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             Специфіку діяльності ТОВ «ЗЗСО – гімназія «Фортуна» визначають такі освітні технології: 

особистісно та компетентнісно орієнтована, інтерактивна, креативна, продуктивно-діяльнісна, тобто 

проєктна. Задані технології з режиму функціонування перейшли в режим розвитку і критичного 

мислення та спрямовуються на формування ключових компетентностей Нової української школи, 

виконання вимог державних документів: Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  

«Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Концепції Нової української 

школи, інструктивно-методичних листів МОН України щодо організації освітнього процесу. Освітній 

моніторинг закладу проведено на рівні освітньої діяльності учнів, вчителів, соціально-психологічної 

діагностики. 

            Аналізуючи підсумки роботи гімназії протягом 2020-2021 н.р., слід зазначити, що педагогічний 

колектив досяг значних успіхів по вивченню та впровадженню в педагогічний процес інноваційних 

технологій, ІКТ, передового педагогічного досвіду. Основним завданням стратегічного менеджменту в 

закладі є спрямування на впровадження в освітній процес нових Державних стандартів початкової та 

базової середньої освіти, виконання всіх напрямків роботи, задекларованих у Статуті та Концепції 

розвитку школи. Зміст даної діяльності характеризується застосуванням педагогічних інновацій, через 

підтримку ініціативи, творчості, самодіяльності та самостійності всіх суб’єктів освітнього процесу. 

Результатом роботи гімназії «Фортуна» над впровадженням інноваційних педагогічних технологій є 

організація нетрадиційного освітнього середовища: 

- перебування всіх дітей закладу в режимі повного дня; 

- виконання домашніх завдань учнями під керівництвом учителя- предметника; 

- створення предметних консультативних пунктів для учнів школи ІІ ступеня; 

- обладнання індивідуального робочого місця для кожної дитини; 

- впровадження здоров’язберігаючих технологій для всіх учнів гімназії; 

- створення зон відпочинку в кабінетах школи І ступеня; 

- організація питного режиму; 

- якісне трьохразове гаряче харчування; 

- фізкультурно-оздоровча година; 

- додаткова рухова активність в результаті відвідування занять карате, хореографії, футболу.  

          Освітня політика закладу спрямовується на компетентнісну, пізнавальну, наукову, аналітико-

управлінську та корекційну діяльність, психодіагностичну функцію освітнього процесу, ефективність, 

дієвість і результативність методичної роботи. Організаційні форми методичної роботи закладу наступні: 

            І. Індивідуальні 

 Надання адресної практичної допомоги вчителю з урахуванням рівня компетентності, 

потреб і зацікавленості. 

 Методичні консультації. 

 Атестація педагогічних працівників. 

 Творчі звіти вчителів, що атестуються. 

 Співбесіди. 

 Аналіз уроку. 

 Самоосвіта. 

 Наставництво. 

            ІІ. Колективні (постійно діючі) 

 Педагогічна рада. 

 Психолого-педагогічний семінар. 

 Методична рада. 

 Інструктивно-методична нарада. 

 Предметні методичні об’єднання (початкових класів, предметів суспільно-

гуманітарного, природничо-математичного та фізкультурно-оздоровчого циклів, 

класних керівників). 

 Школа молодого вчителя. 

 Консультації, анкетування. 

 

 

 



 

          ІІІ. Колективні (періодичні) 

 Педагогічні читання. 

 Науково-практичні конференції. 

 Методичні сесії. 

 Декада педагогічної майстерності. 

 Предметні тижні, декади, місячники. 

 Творчі звіти. 

          До послуг учнів гімназії було надано 21 сучасну класну кімнату, комп’ютерний клас ,спортивна та 

хореографічна зали, які обладнані ІКТ. Учні відвідували уроки з шахової підготовки, театральну студію, 

індивідуальні заняття з музики та іноземної мови. 

