вулиці»
Класні батьківські збори:
 Вибори
батьківського
комітету;
 Організаційні
питання;
 Завдання на новий
навчальний рік
Участь у національному
конкурсі шкільних газет

Форма
узагальнення

Соціальний
паспорт
Інформація
Протокол

Роботи учнів

ЖОВТЕНЬ
Освітня ініціатива місяця: План
«Молодь – погляд у
майбутнє!»
Всеукраїнський рейд
Інформація
«Урок»
Участь у флешмобі для Наказ
учнів 5 класів «Ти, він, я –
наш клас як сім’я!»
День працівників освіти:
Сценарій

Термін

Відповідальний

І-ІІ
тиждень
Протягом
місяця
ІІІ-ІV
тиждень

Класні керівники
Щеголькова Т.М.
Щеголькова Т.М.

вересень
2013 р.березень
2014 р.
До
01.04.201
4

Літош Л.М.
Заїка Н.О.
ШУС

Протягом
місяця

Мельник Т.О.

01.1018.10.
03.10.

ЩегольковаТ.М.

04.10.

Класні керівники

Класні керівники 5-х
класів
Літош Л.М.
Літош Л.М.
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

День
самоврядування (24 кл.);
 Вітання вчителів
Тиждень знань безпеки План
життєдіяльності
«Запобігти.
Врятувати.
Допомогти»
Заходи до Дня
План
українського козацтва
Тиждень правового
виховання в рамках
Європейського тижня
місцевої демократії
Участь
у
загальноміському
конкурсі-акції поробок з
природного
матеріалу
«Дари осені» для членів
ДСО
«Світлячки
Славутича» (учнів 2-4
класів)
Тиждень Кодексу етики,
честі, порядності,
добросовісного та
ефективного управління
Славутицької
територіальної громади
День визволення України
від
фашистських
загарбників
Участь
у
міському
ярмароку професій
Участь у всеукраїнському
брейн-ринзі «Підліток і
право»
Участь
у
міських
спортивних
змаганнях
«Веселі старти» для учнів
4-х класів
Участь
в
обласному
конкурсі
дитячого
малюнка «Твоє майбутнє
в твоїх руках»
Участь
у
міському
конкурсі
малюнків,
літературних творів, фото

07.1011.10

Мельник Т.О.
Класні керівники

14.10.

Класні керівники
Вчителі фізичної
культури

План

14.1018.10.

Класні керівники

Наказ

14.10.31.10.

Класні керівники 2-4
класів
Літош Л.М.

План

21-25.10.

Класні керівники

План

28.10.

Мельник Т.О.
Класні керівники

Графік

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Мельник Т.О.
Класні керівники
Мельник Т.О.
Кулачок Н.В.

Наказ
Положення

Протягом
місяця

Класні керівники
Вчителі
фізичної
культури

Наказ
Роботи учнів

Протягом
місяця

Роботи учнів

Жовтеньлистопад
Фінал –

Класні керівники
Вчителі
образотворчого
мистецтва
Мельник Т.О.
Класні керівники

Наказ
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№
п/п

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

Зміст роботи
громадської
організації
«ЗОВ» «Я люблю тварин»
Участь у міжнародному
місячнику
шкільних
бібліотек
Відвідування виховних
заходів в 5-х класах, з
метою з’ясування рівня
адаптації учнів.
Моніторинг вихованості
учнів 5-х класів
Участь
у
міському
конкурсі
на
кращу
програму виховної роботи
Аналіз відвідування
учнями школи.
Відвідування виховних
заходів вчителів, які
атестуються.
Робота учнівських
самоврядних організацій
«Шановна громада» та
«Веселка»
Зустріч адміністрації з
учнями 5-х класів
Контрольна перевірка
умов життя і виховання
дітей, які знаходяться під
опікою.
Загальношкільні
батьківські збори
«Підсумки роботи за
2012/2013 н.р. та завдання
на 2013/2014 н.р.»
Освітня ініціатива місяця:
«Молоде покоління
обирає здоров’я!»
Участь в інтелектуальній
грі
«Розумники
і
розумниці» для учнів 7-х
класів
16 листопада Міжнародний день
толерантності
20 листопада – Всесвітній
день дітей

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний

01.12.
План

01.1031.10

Примаченко Н.М.

Інформація
на консиліум

Протягом
місяця

Мельник Т.О.
Дворська В.В.

Наказ

Жовтень- Мельник Т.О.
грудень
Класні керівники

Інформація

III
тиждень
Протягом
року

ЩегольковаТ.М.
Класні керівники
Мельник Т.О.

Протягом
місяця

Літош Л.М.
Симонова В.П.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Класні керівники
Адміністрація
Класні керівники
ЩегольковаТ.М.

Записи в книзі
внутришкільног
о контролю

Акти
обстеження
Протокол

ЛИСТОПАД
План
Наказ

10.10

Нашиба Г.А.

Протягом
місяця

Мельник Т.О.

20.11.

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники

Графік класних 14.11.годин
15.11.
18.11.Графік класних 22.11.
годин

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники
Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники
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№
п/п
52.

Форма
узагальнення
Заходи із вшанування План заходів
пам’яті жертв голодомору
«Запали свічку»

53.

Участь
у
конкурсі
стіннівок «Молодь за
здоровий спосіб життя»
Участь
у
загальноміському
спортивноінтелектуальному
конкурсі для учнів і
вчителів
«Я
люблю
Україну» для учнів 8
класів та педагогів
Тиждень
безпеки
дорожнього руху
Участь
у
міських
спортивних
змаганнях
«Веселі старти» для учнів
3-х класів
Участь
у
спортивнорозважальній
грі-квесті
«Здоров’я – це наш стиль»
Участь у всеукраїнському
конкурсі
«Шкільна
бібліотека»
Участь
у
спартакіаді
школярів міста (теніс,
волейбол,
баскетбол,
плавання,
міні-футбол,
легка атлетика)
Участь у всеукраїнському
конкурсі
учнівської
творчості,
присвячений
Шевченківським дням
День народження школи

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.

