№

1

Напрям
ки
роботи
2

1
2

3
4
5

9

10
11
12
13

14

15

16

17

18

Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту

6
7

Зміст роботи

Термін
(тиждень)

Відповідаль
ний

Форма
Узагальнення

Приміт
ка

5

6

7

Куценко Л.О.

Звіт

Куценко Л.О.
Малинка С.П.
Куценко Л.О.
Малінка С.П.

Звіт
наказ
наказ

4
4
До 01.09.12р

Малинка С.П.
Малинка С.П.

До 28.08.12р
4

Пантюк В.О.
Куценко Л.О.

розклад
наказ
Довідка
Звіт
Графік
наказ

4

Куценко Л.О.

4
До 05.09.12р

Мотиленко
Л.Ф.
Цисаренко О.П.

До 01.09.12р

Цисаренко О.П.

графік

До
05.09.12р.

Малинка С.П.

журнали

4

Костенко В.В.
Цисаренко О.П.
Кл.керівники

списки

4

Черняк С.Г.
Харченко Г.М.
Мотиленко
Л.Ф.
Класоводи,
кл.керівники
Цисаренко О.П.
Цисаренко О.П.

Особові справи

Куценко Л.О.

Наказ

3

4
СЕРПЕНЬ
Підготовка до серпневої конференції та
4
секційних нарад учителів
Комплектування 1-х,5-х,10-го класів
4
Призначення класних керівників,
завідуючих МО, кабінетами та
майстернями
Складання розкладу уроків
Складання тарифікаційних списків
Оформлення робочої документації,
подання звітів.
Складання графіка видачі підручників
Розподіл обов’язків між
адміністрацією школи на 2012/2013
н.р. та затвердження графіка
чергування адміністрації.
Контроль за проходження
медобстеження працівників школи
Облік дітей мікрорайону
Складання графіку чергування
вчителів
Складання графіку чергування класів
по школі
Підготовка документації з
внутрішкільного контролю:
-журнал відвідування учнями школи;
-журнал обліку гуртків і секцій;
-журнал обліку індивідуальної роботи
з учнями;
- журнал інструктажу з ТБ
Складання відомостей про учнів, що
потребують особливого контролю з
боку педагогічного колективу та
залучення їх до позакласної та
позашкільної роботи
Оформлення особових справ учнів
1-х класів
Складання списків учнів-сиріт,
напівсиріт,учнів з малозабезпечених
сімей
Організація гарячого харчування учнів
1-11-х класів. Про надання
безкоштовного харчування дітям
пільгового контингенту
Про організацію навчально-виховного
процесу в школі

4

До 10.09.12р
До
01.09.12р.
До
01.09.12р.

Наказ
Оформлення
медкнижок
звіт
графік

списки
Наказ,звіт
Списки,графік
харчування

2

3

Науково-методична робота. Робота з
педагогічними кадрами,підвищення їхньої
кваліфікації,атестація

1

3
4

5
1
2

3

4

5

6

7

8

Охорона життя і здоров’я дітей,заходи безпеки,, охорона праці,санітарнопрофілактичні та оздоровчі заходи..

2

Система виховної роботи
та патріотичного
виховання

1

СЕРПЕНЬ
Інструктивно-методична нарада з
4
керівниками МО з питань:
- планування роботи на 2012/2013н.р.;
- коригування планів роботи з
керівниками МО,керівниками творчих
груп;
- вимоги стандартів освіти,програмне і
навчально-методичне забезпечення;
- вивчення нормативних документів;
- ознайомлення з новинками
методичної та педагогічної літератури
Огляд кабінетів,підготовка до початку
4
нового навчального року,перевірка
методичної бази кабінетів,їх
санітарного стану. Паспортизація
кабінетів
Складання плану-сітки нарад,засідань
4
МО,плану роботи методичного
кабінету,предметних тижнів,психологопедагогічних семінарів,консиліумів
Підготовка до свята знань
Про заборону тютюнопаління та
пропаганду здорового способу життя
Організація гурткової роботи
Аналіз організації літнього відпочинку
школярів,зокрема дітей-сиріт,дітей з
багатодітних та
малозабезпечених,неблагополучних
сімей. Аналіз працевлаштування учнів.
Тематичні батьківські збори.
Наказ «Про організацію з охорони
праці»
Організація вивчення правил для
учнів,Правил дорожнього
руху,протипожежної
безпеки,поведінки на воді,в побуті,
виконання учнями цих правил.
Провести перевірку готовності
кабінетів, спортивного залу, майстерні
до нового навчального року.
Складання актів-дозвілів на
проведення занять в навчальних
кабінетах,майстерні,спортзалі,спортма
йданчиках.
Проведення первинного інструктажу з
медпрацівниками,технічними
працівниками
Провести вступний інструктаж з
пожежної безпеки з учнями 1-11-х
класів,новопризначеними
вчителями,технічними працівниками
Перевірити наявність та стан
первинних засобів пожежогасіння в
кабінетах та приміщеннях школи.
Привести в необхідну відповідність
документацію з охорони праці і
безпеки життєдіяльності в кабінетах
Провести інструктивну нараду із
завідувачами кабінетів, майстерні,
спортивного залу

Малинка С.П.
Керівники МО

протокод

Куценко Л.О.
Малинка С.П.
Павлишина
О.М.

наказ

Малинка С.П.
Цисаренко О.П.

плани

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.
Цисаренко О.П.

сценарій

Цисаренко О.П.
Цисаренко О.П.
Малинка С.П.

наказ
Довідка
звіт

До
01.09.12р.
Протягом
року

Куценко Л.О.

наказ

4

Малинка С.П.
Павлишина
О.М.

Акти-дозволи

4

Малінка С.П.
Драник С.М.

Журнал ТБ

До
05.09.12р

Класоводи
Кл.керівники
Малинка С.П.
Драник С.М.
Драник С.М.

Звіт

05.09.12р
4

До
25.08.12р.

наказ

графік

До
25.08.12р

Зав.кабінетами

До
01.09.12р

Куценко Л.О.

Звіт

Звіт

2

3

4

Контрольно-аналітична діяльність
адміністрації щодо контролю й
аналізу якості навчально-виховного
процесу

1

2

3

Фінансово-господарська
діяльність. Розвиток
матеріально-технічної
бази.

1

Про затвердження правил
внутришкільного розпорядку для
педагогічного колективу та режиму
роботи школи на 2012/2013н.р.
Про затвердження номенклатури справ
школи та призначення відповідального
з обліку шкільної документації
Про ведення, зберігання трудових
книжок, особових справ учнів та
педагогічних працівників
Про зберігання документації в
шкільному архіві

Стан ТБ і пожежної безпеки при
організації НВП.
Забезпечити дотримання техніки
безпеки в кабінетах
фізики,біології,інформатики,
майстерні,
спортивному залі,майданчику.
Перевірити стан заземлення
електрообладнання та робочий стан
електроприладів.

До
05.09.12р

Куценко Л.О.

наказ

До
01.09.12р.

Куценко Л.О.

наказ

До
01.09.12р.

Куценко Л.О.

Звіт

До
01.09.12р.

Куценко Л.О.

Звіт

4

Куценко Л.О.

довідка

Протягом
року

Серпень,
вересень

Звіт
наказ

Драник С.М.