Вчителі кафедри іноземних мов проводять уроки в чотирьох сучасних, спеціально обладнаних 

кабінетах. Один з них – центр вивчення європейських мов, оснащений меблями для індивідуального 

вивчення іноземних мов, мультимедійною системою, комплектами аудіо- та відеоматеріалів, методичною 

літературою, фаховими періодичними виданнями, тематичними зібраннями проектних дитячих робіт. 

Інноваційні технології, використання ІКТ сприяють успішному вивченню англійської, німецької мов, 

об’єднують навколо себе кафедру педагогів іноземної філології, мотивують до праці, дають поштовх до 

нових творчих задумів. Дев’ятий рік успішно працює в гімназії Клуб любителів іноземних мов (КЛІМ) – 

добровільне об’єднання учнів закладу, які прагнуть удосконалювати свої знання з іноземних мов, 

розвивати інтелект, набувати навичок дослідницької діяльності під керівництвом вчителів іноземних мов.  

          Інноваційна діяльність здійснюється через розгляд на методичних та педагогічних радах науково-

методичних розробок учителів, публікації їх матеріалів з досвіду роботи на сторінках фахових газет і 

журналів України, видання інформаційного методичного бюлетеня, проведення предметних тижнів, 

місячників, І етапу «Вчителя року», підготовка учнів до участі у міських, регіональних, Всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах і олімпіадах. 

          Пріоритетним завданням гімназії є створення необхідних умов для розвитку природних здібностей 

кожного учня, робота з обдарованими дітьми. На виконання міської Комплексної програми «Творча 

особистість» у Фортуні функціонує Банк обдарованих дітей. Система супроводу обдарованих дітей дає 

змогу учням закладу брати участь і займати призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з базових 

дисциплін, різного рівня предметних конкурсах: 

           - Всеукраїнська   українознавча гра «Соняшник», 41 учасник: 1м. – 4, 2-3 м. -3, лауреати -12; 

           - Всеукраїнський  конкурс з німецької мови «Орлятко», 13 учасників;   

- Всеукраїнський  конкурс з англійської мови «Гринвіч», 31 учасник:1- 3 м. – 6, лауреатів - 11; 

- Всеукраїнська заочна олімпіада «Логічне мислення» («Олімпусик»), 52 учасники, 1 м. – 12, 2м. – 

5, 3м. – 6. 

- Всеукраїнські заочні предметні олімпіади: «Олімпус»:  

 осіння сесія - 67 учасників, 3 лауреати; 

 - Всеукраїнська гра із світової літератури «Sunflower», 72 учасники, з них 1 м. – 51, 2 м. – 17; 

- Всеукраїнський конкурс «Розумничка» (англійська мова), 79 учасників, з них 39  – лауреати, 18 - 

переможці; 

- Всеукраїнський конкурс «Розумничка» (інтегрований курс), 79 учасників, з них 38 – лауреати; 

- Всеукраїнська олімпіада «Олімпусик», (інтегрований курс), 77 учасників, з них 2-3 м.1, лауреати – 

45. 

- Всеукраїнська олімпіада «Олімпусик», (англійська мова), 62 учасники, лауреати – 30. 

           - Міжнародна природознавча гра «Геліантус», 86 учасників, 1м. – 44 , лауреати – 25; 

           -  Міжнародний  конкурс з  природознавства  «Колосок» (Осінній), 89 учасників,  -  30 «Срібний  

колосок»,  –  55 «Золотий колосок». 

                  Всього протягом 2020-2021 н.р. – 768 участей учнів закладу в предметних конкурсах і 

олімпіадах різних рівнів, з них: переможців – 207, призерів – 87, лауреатів – 203. 

                  Учнівське самоврядування, «Країна Фортунія», сприяє підвищенню ефективності виховної 

роботи, профілактиці девіантної поведінки, виробленню активної громадської позиції, залучає 

дітей до творчості. Враховуючи специфіку закладу, основні напрямки діяльності, традиції та 

інтереси учнів, в гімназії створена розгалуджена сітка гуртків і секцій: карате, хореографія, 

плавання, вокал, хор, шахова логіка, театральна студія, літературна вітальня «Краплинка». 