64.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

24.11.

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники

Наказ

до 27.11.

Наказ
Положення

27.11.

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники
Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники

Заходи

Мельник Т.О.
Класні керівники
Класні керівники
Вчителі
фізичної
культури

Наказ
Положення

Протягом
місяця

Наказ

Протягом
місяця

Наказ

Листопад
-червень

Наказ

Листопад
-травень

Класні керівники
Вчителі
фізичної
культури

Наказ

Листопад
грудень

Купрієнко Т.В

Сценарій

29.11.

Літош Л.М.
ШУС
Класні керівники

Тематичні
зустрічі
з План
лікарями
Тематичні
заходи План
загальноміського
бібліотечноінформаційного центру
Відео-лекторій,
бесіди, План
зустрічі
з
людьми
«Обирай своє майбутнє»,
«Вся
правда
про
наркотики», 7-11 класи

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники
Примаченко Н.М.

Класні керівники

Класні керівники

79

№
п/п
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Бесіди
депутатів Графік
молодіжної
ради
з
молодшими
школярами
«Наше покоління обирає
здоров’я»
Участь у місячнику
Записи в книзі
педагогічної майстерності внутрішкільного
контролю
Участь у тематичних
Графік
тренінгах для педагогів та
учнів
Допомога класним
керівникам в організації
класного самоврядування
Робота учнівських
організацій «Шановна
громада» та «Веселка»
Інструктажі:
«Дорожні
знаки»
Правила
експлуатації
побутових нагрівальних,
електричних та газових
приладів
Допомога
утопаючому.
Рятувальні прийоми та
засоби надання першої
домедичної
допомоги
потерпілому.
Поняття про джерела
струму, їх небезпечність
для життя та здоров'я
людини
Індивідуальні
консультації для батьків
щодо виховання дітей
Батьківські збори по
Протокол
класах за наслідками
адаптації (5-ті кл.)
ГРУДЕНЬ
Освітня ініціатива місяця: План
«Бережімо собори наших
душ»
Всеукраїнський
рейд Інформація
«Урок»
1 грудня – Міжнародний
Графік класних
день порозуміння з ВІЛгодин
інфікованими
Декада моральноЗаходи
етичного виховання

Термін

Відповідальний

Протягом
місяця

Класні керівники 2-4
класів

Протягом
місяця

Мельник Т.О.

Протягом
місяця

Мельник Т.О.
Літош Л.М.

Протягом
місяця

Літош Л.М.

Протягом
місяця

Літош Л.М.
Симонова В.П.

Протягом
місяця

Класні керівники

Протягом
місяця

Класні керівники
Щеголькова Т.М.
Дворська В.В.
Класні керівники 5-х
класів
Адміністрація

Протягом
місяця

Мельник Т.О.

02.-20.12.

Щеголькова Т.М.

02.12.

Мельник Т.О.
Класні керівники

09.-20.12.

Мельник Т.О.
Класні керівники
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№
п/п
77.

78.
79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.
86.
87.

88.
89.

90.

91.
92.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Участь
у благодійній Умови
акції «Подаруй дитині
промінчик надії»
10 грудня – День прав План
людини.
Участь
в
обласному Роботи учнів
конкурсі
малюнків
«Податки очима дітей»
Участь у правничому
брейн-ринзі «Феміда» для
учнів 9-10 класів
Участь у конкурсі читців
за ініціативи громадської
організації «ЗОВ»
Участь у міській акціїконкурсі «Збережи
ялинку»
Декада етико-естетичного
виховання
«Симфонія
краси»
Зимові канікули школярів:
перегляд мультфільмів,
екскурсії, гуртки
Заходи до Дня збройних
сил України
Новорічні та різдвяні
програми
Відвідування виховних
заходів вчителів, які
атестуються.
Звітні збори центрів ШУС
за І семестр
Інструктаж по
запобіганню дитячого
травматизму
Операція «Родина»
(робота з нововиявленими
сім’ями з «групи ризику»
та сім’ями, які опинилися
в складних життєвих
обставинах.
День відкритих дверей
для батьків
Батьківські збори по
класах

Термін

Відповідальний

09.-27.12.

Мельник Т.О.
Класні керівники

10.12.

Мельник Т.О.
Класні керівники
Класні керівники
Вчителі
образотворчого
мистецтва
Кулачок Н.В.

Груденьсічень

Наказ

12.12.

Умови

12.12.

Літош Л.М.
Класні керівники

Умови

16.-27.12

Літош Л.М.
Класні керівники

Заходи

16.-27.12.

Мельник Т.О.
Класні керівники

План

Протягом
канікул

Класні керівники

План

До 6.12

Класні керівники

План

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Літош Л.М.
Класні керівники
Мельник Т.О.

ІІ
тиждень
Протягом
місяця

Літош Л.М.

І тиждень

ЩегольковаТ.М.

І тиждень

Класні керівники
вчителі-предметниеи
Класні керівники

Записи в книзі
внутришкільног
о контролю
Звіт
Протокол

Протокол

Протягом
місяця

Класні керівники

СІЧЕНЬ
93.

Освітня ініціатива місяця:
«Своє минуле

План

Протягом
місяця

Мельник Т.О.
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№
п/п

94.

95.

96.
97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Зміст роботи
пам’ятаємо – щасливе
майбутнє маємо!»
Участь у фестивалі
«Фольклорна самобутня
Україна» (4-6 класи)
Організація чергування
учнів по школі на ІІ
семестр
22
січня
–
День
Соборності України.
Всеукраїнський
фізкультурнопатріотичний фестиваль
школярів
України
«Козацький гарт» для
учнів 5-10 класів
Участь
в
обласному
конкурсі
малюнків
«Безпека
дорожнього
руху»
Консультативне засідання
ШУС «Шановна громада»
Засідання ради ШУС
 Підведення
підсумків роботи
Центрів за І
семестр;
 Корегування плану
роботи на ІІ
семестр.
Установчий інструктаж по
запобіганню дитячого
травматизму
Рейд-перевірка
умов
життя та виховання дітей,
які стоять на обліку
Рейд «Діти вулиці»

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний

Наказ

30.01

Класні керівники
Літош Л.М.