Акт

ВЕРЕСЕНЬ

2

3
4
5

6

7
8

9
10

Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту

1

Про планування діяльності
психологічно,соціальної служби,
ведення нею документації та
звітування про роботу.
Педагогічна рада: «Про підсумки
роботи педколективу за 2011/2012 н.р.
та завдання на новий 2012/2013н.р.
спрямовані на забезпечення якісної
освіти.
2.Затвердження планів роботи:
бібліотеки, соціального педагога,
практичного психолога.
3.Безпека життєдіяльності та
організація роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного
процесу.
Про структуру методичної роботи з
педагогічними кадрами у 2011/2012
н.р. та її організацію у 2012/2013н.р.
Про розподіл обов’язків з питань
охорони праці та пожежної безпеки
Про організацію та вивчення предмету
«Захист Вітчизни»
Робота класних керівників, класоводів
з особовими справами згідно зі
списками класів, перевірка наявності
медичних карток, формування
спеціальних медичних груп з
фізичного виховання.
Інструктивна нарада з питань
планування, оформлення класних
журналів,ознайомлення з
інструктивними документами.
Статистичний звіт
Складання календарних планів, планів
виховної роботи.

До
10.09.12р.

Терещук Л.М.
Костенко В.В.

Наказ

03.09.
2012

Куценко Л.О.

протокол

до
05.09.12р.

Малинка С.П.

наказ

1

Куценко Л.О.

Наказ

01.09.12р.

Лєгостаєв В.М.

Наказ

1

Малинка С.П.

Особові
справи

1

Малинка С.П.

Звіт

1
1

Звіт
Плани

Перевірка та погодження календарних
планів,планів виховної роботи.
Організація індивідуального навчання

2

Малинка С.П.
Вчителіпредметники
Класоводи,кл.ке
рівники
Малинка С.П.
Цисаренко О.П.
Куценко Л.О.

1

Нарада при
директорові
Наказ

11

12
13

14
15
16

Формування ГПД
(комплектування,розклад,зміст
діяльності,відвідування)
Засідання ради школи
Складання календарного плану
основних заходів з цивільної оборони
на навчальний рік.

1

Куценко Л.О.

Наказ

3
1

Куценко Л.О.
Малинка С.П.
Лєгостаєв В.М.

Протокол
План

Про проведення тарифікації
Про організований початок
навчально-виховного процесу в школі
Про організацію методичної роботи
класних керівників

1
1

Куценко Л.О.
Куценко Л.О.

Наказ
Наказ

Цисаренко О.П.

Наказ

№

Напрямки
роботи

Зміст роботи

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

Науково-методична робота .Робота з педагогічними кадрами,підвищення їхньої кваліфікації,атестація

1

До
05.09.12р.
Термін
(тиждень)

4
ВЕРЕСЕНЬ
Організація роботи педколективу над
1-3
проблемою школи «Впровадження
інноваційно-педагогічних технологій в
навчально-виховний процес як шлях
до удосконалення та розвитку творчої
особистості вчителя та учня».
Прийом заяв від учителів, які бажають До
атестуватись. Скласти списки вчителів, 10.10.12р.
які атестуються
Формування складу атестаційної
комісії. Скласти план роботи
атестаційної комісії
Засідання методичних об’єднань:
До
- обговорення планів роботи
05.09.11р.
методичних об’єднань на 2011/2012н.р.
- інформація про навчальну сітку
годин,підручники,зміни в програмах;
- обговорення та погодження програм
спецкурсів та курсів за вибором;
- затвердження особистих програм
методичної роботи учителів;
- обговорення корекційних програм
роботи з обдарованими дітьми;
- питання самоосвіти вчителів у новому
навчальному році.
Засідання науково-дослідницького
4.
товариства «Дивосвіт» Консультування
вчителів та учнів, що займаються
науково-дослідницькою роботою
Закріплення наставників за молодими
вчителями. Інструктивно-методична
нарада з учителями-наставниками
Методична оперативка для вчителів,
які працюють з учнями-членами МАН:
-«Умови проведення та вимоги щодо
написання,оформлення і подання
науково-дослідницьких робіт»
Дослідження серед учнів 1-го; 5-х
класів «Адаптація дітей до навчання в
школі»
Систематичне поновлення та розвиток
науково-методичної та інформаційної
бази,необхідної для підвищення рівня
педагогічної майстерності:
-науково-методичної
літератури,спеціальних і періодичних
видань;
- банк даних про інноваційні
педагогічні технології;
- банк даних про перспективний

Відповідаль
ний

Форма
Узагальнення

Приміт
ка

5

6

7

Куценко Л.О.

звіт

Куценко Л.О.

Наказ
Список
План

Керівники МО.
Малинка С.П..

Протоколи

Малинка С.П.
Керівники МО

Протокол
Звіт

Наказ

1
Куценко Л.О.
4

Малинка С.П.

Звіт

4

Терещук Л.М.

Звіт

4

Малинка С.П.

Звіт

педагогічний досвід;
- поповнення картотеки методичних
матеріалів учителів школи за
окремими освітніми технологіями
Здійснювати узагальнення матеріалів
методичної роботи учителів школи.
Організація участі педагогів школи у
районних науково-практичних
конференціях.
Огляд науково-методичної бази та
методичного забезпечення навчальновиховного процесу.

9
10

11

Засідання науково-методичної ради:
1.Обюговорення тем науководослідницької роботи учнів-членів
МАН.
2.Підсумки атестації вчителів за
2011/2012н.р. та їх завдання на
2012/2013н.р.
3.Розробити рейтингову оцінку
результативності роботи вчителя.
Психолого-педагогічний семінар:
«Вплив емоційних факторів на
соціально-психологічну адаптацію
дітей»
Організувати курсове підвищення
кваліфікації вчителів згідно з графіком
РМЦ.
Декада фізкультури, спорту

12

14

15

1
2

4

5

6

7

8

9

10

11

Система виховної роботи та патріотичного виховання

3

Протягом
року
Протягом
року

Керівники МО

Звіт

Малинка С.П.

Звіт

До
08.09.12р.

Малинка С.П.

Наказ

4

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

Протокол
Рейтингова
оцінка

4

Терещук Л.М.

Протягом
року

Малинка С.П.

Наказ

10.09.-14.09.

Гомзяк О.С.
Сакир А.В.

Організувати проведення предметних
декад навчальних предметів
Місячник безпеки життєдіяльності
«Увага!Діти на дорогах».
Складання графіку проведення
гурткової роботи
Організація та проведення Свята День
знань

до 10.09.12

Малинка С.П.

Протягом
місяця
1

Цисаренко О.П.

Звіт
Наказ
план
скласти
графік
План,звіт

Цисаренко О.П.

протокол

01.09.12р

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

сценарій

Поповнення банку даних про
соціально-незахищених дітей і подання
даних у відділ освіти
Проведення виборів членів
учнівського самоврядування та членів
учнівського комітету
Контроль за відвідуванням,
присутністю учнів на перших і
останніх уроках (постійна інформація
на нарадах при директорові)
Проведення установчої наради з
класними керівниками з питань
планування виховної роботи
Засідання МО класних керівників

До
09.09.12р.

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

Банк даних

До 20.09.12р

Цисаренко О.П.

Протокол

постійно

Цисаренко О.П.

Нарада при
директорові

1

Цисаренко О.П.

Звіт

4

Цисаренко О.П.

Протокол

Перевірка та погодження планів
роботи гуртків,планів виховної роботи

1-2

Цисаренко О.П.

Плани

Організація роботи з
учнями,схильними до правопорушень
та встановлення контакту з
кримінальною міліцією у справах
неповнолітніх
Організувати чергування учнів в
класах, в шкільній їдальні, під час
перерв та після уроків

1-2

Цисаренко О.П.
Костенко В.В.

Звіт

Цисаренко О.П.

Графіки

Протягом
року

12

Організувати навчання учнівського
активу

Протягом
року

Цисаренко О.П.

План,звіт

13

Налагодити роботу гуртків, секцій,
клубів за інтересами. Узгодити плани
їхньої роботи.
Спланувати роботу та поповнити
картотеку на учнів групи ризику та
дітей з сімей,які опинились у складних
життєвих обставинах.
Розробити тематику бесід стосовно
Правил дорожнього руху,профілактики
травматизму,протипожежної
безпеки,правил поведінки під час
виявлення небезпечних
предметів,правил безпеки під час
використання
електроприладів,природного газу,з
правил дотримання гігієни та санітарії

до 15.09.12р.