             Кадрова політика адміністрації закладу спрямована на забезпечення освітнього процесу 

кваліфікованими педагогічними кадрами. Виконання цього завдання пов’язане з проблемою підвищення 



фахового рівня та творчої майстерності вчителів, яка розв’язується різними методами і, насамперед, 

науково-методичною діяльністю педколективу. З метою удосконалення педагогічної майстерності, 

обміну набутим досвідом у вихованні та навчанні підростаючого покоління учителі гімназії брали 

активну участь у загальноміських заходах, семінарах-практикумах.  

            У 2020-2021 н.р. в ТОВ «ЗЗСО – гімназія «Фортуна» атестувалися наступні педагогічні 

працівники: 

- Бібік Любов Миколаївна, вчитель фізичної культури; 

- Білик Ярослава Ігорівна, вчитель початкових класів; 

- Бобик Ірина Федорівна, вчитель початкових класів; 

- Карпенко Ольга Олексіївна, вчитель початкових класів 

- Коваль Людмила Олегівна, вчитель початкових класів; 

- Ярмола Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів. 

        Протягом навчального року педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Київського 

університету ім. Б.Д.Грінченка Інституті післядипломної педагогічної освіти за очно-заочною формою. 

Вчителі - активні учасники вебінарів на освітніх платформах: 

- ED ERA («Онлайн-курс для вчителів початкової школи», «Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з особливими освітніми потребами»); 

- Прометеус («Критичне мислення для освітян», «Навчаємось вчитись: Потужні розумові 

інструменти для опанування складних предметів», »Освітні інструменти критичного 

мислення»,»Медіаграмотність для освітян», «Word та Excel: інструменти і лайфхаки», 

«Алгоритми і проекти Scratch»); 

- Всеосвіта («Кейс-технології в освітньому процесі», «Використання цифрових карт в освітньому 

процесі»; 

- На урок («Освітні онлайн-сервіси в контексті підготовки продуктивного уроку», «Використання 

додатків Google для налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу», «Використання 

флеш-карток у навчальному процесі», «Сучасне патріотичне виховання», «Кейс-технологія як 

форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ», «Друге дихання» в 

дистанційному навчанні», «Інтернет-ресурси в навчальному процесі»); 

- Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта», 

отримала сертифікати учасника семінару «Впровадження ідей Нової української школи в 

початковій освіті» (в-во «Ранок») та майстер-клас для педагогічних працівників «Організація 

дистанційного навчання» (Управління освіти і науки Броварської міської ради). 

- «Розумники» («Інноваційне навчальне середовище початкової школи»); 

       Велику увагу педагоги закладу приділяють роботі з обдарованими дітьми. У міжатестаційний період 

учні більшості вище згаданих вчителів брали активну участь, виборюючи призові місця, у шкільних, 

міських, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних предметних конкурсах і олімпіадах.  

    На підставі рішення атестаційної комісії закладу від 17.03.2021 р., протокол № 3: 

- Підтверджено раніше встановлений 11 (одинадцятий) тарифний розряд: 

 Коваль Людмилі Олегівні, вчителю початкових класів; 

 Ярмолі Валентині Миколаївні, вчителю початкових класів. 

 - Присвоєно кваліфікаційні категорії: 

 «спеціаліст ІІ категорії» - Бобик Ірині Федорівні, вчителю початкових класів; 

 «спеціаліст І категорії» - Білик Ярославі Ігорівні, вчителю початкових класів. 

      Згідно рішення атестаційної комісії ІІ рівня (наказ Управління освіти і науки Броварської міської ради 

Броварського району Київської області від 08.04.2021 № 33 – к/тр «Про підсумки атестації педагогічних 

працівників закладів освіти Броварської міської територіальної громади у 2020-2021 навчальному році» 

підтверджено раніше присвоєні: 

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист» 

Бібік Любові Миколаївні, учителю фізичної культури; 

  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель» 

Карпенко Ользі Олексіївні, учителю початкових класів.  