Графік

І декада

Мельник Т.О.

План .

22.01.

Наказ

Січеньберезень

Мельник Т.О.
Класні керівники
Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Вчителі
фізичної
культури
класні керівники

Роботи учнів

Січеньлютий

Класні
керівники
вчителі образотворчого
мистецтва

І, ІІІ
п’ятниці
15.15
ІІ
тиждень

Літош Л.М.

Протягом
місяця

Класні керівники

Протягом
місяця

Класні керівники
ЩегольковаТ.М.

Протягом
місяця

ЩегольковаТ.М.

Протягом
місяцс

Протягом місяця

03.-28.02

Літош Л.М.
Класні керівники

14.02.

Літош Л.М.
ШУС

Протокол
План

Акти
обстеження

ЛЮТИЙ
Освітня ініціатива місяця: План
«Я – громадянин, я –
патріот, я – житель свого
міста»
Участь
у
міському Положення
фестивалі «Таланти твої,
Славутиче!»
Участь у шоу-програмі до Наказ
дня закоханих «П’ять

Літош Л.М.
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№
п/п
107.
108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

Зміст роботи
кроків до кохання»
Міжнародний день рідної
мови
Участь
у
загальноміському
конкурсі
декламаторів
поезій Т.Г. Шевченка для
учнів 7-8 класів
Участь
в
експрес-грі
«Країною Закону, Права,
Моралі».
Участь у всеукраїнській
дитячій спортивна гра
«Старти надій» для учнів
7 класів
Участь
у
спортивномасовому
заході
«Олімпійське лелеченя»
Практичне заняття «Право
молоді – знати свої права,
Обов’язок
молоді
–
виконувати закони!», 9-10
класи
Зустрічі з батьками та
учнями
(за
запитом)
«Громадянська
відповідальність батьків і
дітей»
Участь у грі-вікторині
«Правова культура учнів»,
9-10 класи
Практичне
заняття
«Правила керування та
експлуатації
немеханічного
транспортного засобу», 8
клас
Бесіди
«Попередження
насильства в сім’ї та
соціальний захист дітей»,
8-11 класи
Участь
у
міській
профілактичній акції «Я
не продаю спиртні напої
та
тютюнові
вироби
неповнолітнім», учні 9-11
класів (волонтери)
Тематичні
тренінгові
заняття в СПЦ

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний

Заходи

21.02.

Купрієнко Т.В.

Положення

27.02.

Купрієнко Т.В.

Умови

Протягом
місяця

Класні керівники 3-х
класів

Наказ

Лютийквітень

Вчителі
культури

Наказ

Лютийквітень

Графік

Протягом
місяця

Вчителі
фізичної
культури
Класні керівники
Класні керівники

Графік

Протягом
місяця

Класні керівники

Графік

Протягом
місяця

Класні керівники

Графік

Протягом
місяця

Класні керівники

Графік

Протягом
місяця

Класні керівники

Графік

Протягом
місяця

Літош Л.М.
ШУС

графік

Протягом
місяця

Класні керівники

фізичної
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№
п/п
119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Зміст роботи

Форма
узагальнення
Зустрічі-бесіди
з Графік
працівниками
юстиції
«Закон і совість», 7-9
класи
Вечір
зустрічі
з Наказ
випускниками
школи Сценарій
минулих років
Заходи до Дня Святого Заходи
Валентина:
 Участь у шоупрограмі
«П’ять
кроків до кохання»
 Випуск
шкільної
газети (ШУС);
 Пошта Валентина
День безпечного
План
Інтернету:
 Класні години
«Поговоримо про
культуру
мобільного
спілкування» (7-11
кл.);
 Розповсюдження
листівок «Основи
безпеки від
кібербулінгу»
 Конкурс пам’яток
для користувачів
Інтернету (10-ті
класи)
Заходи до Дня захисника
Заходи
Вітчизни
 Тематичні виховні
години;
 Випуск шкільної
газети (ШУС);
 Випуск стіннівок
Ознайомчі зустрічі з
Графік
Центром професійного
розвитку (9-ті класи) (за
домовленістю класних
керівників)
Анкетування учнів 9 кл.
Інформація
щодо створення
профільних класів
Анкетування учнів 10-х
Інформація
класів щодо визначення
рівня вихованості та

Термін

Відповідальний

Протягом
місяця

Класні керівники

Протягом
місяця

Мельник Т.О. Літош
Л.М.
ШУС
Літош Л.М.
Заїка Н.О.

14.02.

04.02

Класні керівники

23.02.

Класні керівники
Літош Л.М.
Заїка Н.О.

Протягом
місяця

Класні керівники
Мельник Т.О.

ІІ
тиждень

Дворська В.В.

Протягом
місяця

Мельник Т.О.
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№
п/п
127.

128.

129.
130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.
137.
138.

139.

140.