Цисаренко О.П.

Звіт

До
20.09.12р.

Костенко В.В.
Цисаренко О.П.

Звіт

кл.керівники
класоводи

План

Ознайомлення учнів із планом
евакуації у разі тривоги та проведення
тренувань і запобіжних заходів.
Оформлення аркушів здоров’я учнів по
класах,вклеювання їх до класних
журналів та доведення інформації до
відома колективу.
Перевірка забезпеченості школи
засобами пожежогасіння та
обладнання відповідних служб і
кабінетів вогнегасниками
Ведення журналу реєстрації
інструктажів під час проведення
позакласної роботи з учнями
Провести вступний інструктаж з
безпеки життєдіяльності з учнями
школи з реєстрацією в журналах
обліку навчальних занять.
Організувати роботу
санпостів,випускати санбюлетні

Протягом
року

Лєгостаєв В.М.

Звіт

3

Класоводи
Кл.керівники
Малинка С.П.

Звіт

4

Драник С.М..

Звіт

постійно

Цисаренко О.П.

Журнал

01.09.11р.

Класоводи
Кл.керівники
Малинка С.П.

Звіт

Протягом
року

Кл.керівники
Гуменюк І.Ю.

Звіт
Випуск
санбюлетенів
Плани

1

2

3

4

5

6

7

8

Охорона життя і здоров’я дітей,заходи безпеки,охорона праці,санітарно-профілактичні та
оздоровчі заходи.

14

2

3
4

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо
контролю й аналізу якості навчально-виховного процесу

1

Складання календарних планів, планів
виховної роботи.
Проведення контрольних робіт з
української мови,
математики, російської мови,
Мета: мати чітке уявлення про
навчальні досягнення учнів на початок
навчального року.
Нарада при директорові:
Мета: Вирішення перспективних і
поточних питань роботи
школи,раціональна і ефективна
організація навчально-виховного
процесу.
1.Підсумки організаційного періоду
початку навчального року.
2.Про виконання внутришкільного
розпорядку всіма членами колективу.
Про режим роботи школи.
3.Про працевлаштування учнів 11-го
класу.
Про забезпечення учнів підручниками
і організацію конкурсу «Живи,книго!»
Вивчення рівня розвитку та адаптації
учнів 1-го класу до школи.

1.

1

Вчителіпредметники
Класоводи,кл.ке
рівники

Наказ
24-28.09.12

Наказ
протокол

3

2
Протягом
місяця

Куценко Л.О.

Наказ

Малинка С.П.

Виступ на
батьківських
зборах

Організація роботи з спеціальних груп
з фізичного виховання
Про забезпечення учнів підручниками
і організацію конкурсу «Живи,книго!»
Нарада при директорові:
Мета: ввідний інструктаж. Виконання
єдиних вимог до ведення
зошитів,оформлення журналів,роботи
за новими програмами,перевірка
особових справ учнів

5
6
7

Проведення моніторингових
досліджень з географії, (6-10 класи),
людина і світ (2-4 класи)

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази.

1

Складання графіку роботи технічного
персоналу та розподіл притиральної
площі між техпрацівниками
Організація проведення вологого
прибирання,провітрювання в класних
кімнатах
Складання акту проведення перевірки
світлового,теплового та повітряного
режиму
Проводити огляд стану збереження
майна школи,інвентарю та обладнання
в кабінетах.
Про створення інвентаризаційної
комісії

1

Малинка С.П.

Наказ

1-2

Пантюк В.О.

Звіт

1-2

Малінка С.П.

нарада

Малинка С.П.

Звіт, наказ

протягом
І семестру

Драник С.М.

наказ

Драник С.М.

Звіт

4

Драник С.М.

Акти

Протягом
року

Драник С.М.

Звіт

1

Куценко Л.О

Наказ

1

Куценко Л.О.

Наказ

Поповнювати бібліотечний фонд
новою науково-методичною та
навчальною літературою
Придбання миючих
засобів,інвентарю,спецодягу.

Протягом
року

Пантюк В.О.

Звіт

Протягом
року

Драник С.М.

Звіт

Дооформити кабінети: фізики,Захист
Вітчизни

вересень

Зав.кабінетами

Звіт

Проводити знімання показників
електролічильників

щомісяця

Драник С.М.

Про проведення інвентаризації

1

1

2

Організаційно-навчальна
робота. Реалізація прав
особистості на освіту

1

2

3

5
6
7

Науково-методична робота. Робота з педагогічними
кадрами,підвищення їхньої кваліфікації,атестація.

1

2

3

4

5

6

7

Система виховної роботи та патріотичного виховання

1

ЖОВТЕНЬ
Засідання піклувальної ради,ради
1
школи
Організація роботи педагогічного
Протягом
колективу щодо забезпечення
року
виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»,»про освіту»,
«Про мови»

Засідання атестаційної комісії.
Знайомство з положенням про
атестацію та вимогами до творчого
звіту.
Організація роботи з атестації
педагогічних кадрів:
- знайомство з вимогами до атестації
про вищу кваліфікаційну категорію,
звання «Старший вчитель», «Учительметодист»;
- підготовка проекту-наказу про
атестацію вчителів.
Психолого-педагогічний тренінг:
Технологія розвитку комунікативної
компетентності вчителя»
Вивчення системи роботи вчителів,які
атестуються
Тиждень педагогічної майстерності
вчителів,які атестують
Організація проведення шкільних
предметних олімпіад
Акція «Милосердя» до міжнародного
дня людей похилого віку(надання
допомоги пенсіонерам,хворим
людям,самотнім людям)
Підготовка до святкування Дня
працівників освіти. Акція
«Незабувайте вчителів»
Провести засідання загальношкільного
батьківського комітету.

протокол

Куценко Л.О.

заходи

До
20.10.12р

протокол

До
20.10.12р.

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

Звіт,наказ

жовтень

Терещук Л.М.

Звіт

Протягом
року
1-4

Малінка С.П.

Наказ

Малінка С.П.

план

3-4

Малинка

Наказ,графік

1-4

Пантюк В.О.

звіт

1-4

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

Наказ,
сценарій

1

Куценко Л.О

протокол

Рейд до родин учнів,які знаходяться на
внутришкільному обліку

1-4

Цисаренко О.П.
Костенко В.В..

звіт

Тематичні класні години «Згадаймо ті
полум’яні роки» до дня визволення
України від фашистських загарбників.
Виставка-конкурс на кращу аплікацію
з природного матеріалу «Осінній
вернісаж»
Проведення свята «Козацькі забави»
5-х класів

4

Цисаренко О.П.
Класоводи
Кл.керівники
Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

звіт

Організація та проведення тижня
«Закон і ми»

1

Організація роботи з питань
профілактики дитячого травматизму та
запобігання його. Оформлення
документів за підсумками медичного
огляду учнів
Здійснення контролю за станом роботи
їдальні щодо дотримання санітарних
умов.

Охорона життя і
здоров’я
дітей,заходи
безпеки,охорона
праці,санітарнопрофілактичні та
оздоровчі заходи.

8

2

Куценко Л.О.

1

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.
кл.керівники

сценарій

Римаренко Н.О.

Наказ

1-4

Класоводи
кл.керівники

звіт

1

Бракеражна
комісія

звіт

12.10.12р.