 

 

 

 



 

         Вчителі гімназії намагаються вдосконалювати технології проведення уроку на засадах 

компетентісного підходу, дитиноцентризму та особистісно орієнтованого навчання. У 2021-2022 н.р. 

педагогічний колектив закладу буде працювати над науково-методичною проблемою «Особистісно та 

компетентісно зорієнтований підхід до організації освітнього процесу закладу в умовах реалізації 

завдань Концепції Нової української школи». 

           Науково-методичні проблеми наступних МО педагогів закладу такі: 

 МО вчителів початкових класів - «Компетентісний підхід в особистісно зорієнтованому 

навчанні молодших школярів».  

 МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу – «Ефективність освітнього процесу на уроках 

предметів суспільно-гуманітарного циклу як чинник соціальної адаптації особистості в добу 

глобалізації2; 

 МО вчителів природничо-математичного циклу – «Активізація розумової діяльності та 

розвиток комунікативних якостей учнів шляхом використання інноваційних технологій»; 

 МО вчителів  оздоровчо-мистецького циклу – «Формування конструктивно-художніх умінь 

учнів на уроках оздоровчо-мистецького циклу»; 

 МО класних керівників – «Формування загальнолюдських компетентностей учня». 

    Наукові та методичні аспекти проблемних тем школи, МО засвідчили, що педагоги оволоділи 

базовими поняттями життєвих компетентностей у проектуванні власної діяльності: саморозвитку, 

самопізнання, самоконтролю, самореалізації, продуктивної творчої діяльності. 

         У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив закладу буде продовжувати роботу над 

розв’язанням наступних питань:  

- подальше впровадження особистісного та компетентно зорієнтованого підходу, як дієвого 

інструменту в ході освітнього процесу; 

- ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій  у освітньому процесі та 

управлінській діяльністі; 

- удосконалення роботи з обдарованими дітьми; 

- поширення досвіду педагогів гімназії у засобах масової інформації, педагогічної преси; 

- вивчення та моніторинг професійних досягнень учителів, класних навчальних досягнень учнів; 

- створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина, виховання в нього 

патріотичних почуттів, реалізація його природних задатків і можливостей; 

- стимулювання подальшого становлення особистості учня, його самореалізації та розкриття 

індивідуальних здібностей; 

      - розвиток інтелектуальних, фізичних здібностей і моральної сфери дітей; 

      - формування у гімназистів наукового світогляду, розуміння людської свідомості й моралі, 

озброєння їх знаннями закономірностей розвитку природи і суспільства, набування знань про 

природу, екологічну культуру, свій рідний край, бережливе ставлення до всього живого; 

      - навчання розуміти і цінувати твори мистецтва, пам’ятки історії, красу і багатство природи 

рідного краю; 

      -розвиток потреби у здоровому способі життя, фізичному та психологічному загартуванні, 

виробленні культурного й відповідального ставлення до власного здоров’я, потребу у творчій праці, 

діловитості, дисциплінованості, організованості. 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 



                                                                                                     

                                                        

 

 

 

 

№ Напрямки роботи І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні заходи 

  Участь у міській учительській конференції. 

Складання розкладу уроків і занять гуртків.  

(Заст. дир. з НВР, вчителі) 

Коректування педнавантаження. (Адміністрація) 

Підготовка до Дня знань. (Адміністрація) 

 Ознайомлення та якісний аналіз змісту і структури підручників для 1-9 класів 

згідно Державного стандарту початкової загальної освіти та нового Державного 

стандарту основної школи. Аналіз забезпечення учнів шкільними підручниками на 

новий навчальний рік. (Бібліотекар) 

2 Навчально-

методична діяльність 

та система 

внутрішкільного 

контролю, атестація 

педагогічних кадрів 

школи 

  МО з теми: 

“Затвердження 

навчальних програм для 

початкової школи з 

метою забезпечення 

виконання Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти та 

основної школи 

Створення бази 

конкурсних, олімпіадних 

завдань з предметів 

суспільно-гуманітарного 

циклу. 