Зміст роботи

Форма
узагальнення

громадської активності
Консультативне засідання
ШУС
Контрольна перевірка
умов життя і виховання
дітей, які знаходяться під
опікою.
Рейд «Діти вулиці»

Акти
обстеження

Зустріч з батьками
майбутніх
першокласників (на базі
дитячого садочка).
Участь
у
спартакіаді Положення
школярів
(волейбол, Протокол
юнаки)
БЕРЕЗЕНЬ
Освітня ініціатива місяця: План
«Дитина читає – Україна
процвітає»
9 березня - 200 років з дня Заходи
народження
Т.Г.
Шевченко
Загальноміський місячник Наказ
книжки «Від книги до
світла, до знань, до
життя»
Патріотично-виховна
Наказ
акція «Дивимось
кіношедеври О.П.
Довженка», присвячена
120-річчю від дня
народження видатного
українського письменника
та кінорежисера.
Участь у молодіжному Списки
економічному форумі
Участь
у
міському Графік
ярмарку професій
Участь у загальноміській Довідки-подання
громадсько-мистецькій
програмі «Славутичанин
року-2013»
Участь у всеукраїнській Наказ
українознавчій
грі
«Соняшник»
Участь
у
конкурсі Роботи учнів
малюнків «Охорона праці

Термін

Відповідальний

І, ІІІ
п’ятниці
о 15.15
ІІ
тиждень

Літош Л.М.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Щеголькова Т.М.

Положен
ня
Протокол

Вчителі
культури.

Протягом
місяця

Примаченко Н.М.

03.-11.03.

Купрієнко Т.В.

03.-28.03.

Примаченко Н.М.

Березеньтравень

Купрієнко Т.В.
Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Касні керівники

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Мельник Т.О.

Протягом
місяця

Купрієнко Т.В.

Березеньквітень

Класні керівники
Вчителі

Класні керівники
Щеголькова Т.М.

Класні керівники 4-х
класів
фізичної

Класні керівники
Дирекція школи
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

очима дітей»
141.

142.

143.

144.

145.

Участь у конкурсі «Я –
Київщини
гордість
і
надія!»
Свято 8 Березня:
 Святкові програми
по класах;
 Випуск тематичних
стінгазет
Театральні міні-вистави
учнів 2-4 класів

Консультативне засідання
ШУС

147.

Участь у підготовці до
міського зльоту лідерів
шкільного життя
Зустріч з учнями 9-х
класів з питання
проведення державної
атестації
Психологічне обстеження
учнів 7-х класів з метою
створення класів з
поглибленим вивченням
окремих предметів
Батьківські збори по
класах

148.

149.

150.

151.
152.

153.

154.

образотворчого
мистецтва
Літош Л.М.
Купрієнко Т.В.

Наказ
Роботи учнів

Березеньчервень

Заходи

07.03

Класні керівники
Літош Л.М.
ШУС

Сценарій

Протягом
І-ІІІ
тижнів
Протягом
місяця

Класні керівники

22.03.

Літош Л.М.
Класні керівники 4-х
класів
Літош Л.М.

Тематичні тижні, виставки План
літератури у шкільній
бібліотеці «Є книги,
незаслужено забуті; нема
жодної, яку б незаслужено
пам’ятали»
Свято зустрічі птахів, 4-і
Сценарій
класи

146.

Відповідальний

Сценарій

І-ІІІ
п’ятниці
о 15.15
Протягом
місяця

Примаченко Н.М.

Літош Л.М.

Графік

ІІ
тиждень

Змійок О.М.

Інформація

Протягом
місяця

Дворська В.В.

Протокол

ІІІ
тиждень

Класні керівники

Протягом
місяця
07.04.09.04.

Мельник Т.О.

КВІТЕНЬ
Освітня ініціатива місяця: План
«Славутич – наш дім»
7 квітня – Всесвітній день Заходи
Здоров'я
Молодіжна
толока Наказ
«Екологія міста – екологія
душі»
Участь
у
міському Сценарій

07.-11.04.

18.04.

Класні керівники
Вчителі
фізичної
культури
Мельник Т.О.
Дідовець В.М.
Класні керівники
Літош Л.М.
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№
п/п

155.

Зміст роботи

Форма
узагальнення

фестивалі-звіті учнівських
самоврядних організацій
20 квітня - День довкілля. План заходів
Загальноміський суботник

Термін

19.04.

Відповідальний

Мельник Т.О.
Дідовець В.М.
Класні керівники
Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Класні керівники

Заходи до річниці аварії Інформація
на
ЧАЕС.
Тиждень
пам’яті “Чорнобиль не
відходить у минуле”
Декада профорієнтації
План-графік

22.-26.04.

158.

Участь
в
обласному Роботи учнів
конкурсі малюнків на
тему «Мої права»

Квітеньтравень

159.

День ЦО. Школа безпеки

План

19.04

160.

Свято Букваря

Сценарій

161.

Участь у науковопрактичній конференції
«Славутич – погляд у
майбутнє»
Консультативне засідання
ШУС

Наказ

IV
тиждень
17.04.

Класні керівники 1-х
класів
Мельник Т.О.
Класні керівники 8-11
класів
Літош Л.М.

163.

Засідання ради ШУС

Протокол

164.

Аналіз пропусків уроків
без поважних причин
День відкритих дверей
для батьків школи
Зустріч з батьками 9-11-х
класів щодо закінчення
навчального року

Інформація

І, ІІІ
п’ятниці
о 15.15
Остання
п’ятниця
ІV
тиждень
ІV
тиждень
І-ІІ
тиждень
Протягом
місяця

Мельник Т.О.

План

09.05

Мельник Т.О.
Класні керівники

Положення

Протягом
місяця

Вчителі
культури

Списки

Протягом
місяця

Купрієнко Т.В.

156.

157.

162.

165.
166.

167.

168.

169.

170.

Освітня ініціатива місяця:
«Міцна родина –щасливі
діти, активна молодь –
добробут в місті»
9 травня - День Перемоги.
Прийом першокласників
до Славутицької МДО
«Світлячки Славутича»
Першість шкіл міста з
фут-залу 3-4 класи, 5-6
класи
Участь в обласному святі
«Віват, науко молода!»

Протокол
ТРАВЕНЬ
План

Мельник Т.О.
Класні керівники
Вчителі
образотворчого
мистецтва
Класні керівники
Класні керівники

Літош Л.М.
Класні керівники
Щеголькова Т.М.
Класні керівники
Вчителі-предметники
Класні керівники

фізичної
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№
п/п
171.