4

3

4

5
6

1

2

4

5

6
7

8

9

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-виховного процесу

3

Корегування системи заходів щодо
профілактики
наркоманії,СНІДу,захворювань що
передаються статевим шляхом серед
учнів.
Контроль за дотриманням вимог
техніки безпеки під час роботи
гуртків,проведення позакласних
заходів.
Проведення інструктажів з охорони
праці технічних працівників
Про посилення протипожежного
захисту в осінньо-зимовий період.
Проведення контрольних робіт з
історії, англійської мови ,біології
хімії, фізики, географії,
.Мета: мати чітке уявлення про
навчальні досягнення учнів на початок
навчального року.
Тематичний контроль: індивідуальний
та диференційований підхід до учнів,
як засіб підвищення якості знань на
уроках.
Перевірка підготовки вчителів до
уроків (поурочні плани)
Контроль за станом ведення класних
журналів.Мета: культура оформлення
журналу, своєчасність заповнення,
контроль за дотримання учителями
правил ведення класних журналів.
Фронтальний контроль за підготовкою
організації осінніх канікул. Мета:
перевірити доцільність спланованих на
осінні канікули заходів, їх
відповідність вікові учнів та
особливостям дитячого колективу.

Цисаренко О.П.

плани

Протягом
року

Цисаренко О.П.

звіт

Жовтень
травень
жовтень

Драник С.М.

звіт

Куценко Л.О.

наказ

1-4

Куценко Л.О.

Наказ

1

Куценко Л.О.

Наказ

1-4

Малинка С.П.

Наказ

Цисаренко О.П.
Гурінекнко Г.В.

план

1

01-05.10.12
08-12.10.12

4

Відвідування уроків вчителів 1-х,5-х
класів. Мета: вивчення адаптаційного
періоду учнів 1 і 5 класів.
Психолого-педагогічний консиліум
Нарада при директорові:
Мета: вирішення перспективних і
поточних питань роботи школи,
раціональна і ефективна організація
навчально-виховного процесу:
1. виконання рішень попередньої
наради.
2.про організацію роботи з питань
профілактики дитячого
травматизму,запобігання йому. Про
ефективність роботи класних
керівників з попередження дитячого
травматизмі.
3.Розвиток інтелектуально-творчих
здібностей учнів шляхом використання
нових освітніх технологій на уроках.

1-4

Куценко Л.О.
Малінка С.П.

Наказ

4
1-4

Терещук Л.М.
Куценко Л.О.

звіт
Протокол
наказ

Поточний контроль:
взаємовідвідування уроків учителями.
Мета: вивчити стан
взаємовідвідування уроків,визначити
результативність такої форми
контролю.
Тематичний контроль: наступність у
навчанні,адаптація учнів 5-х класів.
Мета: перевірити рівень
сформованості знань шляхом
контрольних робіт у 5 класі

1-4

Малинка С.П.

Звіт

1-4

Малинка С.П.

Нарада при
директорові
Наказ

1

І семестр

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

Видати наказ
по школі

Проведення інвентаризації шкільного
майна, обладнання
Підготовка школи до осінньо-зимового
періоду

1-4

Драник С.М.

Акти
звіт
Звіт
Наказ

1-4

Драник С.М.

Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази.

2

Внутрішкільний контроль:
Вивчення стану викладання предметів:
правознавства, математики, трудове
навчання

Засідання батьківської ради школи

ЛИСТОПАД
4

Куценко Л.О.

протокол

2

Малинка С.П.

протокол

1-4

Малинка С.П.

графік

Організаційно-навчальна робота.
Реалізація прав особистості на освіту

1

2

Засідання науково-дослідницького
товариства «Дивосвіт»(за окремими
планом)
Тиждень професійної майстерності
вчителів

Науково-методична
робота. Робота з
педагогічними
кадрами,підвищення
їхньої
кваліфікації,атестації

1

3

Круглий стіл:
- як досягти успіху в навчанні, аби
потім стати успішним в життя;
- техніка спілкування вчителя з учнем;
- ситуація успіху: як її досягнути;
- огляд інформаційних збірників МОН
України

4

4

Відвідування тематичних уроків та
позакласних заходів, присвячених Дню
писемності (9 листопада) в учителів.
Мета: формування в учнів навичок
виконання різних видів творчих
завдань.
Соціометричне дослідження:
Соціально-педагогічні умови
виховання емоційної культури
підлітків
Відвідування на дому учнів з
неблагонадійних сімей та сімей учнів,
які мають початковий рівень
навчальних досягнень,з метою
вивчення їх домашніх умов.

3

4

1

2

3

1

2

Звіт

1-4

Малинка С.П.
Цисаренко О.П.
Пащенко Л.І.

звіт

1-4

Терещук Л.М.

звіт

1-4

Цисаренко О.П.
Костенко В.В.
Кл.керівники

звіт

Конкурс плакатів та стінгазет:
«Антиніктінова,
антиалкогольна,антинаркотична
тематики та проти СНІДу»
Засідання МО класних керівників

1-4

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

Звіт

3

Цисаренко О.П.

протокол

Проведення свята «Осінній бал»

4

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

наказ

Проведення бесід про правила
поведінки в громадських
місцях,протипожежну безпеку.
Перевірка наявності куточків техніки
безпеки у навчальних та службових
приміщеннях
Аналіз виконання колективного
договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом.
Педрада: «Новітні технології як засіб
особистісно-зорієнтованого навчання і
виховання»
Тематичний контроль: формування у
школярів санітарно-гігієнічних знань
здорового способу життя на уроках з
основ здоров’я,фізичного виховання.
Мета: вивчення якості реалізації
можливості навчальних предметів для
формування знань і навичок здорового
способу життя.
Проведення моніторингу у 5-7 класах:
з образотворчого мистецтва за
текстами відділу освіти

1-4

Цисаренко О.П.
кл.керівники
класоводи
Малинка С.П.

звіт

Павлишина
О.М.

профзбори

1-2

Куценко Л.О.

протокол

4

Малинка С.П.

Наказ

Малинка С.П.

Наказ

Класно-узагальнюючий контроль учнів
9-го класу. Створення умов для
різнобічного розвитку і саморозвитку

4

Куценко Л.О.

Наказ

Охорона життя і
здоров’я дітей,заходи
безпеки,охорона
праці,санітарнопрофілактичні та
оздоровчі заходи.

2

Контрольно-аналітична діяльність
адміністрації щодо контролю й аналізу якості
навчально-виховного процесу

1

Система виховної роботи та патріотичного
виховання

5

Куценко Л.О.

1

4

звіт

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

особистості,індивідуалізації та
диференціації навчання. переходу на
особистісну орієнтованість педагогічні
технології. Мета:виявити рівень
навчальних досягнень учнів 9-го класу
вихованості та поведінки, якість
роботи класного керівника,якість і
методи викладання вчителівпредметників.
Вибірковий контроль за веденням
зошитів з української мови та світової
літератури. Мета: виконання
орфографічного режиму,порядок
перевірки письмових робіт. Визначити
якість роботи вчителя із зошитами
Контроль за проведенням
індивідуальної роботи з учнями різних
категорій. Мета: перевірити
результативність виховної роботи з
учнями схильними до
правопорушень,дітей,які знаходяться
під опікою,дітей з малозабезпечених
родин.
Класно-узагальнюючий контроль в 1му класі. Мета: з’ясування
потенційних можливостей
учнів,навчальних досягнень,контроль
за веденням зошитів та щоденників.
Контроль ведення класних журналів з
питань тематичного обліку знань.
Нарада при директорові:
1.Виконання рішень попередньої
наради.
2.Забезпеченність наступності
навчально-виховного процесу
початкової і середньої ланки(5 клас
«від адаптації до успіху»).
3.Стан ведення класних
журналів,щоденників та іншої
шкільної документації.Нормативність
ведення шкільної документації.
Тематичний контроль за навчальновиховним процесом у ГПД. Мета:
виконання санітарно-гігієнічного
режиму,стан планування і ведення
шкільної документації.
Поточний контроль за відвідуванням
учнями школи. Мета:перевірити
відвідування учнями
уроків,спортивних секцій,позакласних
заходів.
Контроль за станом наповнення груп у
гуртках школи. Мета:перевірити
відвідування учнями занять.
Діагностичний контроль:відвідування
шкільної бібліотеки учнями.
Мета:перевірка відвідування шкільної
бібліотеки учнями школи та аналіз
відвідування.
Поточний контроль: стан ведення
зошитів,словників з іноземних мов.
Мета: визначити якість роботи
вчителів з робочими зошитами учнів.