Педагогічна рада «Реалізуємо 

Концепцію Нової української 

школи. Підсумки роботи в 2020-

2021 н.р. Завдання на новий 

навчальний рік.»  

Інформаційно-методичні наради з підготовки до нового навчального року.  

Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, нормативних документів.  

Створення умов для підвищення фахового рівня вчителів. 

 (Заст. дир. з НВР) 

3 Становлення та 

розвиток виховної 

роботи у школі.  

Інтеграція шкільного  

та сімейного 

виховання 

  
Підготовка свята Першого дзвоника. (Заст. дир. з НВР) 

Засідання МО класних керівників 

Організація планування виховної роботи в гімназії на навчальний рік. (Заст. дир. з ВР) 

Оформлення методичного куточка для класних керівників. (Заст. дир. з НВР) 

 

4 Охорона та 

зміцнення здоров’я 

 Аналіз  освітньо-

оздоровчого 

проекту 

«Здорова дитина 

- здорова 

країна». 

Розробка та затвердження перспективного циклічного 

двотижневого меню їдальні. (Медсестра) 

Аналіз проходження працівниками  школи медогляду. (Медсестра) 

 Розробка орієнтовних бесід з батьками з питань санітарної просвіти. (Заст. дир. з 

ВР, медсестра) 

5 Організація роботи з 

життєбезпеки, ОП, 

удосконалення 

матеріально-

технічної бази школи 

  Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції 

електромережі. (Адміністрація) 

Складання комплексу заходів щодо попередження дитячого 

травматизму. (Інженер з ОП, заст. дир. з НВР та ВР) 

 

Підготовка навчальних кімнат, приміщення, прилеглої території до початку нового навчального 

року. Складання актів-дозволів  на відкриття школи. Оформлення куточків життєбезпеки. 

(Адміністрація школи) Поповнення кабінетів наочними посібниками. 



В е р е с е н ь 

 

 
Напрямки роботи І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно -

педагогічні 

заходи 

Комплектування 

класів. Організація 

харчування та 

підвезення дітей. 

(Адміністрація) 

Організація роботи 

протягом року: 

оновлення сайту школи 

та стенду КЛІМ та 

інших інформативних 

стендів  (Системн. 

адміністр., вч. іноз.м.) 

 

Відновлення 

програми «Net 

Школа Україна» у 

школі  

ІІ ступеня. 

Складання 

вільного доступу 

до ресурсів мережі  

(Системн. 

адміністр.) 

Затвердження правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Виробничі наради. (Директор школи) 

Організація протягом року щомісячного оформлення 

стенду КЛІМ та проведення клубних зустрічей у 

кожному класі раз на чверть (Заст. дир. з НВР, 

вчителі іноземних мов) 

Організація регулярної перевірки електронної пошти, 

офіційного сайту МОН.України, відповідне 

розповсюдження отриманої інформації. (Системн. 

адміністр.) 

Затвердження розкладу уроків, розкладу 

занять другої половини дня. Ознайомлення 

учнів зі Статутом школи, правилами 

поведінки у школі, транспорті. (Заст. дир. з 

НВР) 

Обговорення та  обмін досвідом щодо використання  

вчителів іноземних мов електронних версій 

підручників, які використовуються під час 

навчально-виховного процесу (Заст. дир. з НВР) 

 

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи                                     

Перший урок. 

Підготовка матеріалів 

по формі ОШ. 

Складання тарифікації. 

(Заст. дир. з НВР) 

 

Організація та 

створення атестаційної 

комісії. 

(Заст. дир.) 