172.

173.
174.

175.

Зміст роботи
Декада військовопатріотичного виховання:
Заходи до Дня Перемоги:
 Зустрічі з
ветеранами ВВВ,
тематичні класні
години,
відвідування
міського музею;
 Участь у
святковому параді;
 Прийом у дитячу
організацію
«Світлячки
Славутича» (1-ші
класи).
Заходи в рамках Декади
родинного виховання
(виховні заходи до Дня
матері, Дня сім’ї по
класах)
Свято Останнього
дзвоника
Засідання МО класних
керівників. Підсумки
роботи у навчальному
році.
Консультативне засідання
ШУС

176.

Засідання ради ШУС

177.

Індивідуальні
консультування учнів
щодо організації
оздоровлення влітку.
Батьківські збори
майбутніх
першокласників
Батьківські збори по
класах
Офіційні попередження
батькам щодо виникнення
негативних явищ під час
канікул

178.

179.
180.

181.
182.

Форма
узагальнення
План

Термін

Відповідальний

05.05.09.05.

Класні керівники

План

12-21.05.

Класні керівники

Сценарій

30.05.

Протокол

ІІ–ІІІ
тиждень

Мельник Т.О.
Літош Л.М.
Мельник Т.О.

І, ІІІ
п’ятниці
о 15.15
Остання
п’ятниця
Протягом
місяця

Літош Л.М.

Протягом
місяця

Класні керівники 4-х
класів

Протокол

До 25.05

Класні керівники

Попередження

До 25.05

Щеголькова Т.М.

01.06.
04.06.

Класні керівники.
Купрієнко Т.В.

Протокол

ЧЕРВЕНЬ
День захисту дітей
Заходи
Участь у святі відзначення Списки
обдарованої молоді

Літош Л.М.
Класні керівники
Щеголькова Т.М.
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№
п/п
183.

Зміст роботи
Участь у святкових
заходах до Дня міста

Форма
узагальнення
Наказ

Термін
07.06.

184.

Зліт випускників.
Випускний вечір в 11-х
класах

Наказ Сценарій

31.05
(01.06.)

185.

Загальношкільні
батьківські збори
Вручення свідоцтв про
закінчення базової
середньої освіти учням 9х класів

Протокол

ІІІ
тиждень

186.

Наказ

Відповідальний
Класні керівники
Літош Л.М.
Мельник Т.О.
Мельник Т.О.
Адміністрація школи
Класні керівники 11-х
класів
Нашиба Г.А.
Класні керівники
Адміністрація школи
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2.4. Охорона життя та зміцнення здоров’я, заходи безпеки охорони
праці, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи
№
п/п

Зміст роботи

Форма
Термін
узагальнення
СЕРПЕНЬ
працівниками Списки
До 09.09

1.

Проходження
медогляду

2.

Перегляд
інструкцій
з
охорони праці
Оформлення актів-дозволів на
проведення занять в кабінетах
біології,
хімії,
фізики,
кулінарії, швейної справи,
майстернях та спортивних
залах
Інструктажі
з
учителями
фізики, хімії, інформатики,
біології, працівниками школи
з питань техніки безпеки
Перевірка особових медичних
книжок працівників школи
Організаційні заходи для
забезпечення учнів гарячим
харчуванням на виконання
ст.25 Закону України «Про
освіту»
Проведення інструктажів з
техніки безпеки

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Наказ

Відповідальний
Нашиба Г. А.,
директор школи
Островська В. П.,
медсестра

До 29.08

Журнал
До 30.08
реєстрації
інструкцій з ОП

Дідовець В. М.

Інформація

До 10.09

Наказ

До 30.08

Островська В. П.,
медсестра
Нашиба Г. А.,
директор школи

Журнал
реєстрації
інструктажів
ОП
Проведення інструктажів з Журнал
пожежної безпеки
реєстрації
інструктажів
питань
пожежної
безпеки
Виставлення меблів у класних
кімнатах згідно з листами
здоров’я учнів
ВЕРЕСЕНЬ
Проведення інструктажів для Запис в
учнів
журналах
Вступний інструктаж;
Бесіда-інструктаж в рамках
Всеукраїнського
рейду
«Увага! Діти на дорозі»;
Дотримання
школярами
правил особистої безпеки
вдома, в школі, на вулиці

До 30.08

Дідовець В. М.

До 30.08

Дідовець В. М.

До 30.08

Дідовець В. М.,
класні керівники 211-х класів

Протягом
місяця

Класні керівники,
вчителі
біології,
фізики,
хімії,
трудового начання,
фізичної культури

з

з
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№
п/п

11.

12
13

14

15.
16.

17.

Зміст роботи
Організація дорожнього руху.
Правосторонній,
односторонній, двосторонній
рух. Правила безпеки при
переході вулиці. Наземний,
надземний,
підземний
переходи
Типи перехресть (регульовані,
нерегульовані).
Правила
переходу
дороги
на
перехрестях
Вогонь – друг, вогонь – ворог.
Причини виникнення пожеж,
їх наслідки
Види боєприпасів, методи їх
розпізнання.
Небезпечні
предмети (знахідки) та дії при
їх виявленні
Уміння триматися на воді –
запорука
безпеки.
Особливості купання в морі,
річці, ставку
Інструктаж
з
правил
безпечної
поведінки
в
громадських місцях масового
накопичення людей під час
фестивалю
«Золота осінь
Славутича»
Складання
плану заходів
тижня
безпеки
життєдіяльності
Тиждень
безпеки
життєдіяльності
Освітня ініціатива «Запобігти.
Врятувати. Допомогти» (за
окремим планом)
Проведення
інструктажів
«Увага! Діти на дорозі!»
Складання плану заходів до
проведення
Олімпійського
уроку
в
день
фізичної
культури
і
спорту
та
Олімпійського тижня
Формування
груп
на
оздоровлення
Подання звіту про
проходження медогляду
працівниками школи.
Проходження медогляду

Форма
узагальнення

План

Термін

До 12.09

Звіт

Відповідальний

Мельник Т.
Літош Л. М.