4

Малинка С.П.

Наказ

3

Цисаренко О.П.
Костенко В.В.

інформація

1-4

Куценко Л.О.

Наказ

3

Малинка С.П.

Наказ

4

Малинка С.П.
Пантюк В.О.

Протокол

1-4

Малинка С.П.

наказ

1-4

Цисаренко О.П.
Малинка С.П.

Наказ

3-4

Цисаренко О.П.

Наказ

1-4

Пантюк В.О.

Звіт

1-4

Малинка С.П.

Наказ

7

8
9
10
1

2

Куценко Л.О.

протокол

2

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

звіт

3-4

Малинка С.П.

протокол

2-3

Малинка С.П.

Звіт

1-4

Куценко Л.О.

звіт

1-3

Куценко Л.О.

Звіт

3

Малинка С.П.

Ї
Оперативно-методична нарада:
- організація роботи вчителя з
учнями,які мають низьку мотивацію до
навчально-пізнавальної діяльності;
- шляхи оптимізації навчального
навантаження учнів;
- супровід учнів у навчанні;
- роль проектної технології у
формуванні компетентнісного
потенціалу старшокласника;
- огляд інформаційних збірників МОН
України.
Засідання методичної ради школи:
-підведення підсумків І та ІІ етапів
Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін;
- реалізація завдань роботи з
обдарованими учнями;
- підготовка учнів школи до участі в ІІІ
етапі Всеукраїнських олімпіад;
- моніторинг знань учнів з основ наук
за І семестр;
-про підготовку до захисту учнівських
науково-дослідницьких робіт на
районному турі відділення МАН;
Провести порівняльний аналіз
навчальної успішності обдарованих
дітей,які постійно навчаються на
високому рівні.
Робота з учителями,що атестуються.
Виконання особистих творчих планів.
Захист науково-дослідницьких робіт
(за графіком)
Виставка методичної літератури
«Інноваційна спрямованість процесу
навчання»
Місячник безпеки життєдіяльності
Засідання МО: Звіт про роботу в І
семестрі
Дослідження: «Гіперфункція
тривожності: превентивна стратегія.»
Участь команди старшокласників в

1-4
4
4
1-4

Цисаренко О.П.
Малинка С.П.

наказ
протокол

Терещук Л.М.

звіт

Цисаренко О.П.

звіт

в
и
х
о

5

звіт

п
а
т
р
і
о
т
и
ч
н
о
г
о

4

Мотиленко
Л.Ф.

т
а

3

звіт
Звіт

ГРУДЕНЬ
4

Засідання піклувальної ради

С
и
с
т
е
м
а

2

Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами,підвищення їхньої
кваліфікації,атестація.

1

Про рух учнів за І семестр 2012/2013
н.р

Драник С.М.
Куценко Л.О.
Драник С.М.

1
1-4

р
о
б
о
т
и

2

Перевірка готовності школи до зими
Поповнити матеріальну базу кабінетів
хімії,фізики
реактивами,приладами,необхідними
для проведення лабораторних та
практичних робіт.

в
и
х
о
в
н
о
ї

1

Організаційно-навчальна
робота. Реалізація прав
особистості на освіту

Фінансово-господарська
діяльність. Розвиток
матеріально-технічної
бази.

1
2

змаганнях,присвячених Дню Збройних
Сил України.

Гуріненко Г.В.
Лєгостаєв В.М.
Гомзяк О.С.
Сакир А.В.
Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.
Пантюк А.П.
Класоводи
Кл.керівники
Класоводи
Кл.керівники
Цисаренко О.П.

Організація та проведення Новорічних
свят

1-4

3

Організація роботи під час зимових
канікул

4

4

До Всесвітнього Дня боротьби зі
СНІДом провести круглий стіл
«Причини і наслідки»

1

Цисаренко О.П.

звіт

1

Про дотримання вимог техніки
безпеки під час проведення
Новорічних свят та канікул.
Про стан захворюваності ,травмування
серед учнів за І семестр.
Аналіз виконання колективного
договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом.
Контроль за доглядом евакуаційних
шляхів.

3-4

Цисаренко О.П.
кл.керівники
класоводи
Класоводи
Кл.керівники
Павлишина
О.М.

наказ

Драник С.М.

Звіт

4

Куценко Л.О.

протокол

3-4

Малинка С.П.

Наказ

4

Малинка С.П.

Наказ

3

Малинка С.П.

наказ

1-4

Куценко Л.О
Малинка С.П.

Наказ

3

Малинка С.П.

Наказ

4

Малінка С.П.

Наказ

2
3

Охорона життя і здоров’я дітей,заходи
безпеки,охорона праці,санітарнопрофілактичні та оздоровчі заходи.

2

2

3

4
5

6
7

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості
навчально-виховного процесу

1

Педагогічна рада: «Самоосвіта вчителя
– запорука педагогічної творчості»
1.Про виконання рішень попередньої
педради.
2.Про затвердження списків
претендентів до нагородження
золотою або срібною медалями та
отримання свідоцтв з відзнакою
учнями 9-го класу.
Тематичний контроль: розвиток
логічного мислення і просторової уяви
учнів на уроках математики у 4 класі.
Мета: вивчити розвиток логічного
мислення і просторової уяви школярів.
Вибірковий контроль за веденням
зошитів з української мови та світової
літератури. Мета: виконання
орфографічного режиму,порядок
перевірки письмових робіт. Визначити
якість роботи вчителя із зошитами
Перевірка техніки читання в учнів 2-4
класів за І семестр.
Проведення контрольних зрізів знань з
основ наук (3-11 кл.) за І семестр.
Мета: з’ясувати рівень навчальних
досягнень учнів.
Контроль ведення класних журналів з
питань тематичного обліку знань.
Тематичний контроль за веденням
класних журналів. Мета: виконання
навчальних планів і
програм,об’єктивність оцінювання
знань учнів,зміст,характер,обсяг

4
4
Протягом
року

Сценарій
наказ

План роботи

довідка
профзбори

домашніх завдань.
Тематичний контроль за навчальновиховним процесом у ГПД. Мета:
виконання санітарно-гігієнічного
режиму,стан планування і ведення
шкільної документації.
Нарада при директорові:
1.Виконання рішень попередньої
наради.
2.Виконання навчальних планів і
програм.
Моніторинг навчальних досягнень
учнів за І семестр з основних
предметів.
Узагальнюючий контроль перевірка
виконання планів виховної роботи
класних керівників за І семестр

8

9

10

11

Контроль за підготовкою Новорічних і
Різдвяних свят та виховних заходів під
час зимових канікул.
Педагогічний консиліум «Рівень
навчальних можливостей учнів 5-9-х
класів»

12

13

3

1

2
3
4

Організаційно-навчальна
робота Реалізація прав
особистості на освіту

2

Фінансово-господарська діяльність. Розвиток
матеріально-технічної бази.

1

Контроль за режимом тепло
збереження та освітлення у навчальних
кабінетах.
Оформити передплату на періодичні
видання.

Поповнення науково-методичною
літературою методичного кабінету.

1-4

наказ

Наказ

1-4
Малинка С.П.

4

Малинка С.П.