 

Цикл бесід з учнями 

щодо важливості 

вивчення іноз. мов.  

(Вч. іноз. мов.) 

ІД 07.09 -145 років від 

дня народження 

українського 

живописця, педагога, 

громадського 

діяча Олександра 

Олександровича 

Мурашка (1875 – 1919) 

ІД вчителів іноземної 

мови до Дня читання 

книг  

Систематизація 

вимог до ведення 

шкільної 

документації. 

(Заст. дир.) 

Засідання МО 

вчителів школи 

 І ступеня. (Заст. 

дир., психолог) 

 

Проведення тижня 

фізкультури та 

спорту. (Вч. 

фізкультури)  

 

   ІНФО вчителя 

зарубіжної 

літератури 130 – 

річчя Агата 

Крісті (Міллер) 

(1890-1976), 

англійської 

письменниці і 

драматурга. 

 12.09  День 

українського 

кіно 

 

Консультації:батьків 

ські збори:тематика, 

форми та методи 

проведення. 

                  

(Адміністрація) 

Календарне 

планування уроків 

вчителями-

предметниками з 

використанням ІКТ. 

Сухомлинські  читання. 

(Заст. дир. з НВР) 

Ознайомлення учнів 1 кл. з 

роботою КЛІМ ( вчителі 

кафедри іноземних мов) 

ІД до Міжнародного дня письменності(вчитель 

укр..мови та літ.). 

Тиждень фізичної культури (вч. фіз. культ.) 

Заходи до Всесвітнього дня миру (Заст .дир. з НВР) 

ІНФО незвичайних дат( День народження Google – 

15/09;    День народження смайлика -19/09) 

ІД вчителів іноземної мови до 155 річчя від дня 

народження Герберт Веллс,англійського  

письменника-фантаста. 

Міжнародний день таблиці множення  - 28/09 

День захисту дітей у Німеччині. 

ІД 100 років від дня народження польського 

письменника – фантаста Станіслава Лема. (вчитель 

зар. літ.) 

Міжнародний день читання електронних книжок у 

вільному доступі (вч. зар.літ) 

Календарно-тематичне планування 

уроків.(Вчителі школи) 

Підготовка до проведення круглого столу з 

залученням  учнів школи 

«Виконання творчих робіт на різну тематику 

з метою подальшого друкування їх в дитячій 

пресі», бібліотекар школи  

Організація методичної роботи з педагогічними 

кадрами, планування роботи МР. (Заст. дир. З НВР) 

 

Спостереження, діагностика та контроль за адаптацією  учнів 1,5-х класів. Психологічний супровід, 

індивідуальна робота з дітьми і батьками. (Психолог) 

Організаційні накази за вересень. (Адміністрація) 

3 Становлення та 

розвиток 

виховної роботи у 

Свято Першого 

дзвоника. Посвята 

першокласників в учні 

гімназії. (Заст. дир. з 

Збори батьків 

учнів 1-х, та 5-9 

класів. 

(Адміністрація) 

Збори батьків учнів 2-

4, 6 класів. (Заст. дир. 

з ВР) 

День бібліотеки. 

Участь у святі Дня міста. 

Відзначення Дня визволення 

Броварів, зустрічі з 

шанованими людьми міста  



школі. Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання 

ВР) 

Планування виховної 

роботи в класних 

колективах з 

використанням НІТ, 

складання переліку 

виховних годин та 

системи лекторіїв з 

вивчення історії та 

сьогодення рідного 

міста. (Заст. дир. з ВР, 

кл. кер.) 

 

Організація гурткової  

роботи, облік 

зайнятості дітей в 

гуртках за межами 

гімназії. Складання та 

перевірка планів 

виховної та гурткової 

роботи. (Заст. дир. з 

ВР, кл. кер., кер. 

гуртків) 

 

Планування 

роботи гуртків 

гімназії. (Вчителі) 

Планування 

роботи 

учнівського 

самоврядування та 

ради профілактики 

правопорушень. 