О.,

План

Мельник Т. О.,
класні керівники
Мельник Т. О.

Інструктаж

Класні керівники

План

Кублій О.О.
Купрієнко Т.В.

Списки

До 27.09

Щеголькова Т. М.

Звіт

До 12.09

Нашиба Г. А.,
директор школи

Графік

До 06.09

Островська В. П.,
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

учнями
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

ЖОВТЕНЬ
Інструктажі щодо дотримання Запис
техніки
безпеки
та журналах
профілактики
дитячого
травматизму
Інструктажі:
Правила Запис
поводження
з
ВНП, журналах
невизначеними предметами та
речовинами
Поширення отруєння грибами,
рослинами та їхнім насінням.
Профілактика
харчових
отруєнь
Дії
під
час
виникнення
пожеж
у
багатоповерховому будинку.
Способи
захисту
органів
дихання від чадного газу
Правила переходу вулиці
після висадки з транспорту
Інструктаж по запобіганню
дитячого травматизму під час
осінніх канікул
Робота з учнями схильними до Рекомендації
тютюнопаління
ЛИСТОПАД
Навчання та контроль знань з Протокол
ОП для працівників, яким
вийшов термін та заново
прийнятих
Контроль
оформлення Інформація
журналів
інструктажів
з
техніки безпеки
Тематичні дні профілактики План
шкідливих
звичок
в
учнівському
середовищі
школи»(за окремим планом)
Інструктажі з техніки безпеки Запис в журнал
Інструктажі: «Дорожні знаки». Запис в журнал
Правила
експлуатації
побутових
нагрівальних,
електричних
та
газових
приладів.
Допомога
утопаючому.
Рятувальні прийоми та засоби
надання першої домедичної

Відповідальний
медсестра

в До 08.10

в Протягом
місяця

Заступник
директора з НВР
Мельник Т. О.,
класні керівники
Класні керівники

Протягом
жовтня

Чергові
адміністратори,
класні керівники

До 08.11

Нашиба Г. А.,
Дідовець В. М.

До 15.11

Нашиба Г.А.,
завідуючі
кабінетами,
майтернями,
спортзалами
Мельник Т. О.,
Островська В. П.,
класні керівники

До 15.11

До 22.11
Протягом
місяця

Класні керівники
Класні керівники
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний

допомоги потерпілому.
Поняття про джерела струму,
їх небезпечність для життя та
здоров'я людини
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

Грудень
Інструктажі з техніки безпеки Запис в журнал
з учнями про попередження
травматизму та правила
поведінки
на льоду
Контроль
організації Довідка
профілактики
нещасних
випадків, стан травматизму в
школі
Інструктажі:
Дорожня Запис в журнал
розмітка Правила поведінки
на кризі. Надання допомоги
потерпілому на воді взимку
Запобігання
дитячому
травматизму
від
ВНП
побутового
призначення:
піротехнічні засоби, горючі та
легкозаймисті речовини
Загальні
відомості
про
природний та зріджений газ.
Правила
безпечного
користування
побутовими
газовими приладами: котел,
пічка, запальничка тощо
Пожежонебезпечні
об’єкти.
Новорічні свята: новорічна
ялинка, електричні гірлянди,
небезпека
використання
відкритого вогню (свічки,
бенгальські
вогні
тощо).
Користування
печами,
камінами
Січень
Моніторинг захворюваності Інформація
учнів під час зимових канікул
та початку ІІ семестру
Створення системи ЦО в Наказ
школі
Оновлення куточка безпеки Куточок
життєдіяльності
Інструктаж
«Обережно
– Запис в журнал
інфекційні захворювання!»
Правила пожежної безпеки у
вашому домі. гасіння пожежі

До 06.12

Класні керівники

До 20.12

Нашиба Г. А.,
Щеголькова Т. М.

Протягом
місяця

Класні керівники

До 11.01

Островська В. П.,
класні керівники

До 11.01

Нашиба Г.А.,

До 18.01

Дідовець В. М.

Протягом
місяця

Класні керівники
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний

у квартирі на початковій стадії
загоряння.
Правила
поводження під час пожежі
Правила
поводження
з
побутовими
електроприладами: праскою,
холодильником,
пральною
(швацькою)
машиною,
електроплитою тощо
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

ЛЮТИЙ
Інструктажі з техніки безпеки Запис в журнал До 08.02
Проведення інструктажів з Журнал
До 08.02
техніки безпеки
реєстрації
інструктажів з
ОП
Контроль
здійснення Записи у КВШК До 15.02
інструктажів з техніки безпеки
Підготовка
заходів
до План
До 22.02
Всесвітнього Дня здоров’я
Інструктаж по запобіганню
Запис в журналі Протягом
дитячого травматизму під час
місяця
канікул (1-ші класи)
Запобігання виникненню
пожеж від електричного
струму та правила гасіння
таких пожеж. Дії учнів при
пожежі
Пасажир в автомобілі
БЕРЕЗЕНЬ - КВІТЕНЬ
Підготовка до Дня цивільної
План
До 12.04
оборони (за окремим
графіком)
Правила
поведінки
при Запис в журнал Протягом
виявленні
обірваного
місяця
електричного дроту
Основні правила пожежної
безпеки під час відпочинку в
лісі
Безпека руху велосипедиста
Інструктаж по запобіганню Запис в журналі 19-23.03
дитячого
травматизму
Інструктаж по запобіганню
дитячого травматизму під час
евакуації

Класні керівники
Дідовець В. М.