Засідання МО
кл.керівників

4

Цисаренко О.П.

Звіт

4

Цисаренко О.П.

Засідання МО
кл.керівників

1-3

Куценко Л.О.

2-3

Драник С.М.
звіт
Пантюк В.О.

Звіт

Протягом рокуПантюк В.О.

звіт

1

СІЧЕНЬ
Корегування плану роботи школи на ІІ
2
семестр
Корегування списків про безкоштовне
харчування учнів на ІІ семестр
Про зміни у педагогічному
навантаженні вчителів на ІІ семестр
Про організацію та проведення ЗНО

Малинка С.П.

Куценко Л.О.

план

1

Цисаренко О.П.

1

Малинка С.П.

Наказ
списки
наказ

1-4

Малинка С.П.

2

Науково-методична робота. Робота з педагогічними
кадрами,підвищення їхньої кваліфікації,атестації

1

1

1
2

Охорона життя і здоров’я
дітей,заходи безпеки,охорона
праці,санітарно-профілактичні
та оздоровчі заходи.

4

Система виховної роботи та патріотичного виховання

2
3

Педагогічна рада:
1.Виконання рішень попередньої
педради.
2.Роль творчого потенціалу
майстерності учителя у підготовці
учнів 10-11-х класів до ЗНО як
результату його діяльності

2

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

Протокол
наказ

Тренінг: «Профілактика конфліктної
поведінки серед молодших школярів»

4

Терещук Л.М.

звіт

Корегування та узгодження планів
виховної роботи на ІІ семестр х
класними керівниками,практичним
психологом,соціальним педагогом
Звірка стану правопорушень
Тиждень протипожежної безпеки
«Вогонь – друг чи ворог»

1

Цисаренко О.П.

Плани роботи

Цисаренко О.П.

звіт
звіт

Організувати проведення «Веселих
стартів»(1-4 класи) «Старти надій
(5-11класи»

Протягом
року

Кл.керівники
.

Випуск санітарного бюлетеня «Грип
має лікувати лікар»
Робота з профілактики інфекційних
захворювань,харчових отруєнь.

3-4

Гуменюк І.Ю.

Протягом
року

Гуменюк І.Ю.
Класоводи
Кл.керівники

2
4

Цисаренко О.П.

бюлетень

3
4

5

6

7

1
2

Фінансово-господарська
діяльність. Розвиток
матеріально-технічної бази.

2

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й
аналізу якості навчально-виховного процесу

1

Аналіз погодження та затвердження
календарних планів на ІІ семестр
Педрада: «Шляхи підвищення
науково-методичної майстерності
вчителя»
Складання та затвердження графіків
контрольних робіт
Про підсумки роботи за І семестр
Контроль за виконанням планів
виховної роботи класних керівників за
І семестр. Мета: перевірити
відповідність запланованих заходів із
проведеними.
Поточний контроль: перевірка
щоденників учнів 4-11 класів. Мета:
виявлення загальних
недоліків,виконання єдиних
вимог,аналіз системи роботи класного
керівника
Вивчення стану викладання
навчальних предметів:
фізики,астрономії,Захист Вітчизни
Проведення моніторингових
досліджень з економіки (10 клас),
людина і світ (11 клас), фізичне
виховання (5-11 класи)
Про збереження шкільного майна та
санітарний стан школи
Підвести підсумки роботи школи зі
зміцнення матеріальної бази і
господарської діяльності

плани

2-3

Куценко Л.О.
Малинка С.П.
Куценко Л.О.

1

Малинка С.П.

графіки

1
1-2

Малинка С.П.
Пантюк В.О.

Наказ
наказ

3-4

Пантюк В.О.

Наказ

ІІ семестр

Малинка С.П.
Куценко Л.О.

наказ

ІІ семестр

Малинка С.П.
Куценко Л.О.

наказ, звіт

2

Драник С.М.

довідка

Драник С.М.

Звіт

1-2

2

протокол

2

Організаційно-навчальна
робота .Реалізація прав
особистості на освіту

1

3

3

4

5

1
2

Система виховної
роботи та
патріотичного
виховання

2

Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами,підвищення їхньої кваліфікаційної атестація..

1

ЛЮТИЙ
Про організацію роботи щодо
2-3
замовлення видачі,обміну документів
про освіту.

Куценко Л.О.
Мотиленко
Л.Ф.

наказ

Організація роботи консультаційного
пункту для батьків майбутніх
першокласників.

1

Малинка С.П.

Графік
консультацій

Про проведення підготовчих занять до
школи майбутніх першокласників.
Оперативно-методична консультація:
- сучасний урок – дзеркало загальної
педагогічної культури вчителя, мірило
його інтелектуального скарбу,показник
кругозору,ерудиції вчителя;
- методичні аспекти розробки
педагогічного проекту;
- технології між предметного та
інтегрованого навчання.

2

Черняк С.Г.
Харченко Г.М.
Куценко Л.О.
Малинка С.П.

наказ

1-3

Куценко Л.О.

наказ

3

Малинка С.П.

звіт

4

Малинка С.П.

протокол

4

Терещук Л.М.

звіт

1-2

Цисаренко О.П.

звіт

3

Цисаренко О.П.

Протокол

Декада вчителів,що атестуються
«Досвід – джерело майстерності»
Інструктивно-методична нарада для
вчителів, які атестуються на вищу
категорію, з питань підготовки і
проведення творчого звіту вчителя.
Засідання науково-методичної ради:
- захист висланої педагогічної системи
вчителями що атестуються;
- презентація освітніх технологій
майстрів педагогічної справи;
- про результати ІІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін;
- удосконалення навчально-виховного
процесу на основі сучасних
педагогічних технологій.
Дослідження: «Шляхи забезпечення
компетентності та спрямованого
розвитку учня»
Аналіз відвідування учнями школи
Засідання методичного об’єднання
класних керівників

1

звіт

2

Охорона життя і здоров’я
дітей,заходи безпеки,охорона
праці,санітарно-профілактичні та
оздоровчі заходи.

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-виховного
процесу

1

Перевірка дотримання правил техніки
безпеки у майстерні, спортивному залі
і кабінетах.
Адміністративний контроль.
Мета: перевірити стан документації з
охорони праці і безпеки
життєдіяльності в кабінеті
інформатики, біології, фізики і
спортивному залі.

Класно-узагальнюючий контроль.
Мета: виявити рівень ЗУН учнів 8-го
класу та їх потенціал
Тематичний контроль: підготовка до
ДПА 4-го;9-го; 11-го класів.
Мета: вивчити систему роботи
вчителів із підготовки до ДПА.
Узагальнення досвіду роботи вчителів,
які атестуються.
Контроль за присутністю учнів на
перших і останніх уроках.
Мета: перевірити дисциплінованість та
відповідальність учнів школи з
виконання Статуту.
Нарада при директорові:
1. Виконання рішення попередньої
наради.
2.Стан військово-патріотичної роботи
школи.
3.Використання між предметних
зв’язків на уроках музики з метою
інтелектуально-духовного розвитку
учнів.
Відвідування тематичних уроків і
позакласних заходів учителівсловесників,присвячених Дню рідної
мови (21 лютого)
Контроль за виконанням та
поверненням вхідного і вихідного
листування,за веденням алфавітної
книги.
Тематичний контроль: домашні
завдання, роль та значення. (5-9
класах)
Оглядовий контроль: дотримання
вимог техніки безпеки під час
проведення уроків трудового
навчання,фізики,інформатики,хімії
Створення апеляційних комісій.
Проведення моніторингу у 7-9 класах:
з біології за текстами відділу освіти

3

Драник С.М.

звіт

1-4

Драник С.М.

Звіт
наказ

2-3

Куценко Л.О

наказ

4

Куценко Л.О.

наказ

1

Куценко Л.О.

наказ

1-3

Пантюк В.О.

звіт

3-4

Куценко Л.О.
Лєгостаєв В.М.
Малинка С.П.

Протокол
наказ

1-4

Куценко Л.О.
Малінка С.П.

звіт

1

Мотиленко
Л.Ф.

звіт

3

Малинка С.П.

наказ

1-4

Малинка С.П.
Гуменюк І.Ю.

звіт

1-4

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

наказ
наказ

1

2

3
4

Організаційнонавчальна робота.
Реалізація прав
особистості на освіту

2

Фінансово-господарська діяльність.
Розвиток матеріально-технічної бази.

1

2
3
4

5

6

Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами,підвищення їхньої
кваліфікації,атестація.

1

Складання кошторису витрат на новий
навчальний рік
Складання плану проведення ремонту
приміщень школи

Підготовка до проведення Дня
цивільної оборони

4
4

БЕРЕЗЕНЬ
4

Драник С.М.

довідка

Драник С.М.

план

Малинка С.П.
Лєгостаєв В.М.

звіт
звіт

Перевірка стану роботи їдальні та
організації гарячого харчування учнів.

2

Засідання піклувальної ради

4

Гуменюк І.Ю.
Бракеражна
комісія
Куценко Л.О.

Підготовка учнів до інтелектуальної
олімпіади.
Засідання науково-дослідницького
товариства «Дивосвіт» (за окремим
планом)

1-4

Терещук Л.М.

Тиждень педагогічної майстерності
вчителів,які атестуються

1-2

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

План
наказ

Підсумкове засідання атестаційної
комісії «Про підсумки атестації»

2

Куценко Л.О.

Протокол
наказ

Засідання науково-методичної ради:
- зовнішнє оцінювання найбільша
реформа в освіті України за роки
незалежності
Педагогічна рада:
1.Виконання рішень попередньої
педради.
2.Про організоване закінчення 20112012 н.р., проведення підсумкових
контрольних робіт 5-8-х класах та
проведення державної підсумкової
атестації учнів 9-го,11-го класів, про
організацію навчальних екскурсій та
навчальної практики учнів 1-4;5-8; 10
класів.
3. Про створення комісій для
проведення ДПА 4,9,11 класах.
4. Про допуск учнів 9-11 класів до
ДПА.
Перевірка роботи з повторення
вивченого матеріалу та підготовці до
державної підсумкової атестації.

2

Малинка С.П.

протокол

4

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

Протокол
наказ

4

Малинка С.П.

наказ

протокол

1
Малинка С.П.

7

2

3

Система виховної роботи та
патріотичного виховання

1

2

Охорона життя і здоров’я
дітей,заходи безпеки,охорона
праці,санітарно-профілактичні та
оздоровчі заходи.

1

2

3

4

5

6

7

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості
навчально-виховного процесу

1

Анкетування: Роль психолога в
профорієнтаційній спрямованості
учня.
Відзначення Шевченківських днів
(згідно планів виховної роботи)
Підготовка та проведення свята
Міжнародного жіночого дня.

Терещук Л.М.

звіт

1-2

Цисаренко О.П.

звіт

1

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

сценарій

3

Цисаренко О.П.

план

Цисаренко О.П.
кл.керівники
класоводи
Гуменюк І.Ю.
Цисаренко О.П.

звіт

4

Цисаренко О.П.

звіт

4

Куценко Л.О.

протокол

1-4

Малінка С.П.

наказ

4

Малинка С.П.

Інформація на
нараду при
директорові

1-4

Малинка С.П.

звіт

1-4

Цисаренко О.П.
Малинка С.П.

звіт

4

Складання та затвердження плану
роботи на весняні канікули та
забезпечення його виконання.
Проведення інструктажу учнів з
техніки безпеки та правил поведінки
під час канікул.
Робота класних керівників з
попередження дитячого травматизму,
профілактики правопорушень,
злочинності, наркоманії

Оглядовий контроль за проведенням
виховних заходів під час весняних
канікул.
Мета: перевірити роботу гуртків у
канікулярний час.
Педрада: «Роль класного керівника у
формуванні творчої особистості учня»
Тематичний контроль: ефективність
роботи ГПД. Мета: визначити вплив
занять ГПД на зростання якості ЗУН
учнів і їхній інтелектуальний розвиток
Контроль за веденням класних
журналів обліку роботи з учнями з
дотримання техніки безпеки та
запобігання нещасним випадкам.
Мета: перевірити тематику бесід з
учнями з правил ТБ
Поточний контроль: робота з
обдарованими учнями.
Мета: визначити рівень індивідуальної
роботи з обдарованими учнями.
Оглядовий контроль за веденням
щоденників учнів. Мета: перевірити
ведення щоденників учнями і контроль
за ними
Поточний контроль: перевірка класних
журналів. Мета: вивчення стану
виконання програм, об’єктивність
виставлення оцінок.
Поточний контроль: перевірка
індивідуального навчання учнів на
дому. Мета: перевірка ведення
документації, якості проведення
занять.

3

1-4

Звіт

наказ

1-4
Малинка С.П.

1-4

Малинка С.П.

Наказ

2

3

Фінансово-господарська
діяльність. Розвиток
матеріально-технічної бази.

1

Проведення моніторингу у 7-9 класах:
з біології за текстами відділу освіти

Малинка С.П.

наказ

Проведення моніторингу у 1-4 класах:
з українського читання за текстами
відділу освіти

Малинка С.П.

наказ

Драник С.М.

звіт

1-4

Драник С.М.

Зваіт
наказ

4

Драник С.М.

звіт

4

Куценко Л.О.

протокол

Підготувати необхідні документи
щодо проведення ЗНО

1-4

Мотиленко
Л.Ф.
Малинка С.П.

документи

Психолого-педагогічний семінар
«Профілактика стресового стану в
учнів під час ЗНО і перед ДПА

4

Терещук Л.М.

звіт

1-4

Керівники МО

протокол

4

Терещук Л.М.

звіт

Проведення перевірки
світлового,теплового та повітряного
режиму.
Прибирання шкільної території

1-4

Перевірка збереження шкільного
майна та визначення класів і кабінетів,
що збереглися без ремонту на кінець
навчального року.

2

Організаційно-навчальна
робота. Реалізація прав
особистості на освіту

КВІТЕНЬ
1

2

3

Науково-методична робота
.Робота з педагогічними
кадрами,підвищення їхньої
кваліфікації,атестація.

1

Засідання ради школи

Засідання методичних об’єднань

Психолого-педагогічний консиліум:
«Виховний вплив як профілактика
проявів агресивності у дітей»

Аналіз відвідування учнями школи

2

3
4

Система виховної роботи та патріотичного
виховання

1

2

3

Охорона життя і здоров’я дітей,заходи
безпеки,охорона праці,санітарнопрофілактичні та оздоровчі заходи.

1

2
3

4

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо
контролю й аналізу якості навчально-виховного процесу

1

Цисаренко О.П.

звіт

4

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.

План,плани
конспекти
виховних
годин
класних
керівників

Екологічний тиждень

3-4

план

Трудовий десант «Школа - наш дім,
ми господарі в ньому»

1-4

Цисаренко О.П.
Терещук А.Д.
Цисаренко О.П.

1-4

Цисаренко О.П.
Гуріненко Г.В.
Малинка С.П.

звіт

1

Лєгостаєв В.М.
Класні
керівники

Звіт

4

Малинка С.П.

звіт

1-4

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

наказ

4

Лєгостаєв В.М.
Малінка С.П.
Куценко Л.О.
Малинка С.П.

наказ

Лєгостаєв В.М.