Мельник Т. О.
Кублій О. О.
Класні керівники

Г. А. Нашиба,
О. О.Кублій
Класні керівники

Класні керівники

Основні види ДТП. Поведінка
при
ДТП.
Домедична
допомога постраждалим від
пожеж.
Шкідливість
і
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний

небезпечність куріння
Ознаки
отруєння
газом.
Запобігання отруєння чадним
газом. Домедична допомога
при отруєнні газом
Вогнепальна зброя – не
забава.
Небезпечність
виготовлення
та
випробовування
вибухових
пакетів,
користування
мисливськими рушницями
Правила поведінки на воді та
біля води
41.

42.

ТРАВЕНЬ
Інструктажі з техніки безпеки Запис в журнал
“Правила поведінки в
навколишньому середовищі
під час літніх канікул та
навчальної практики,
екскурсій”.
Інструктаж по запобіганню
дитячого травматизму під час
канікул «Обережність дітей
під час літніх канікул –
запорука життя та здоров'я»
Дія води на організм людини.
Як правильно купатися?
Правила поведінки поблизу
електрощитової,
лінії
електропередач
ЧЕРВЕНЬ
Оздоровлення
учнів
та Списки
вчителів, складання списків

До 17.05

Мельник Т. О.,
класні керівники

Протягом
місяця

Щеголькова Т. М.
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2.5. Соціальний захист учнів
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Зміст роботи
Формування груп дітей на
оздоровлення.
Складання проекту плану
роботи соціального педагога
на 2013-2014 н.р.
Поновлення матеріалів для
службового використання.
Збір
інформації
про
подальше
навчання
і
працевлаштування
випускників 9, 11 класів
2012-2013 н.р.
Інформація до відділу освіти
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
Перевірка готовності до
школи учнів підоблікових
категорій.
Робота зі списками дітей
мікрорайону школи № 3.

Форма
узагальнення
СЕРПЕНЬ
Списки

Відповідальний

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Щеголькова Т.М.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Щеголькова Т.М.

Інформація

До 30.08

Щеголькова Т.М.

Інформація

Протягом
місяця

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Списки

Протягом
місяця

Щеголькова Т.М.

Проект плану
Матеріали
Інформація

ВЕРЕСЕНЬ
Складання та погодження у План
ММЦ
плану
роботи
соціального педагога на
2013-2014 н.р.
Рейд «Урок» (І етап).
Інформація
Формування груп дітей на
оздоровлення.
Робота зі списками дітей
мікрорайону школи № 3.
Інформація про стан
дитячого травматизму за ІІІ
квартал.
Звіт про працевлаштування
випускників 9-х, 11-х класів
2012/2013 н.р.
Оформлення соціального
паспорту школи.
Інформація про виконання
Комплексної програми
профілактики
правопорушень за ІІІ
квартал.
Засідання Ради

Термін

Списки

Щеголькова Т.М.

Щеголькова Т.М.

01.09 – 15.09 Щеголькова Т.М.

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.

Інформація

Протягом
місяця
Протягом
місяця
До 15.09

Звіт

До 15.09

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Соціальний
паспорт
Інформація

До 15.09

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Протокол

ІІІ тиждень

Списки

До 15.09

Щеголькова Т.М.
Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Щеголькова Т.М.
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№
п/п
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

Зміст роботи

Форма
узагальнення

профілактики.
Інформація за ІІІ квартал
Інформація
про учнів, які мають СЖО та
проживають під опікою.
Інформація про хід
Інформація
виконання міської Програми
соціальної підтримки сім’ї,
виявлення дітей, які
перебувають у складних
умовах проживання.
Інформація до відділу освіти Інформація
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
Участь
у інструктивнометодичній
нараді
для
соціальних педагогів
ЖОВТЕНЬ
Аналіз відвідування учнями Інформація
школи.
Обстеження
житлово- Акт
побутових умов учнів.
Формування груп дітей на Списки
оздоровлення.
Засідання Ради
Протокол
профілактики
Інформація до відділу освіти Інформація
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
ЛИСТОПАД
Аналіз відвідування учнями Інформація
школи.
Інформація до ССД про Інформація
дітей, які проживають під
опікою
Участь у міській операції Акти обстеження
«Родина».
житловопобутових умов
Засідання Ради
Протокол
профілактики.
Інформація до відділу освіти Інформація
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
Участь у тренінзі «Розвиток Рекомендації
навичок
позитивного
мислення»
Участь
у
тренінзі Рекомендації

Термін

Відповідальний

ІІІ тиждень

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

До 25.09

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

До 30.09

Щеголькова Т.М.

За планом Щеголькова Т.М.
ММЦ
До 05.10
Протягом
місяця
Протягом
місяця
ІІІ тиждень

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.
Щеголькова Т.М.

До 30.10

Щеголькова Т.М.

До 05.11

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.,
класні керівники

До 15.11

За планом Щеголькова Т.М.,
ССД
класні керівники
ІІІ тиждень

Щеголькова Т.М.

До 30.11

Щеголькова Т.М.

За планом Щеголькова Т.М.
ММЦ
За

планом Щеголькова Т.М.
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№
п/п

Зміст роботи

Форма
узагальнення

«Формування толерантного
ставлення
до
ВІЛпозитивних дітей в системі
шкільної
та дошкільної
освіти»
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.

Аналіз відвідування учнями
школи.
Всеукраїнський рейд «Урок»
(ІІІ етап)
Засідання Ради
профілактики
Інформація про виконання
Комплексної програми
профілактики
правопорушень за 4 квартал.
Інформація про хід
виконання міської Програми
соціальної підтримки сім’ї,
виявлення дітей, які
перебувають у складних
умовах проживання та
запобігання ранньому
соціальному сирітству
«Сім’я та дитина» за 4
квартал 2013 року.
Інформація до відділу освіти
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
Інформація щодо посилення
профілактичної роботи щодо
запобігання правопорушень
серед учнівської молоді.
Інформація про стан
дитячого травматизму за 4
квартал
Оформлення характеристик
на учнів, які перебувають на
обліку в ССД, КМСД, мають
СЖО.

Термін

Відповідальний

ММЦ

ГРУДЕНЬ
Інформація

До 05.12

Інформація

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.

Протокол

ІІІ тиждень

Інформація

До 15.12

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Інформація

До 25.12

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Інформація

До 30.12

Щеголькова Т.М.

Інформація

До 15.12

Щеголькова Т.М.

Інформація

До 15.12

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Характеристики

До 25.12

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

До 05.01
ІІІ тиждень

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.

До 30.01

Щеголькова Т.М.

СІЧЕНЬ
Аналіз відвідування учнями Інформація
школи.
Засідання Ради
Протокол
профілактики.
Інформація до відділу освіти Інформація
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
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№
п/п
45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.

55.

56.

Зміст роботи

Форма
узагальнення

школі, ССД, КМСД.
Участь
у
семінарі Рекомендації
«Командний підхід у роботі
педагогів
з
дітьми
з
особливостями
психофізичного розвитку»
ЛЮТИЙ
Аналіз відвідування учнями Інформація
школи.
Засідання Ради
Протокол
профілактики.
Інформація до відділу освіти Інформація
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
Інформація про стан
Інформація
організації профілактичної
та правовиховної роботи за
2013 рік

Аналіз відвідування учнями
школи.
Засідання Ради
профілактики
Інформація про виконання
Комплексної програми
профілактики
правопорушень за І квартал.
Інформація про хід
виконання міської Програми
соціальної підтримки сім’ї,
виявлення дітей, які
перебувають у складних
умовах проживання та
запобігання ранньому
соціальному сирітству
«Сім’я та дитина» за І
квартал 2014 року.
Інформація про унів, які
проживають під опікою та
мають СЖО за І квартал
Інформація до відділу освіти
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
Інформація про стан
дитячого травматизму за 1

Термін

Відповідальний

За планом Щеголькова Т.М.
ММЦ

До 05.02
ІІІ тиждень

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.

До 30.02

Щеголькова Т.М.

За планом Щеголькова Т.М.
ММЦ

БЕРЕЗЕНЬ
Інформація

До 05.03

Протокол

ІІІ тиждень

Інформація

До 15.03

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Інформація

ІДо 25.12

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Інформація

До 15.03

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Інформація

До 30.03

Щеголькова Т.М.

Інформація

До 15.03

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.
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№
п/п
57.

58.
59.
60.

61.
62.
63.

64.
65.

66.

67.
68.

69.

Зміст роботи
квартал
Участь у тренінзі
«Організація роботи з
попередження насильства
серед дітей у школі»

Форма
узагальнення
Рекомендації

КВІТЕНЬ
Аналіз відвідування учнями Інформація
школи.
Засідання Ради
Протокол
профілактики
Інформація до відділу освіти Інформація
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
ТРАВЕНЬ
Аналіз відвідування учнями Інформація
школи.
Засідання Ради
Протокол
профілактики
Інформація до відділу освіти Інформація
про учнів, які стоять на
профілактичному обліку в
школі, ССД, КМСД.
Рейд «Урок» (4 етап)
Інформація
Оформлення характеристик Характеристики
на учнів, які перебувають на
обліку в ССД, КМСД, мають
СЖО.
Інформація щодо посилення Інформація
профілактичної роботи щодо
запобігання правопорушень
серед учнівської молоді.
ЧЕРВЕНЬ
Аналіз відвідування учнями Інформація
школи.
Інформація про виконання
Інформація
Комплексної програми
профілактики
правопорушень за ІІ квартал.
Інформація про хід
Інформація
виконання міської Програми
соціальної підтримки сім’ї,
виявлення дітей, які
перебувають у складних
умовах проживання та
запобігання ранньому
соціальному сирітству
«Сім’я та дитина» за ІІ

Термін

Відповідальний

За планом Щеголькова Т.М.
ММЦ

До 05.04
ІІІ тиждень

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.

До 30.04

Щеголькова Т.М.

До 05.05
ІІІ тиждень

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.

До 30.05

Щеголькова Т.М.

До 25.12

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.,
класні керівники

До 15.05

Щеголькова Т.М.

До 05.06

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
Щеголькова Т.М.,
класні керівники

До 15.06

До 25.06

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
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№
п/п
70.

71.

Зміст роботи
квартал 2014 року.
Інформація про унів, які
проживають під опікою та
мають СЖО за ІІ квартал
Інформація про стан
дитячого травматизму за ІІ
квартал

Форма
узагальнення

Термін

Відповідальний

Інформація

До 15.06

Щеголькова Т.М.,
класні керівники

Інформація

До 15.06

Щеголькова Т.М.,
класні керівники
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2.6. Зміцнення навчально-матеріальної бази школи та фінансовогосподарська діяльність
№
п/п
1.

2

3
4

5

6
7

Зміст роботи

Форма
Термін
узагальнення
Проведення ремонтних робіт, Акт готовності до 30.08
підготовка школи до 2013- школи
2014 н. р.
Підготовка навчальних
План роботи
до 28.08
кабінетів до роботи
кабінету
Огляд готовності кабінетів до
нового навчального року
Співпраця з піклувальною
радою школи щодо зміцнення
навчально-матеріальної бази
школи
Використання ліміту
енергопостачання та
водопостачання
Облік і збереження
матеріальних цінностей

Відповідальний
Нашиба Г. А.
Дідовець В. М.
Завідуючі
кабінетами
Дідовець В. М.
Адміністрація
школи
Нашиба Г. А.

Наказ

до 29.08

Інформація

Протягом
року

Інформація

до 22.11

Дідовець В. М.

Облік

Постійно

Дідовець В. М.

до 07.05

Нашиба Г. А.
Дідовець В. М.

Зміцнення
навчально- План
матеріальної бази школи та
фінансово-господарська
діяльність: підготовка закладу
до ремонтних робіт
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