наказ

3

Тиждень пам’яті (до річниці
Чорнобильської катастрофи)

Контроль за виконанням правил ТБ в
кабінетах
фізики,біології,інформатики,обслугову
ючої праці та спортивному
залі.(уроки,позакласні заходи)
Практичний вихід з будівлі школи
згідно за евакуаційним планом.

Контроль за веденням журналу
інструктажів із безпеки
життєдіяльності учнів
Проведення контрольних зрізів знань з
основ наук 2-11 класи за ІІ семестр.
Мета: з’ясувати рівень навчальних
досягнень учнів.
Про проведення Дня цивільної
оборони
Нарада при директорові:
1. Про організацію та здійснення
системного повторення навчального
матеріалу та підготовку до підсумкової
державної атестації.
2.Ведення шкільної документації
(виконання навчальних
програм,об’єктивність оцінювання
знань учнів,зміст,характер,обсяг
домашніх завдань).
3.Робота з учнями, що мають
початковий рівень навчальних
досягнень,обдарованими та здібними
учнями.
4. Про порядок закінчення 2012/2013
н.р. та підготовку до проведення ДПА.
Про проведення навчально-польових

2

2

Звіт

Наказ,
протокол

зборів з предмету «Захист Вітчизни»
Тематичний контроль. Перевірка
наявності матеріалів «Готуємось до
ДПА»
Оглядовий контроль: спортивнооздоровча робота в школі на уроках
фізичного виховання в 1-4 класах.
Мета: виявити рівень викладання
організації та проведення .

5

6

7

8

1

2

Фінансово-господарська
діяльність. Розвиток
матеріально-технічної
бази.

9

Поточний контроль за веденням
робочих зошитів з російської мови та
зарубіжної літератури. Мета:
дотримання єдиних вимог до
письмового мовлення; визначення
якості роботи вчителя із зошитами.
Тематичний контроль за роботою з
розвитку учнівського самоврядування.
Мета: ознайомитися з різноманітними
формами організації учнівського
самоврядування в дитячому колективі.
Про підсумки проведення військовопольових зборів з предмету «Захист
Вітчизни»
Підготовка до проведення поточного
ремонту. Стан класних
приміщень,матеріально-технічної бази.
Підготувати проект проведення
ремонтних робіт по школі.

Куценко Л.О.
звіт

2
Малинка С.П.
1-4

Куценко Л.О.

наказ

1-4

Малинка С.П.

наказ

1-4

Цисаренко О.П.

звіт

4

Лєгостаєв В.М.

наказ

4

Драник С.М.

звіт

Драник С.М.

проект

4

2

3

Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на
освіту

1

ТРАВЕНЬ
Про організацію та порядок
1
проведення навчальних екскурсій та
навчальної практики учнів школи та
дотримання ТБ під час їх проведення.
Підготовка документів про звільнення
учнів від ДПА. Оформлення
тематичних папок з ДПА.
Складання робочого навчального
плану та плану роботи школи на новий
2013-2014 н.р.

Куценко Л.О.
Малинка С.П.

Наказ
графік

1-4

Малинка С.П.

наказ

1-4

Куценко Л.О
Малинка С.П.
Цисаренко
О.П.
Малинка С.П.
Драник С.М.

плани

Про надання чергових відпусток
педагогічним працівникам та
технічному персоналу.
Засідання Піклувальної ради

2

3

Куценко Л.О.

протокол

Засідання ради школи

3

Куценко Л.О.

протокол

Оформлення та видача документів про
освіту учням 11 класу

2

Книга видачі

Звіт директора школи про роботу за
рік.
Оформлення та видача документів про
освіту учням 9 класу

4

Куценко Л.О.
Мотиленко
Л.Ф.
Куценко Л.О.

Книга видачі

Засідання науково-методичної ради:
- про підсумки обласних предметних
олімпіад;
- про підсумки захисту науководослідницьких робіт на конкурсізахистів МАН;
- підсумки моніторингу навчальних
досягнень за 2012-2013 н.р.
Звіт роботи шкільного методичного
кабінету (аналіз виконання наказу
«Про структуру та організацію
методичної роботи школи на 20132014 н.р.

2

Куценко Л.О.
Мотиленко
Л.Ф.
Куценко Л.О.

4

Малинка С.П.

звіт

Педагогічна рада:
1.Випуск учнів 11 класу зі школи. Про
нагородження випускників Золотою та
Срібними медалями, грамотами «За
особливі досягнення у вивченні
окремих предметів»

2

Куценко Л.О.

протокол

4

Про перевід учнів 1-4 класів,5-8,10
класів.

3

Куценко Л.О.

наказ

5

Про випуск учнів 9 класу зі школи.

4

Куценко Л.О.

наказ

1

Урок мужності.

Цисаренко
О.П.

план

4

5
6
7

8
9

3

2

3

4

Система виховної роботи та
патріотичного виховання

2

Науково-методична робота. Робота з педагогічними
кадрами,підвищення їхньої кваліфікації,атестація.

1

4

1-2

наказ

звіт

протокол

Святкування Дня Перемоги. Дня
Матері.

1-2

Цисаренко
О.П.
Гуріненко
Г.В.

Наказ
сценарій

Свято Останнього дзвоника

3-4

Наказ
сценарій

Загальношкільні та класні батьківські

3-4

Цисаренко
О.П.
Гуріненко
Г.В.
Куценко Л.О.

протоколи

збори «Аналіз успішності учнів у ІІ
семестрі». Підготовка до ДПА.

2

3

4

5

Охорона життя і здоров’я дітей,заходи
безпеки,охорона праці,санітарно-профілактичні та
оздоровчі заходи.

1

2
3

4

5
6
7

Контрольно-аналітична діяльність
адміністрації щодо контролю й аналізу
якості навчально-виховного процесу

1

8

1

Фінансово-господарська
діяльність. Розвиток
матеріально-технічної
бази.

9

Інструктаж з педагогічними
працівниками про охорону життя і
здоров’я учнів під час літніх канікул та
під час проведення навчальних
екскурсій та навчальної практики.
Інструктаж учнів і працівників школи
про безпеку праці при проведенні
ремонтних робіт.
Проведення занять із класними
керівниками та працівниками
пришкільного табору відпочинку
з охорони життя учнів.
Контроль за проведенням інструктажів
з охорони і безпеки життєдіяльності з
дітьми і працівниками пришкільного
табору відпочинку.
Перевірити стан готовності приміщень
до ДПА

Класні
керівники
Цисаренко
О.П.
Класні
керівники

звіт

Класні
керівники
Драник С.М.

Звіт

4

Цисаренко
О.П.

звіт

4

Цисаренко
О.П.

звіт

4

3-4

1-4

Малинка С.П.

Контроль за повторенням
програмового матеріалу з усіх
навчальних предметів та підготовкою
до ДПА.
Про результати конкурсу «Живи,
книго!
Фронтальний контроль за виконанням
навчальних програм. Мета: перевірка
виконання навчальних програм
вчителями-предметниками.
Фронтальний контроль за
відвідуваннями учнями занять. Мета:
підведення підсумків відвідування
учнями занять за 2012-2013 н.р.
Про підсумки виховної роботи за рік.

1-3

Малинка С.П.

Звіт,наказ

1

Дивніч Р.Д.

наказ

4

Малінка С.П.

наказ

4

Цисаренко
О.П.

звіт

4

наказ

Про підсумки ДПА учнів 4,9 класів.
Про виконання навчальних планів та
програм,ведення класних журналів.

4
2-4

Цисаренко
О.П.
Малинка С.П.
Малинка С.П.

1

Малинка С.П.

наказ

Малинка С.П.

наказ

Драник С.М.

звіт

Про створення комісії за правильністю
виставлення оцінок у додатки
документів про освіту.
Про організацію та проведення
навчальних екскурсій та навчальної
практики
Проведення поточного ремонту
шкільних приміщень.

4

наказ
наказ