(Заст. дир. з ВР) 

Туристичні 

походи одного 

дня. (Заст. дир. з 

ВР) 

День фізкультури 

та спорту. 

(Вч. фізкультури) 

 Ревізія банку 

даних учнів за 

соціальними 

категоріями. (Заст. 

дир. з ВР, кл. кер.) 

 

Акція “Живи, книго!” 

(Бібліотекар) 

Складання 

соціальних паспортів 

класів та закладу. 

Уроки Пам’яті.  

Бесіди з ветеранами 

міста. (Заст. дир. з 

ВР, вчитель історії) 

Організація 

учнівського 

самоврядування. 

(Заст. дир. з ВР, кл. 

кер.) 

Екскурсія до 

Меморіалу загиблим     

(4-9 класи) 

Конкурс малюнків до 

Дня підняття жовто-

блакитного прапора 

над будинком 

Верховної Ради 

України. 

(Заст. дир. з ВР, вч. обр. м.,  

тр. н.) 

Підготовка до святкування 

Дня учителя. (Заст. дир. з 

ВР) 

“Я – пішохід” – конкурс 

дитячого малюнка. (Вч. обр. 

м.) 

Підготовка до святкування 

Дня учителя. (Заст. дир. з 

ВР, вчителі) 

Асамблеї. 

Батьківський лекторій 

«Адаптація учнів 5 класу до 

навчання в школі  

ІІ ступеня». 

 

4 Охорона та 

зміцнення 

здоров’я 

Планування санітарно-

гігієнічної просвіти 

учнів, вчителів, 

працівників гімназії. 

Перевірка наявності та 

аналіз  

медичних карток всіх 

учнів  

школи. (Медсестра) 

Проведення моніторингу стану здоров’я учнів гвмназії. Випуск 

санітарного бюлетеня «Особиста гігієна». (Медсестра) 

Організація постійнодіючої виставки літератури в бібліотеці та 

навчальних кабінетах «Здоров’я – багатство людини». (Бібліотекар, 

вчителі) 

 

Розробка циклу лекторіїв для батьків з питань здорового способу життя. 

Спортивні змагання «Тато, мама і я - спортивна сім’я». Проведення 

заходів до Дня туризму.  

 (Вч. ф-ри, кл. керівники) 

5 Організація 

роботи з 

життєбезпеки, 

ОП, 

удосконалення 

матеріально-

технічної бази 

школи 

Проведення вступних 

(для новоприбулих) та 

повторних 

інструктажів для 

працівників школи. 

(Інженер з ОП) 

Проведення бесід з 

попередження дитячого 

травматизму, правил 

поведінки на вулиці, у 

транспорті.  

(Кл. кер.) 

Інструктажі з техніки 

безпеки під час роботи 

в кабінеті інформатики 

й роботи в мережі 

Інтернет (вчителі 

інформатики) 

Проведення 

заходів щодо 

економії 

енергоресурсів. 

Забезпечення 

працівників школи 

канцтоварами, 

спецодягом, 

миючими 

засобами. 

(Адміністрація) 

Інвентаризація, 

діагностика 

шкільних ПК та 

оргтехніки, 

перевірка на 

працездатність, 

технічне 

обслуговування. 

(Заст. дир. з інф. 

техн.) 

Гра - конкурс з вивчення правил дорожнього руху, 

конкурс на кращого знавця правил. (Класні 

керівники) 

 

Поповнення шкільної бібліотеки електронними 

версіями підручників. Організація умов вільного 

доступу учнів і вчителів до мережевих освітніх  

ресурсів, системи сучасних електронних підручників. 

(Заст. дир. з інф. техн.) 

Місячник дорожнього руху. (Адміністрація, вчителі школи) 

Організаційні накази з безпеки життєдіяльності. (Адміністрація) 

Роботи щодо вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID - 19 (двомісячник). 

(Адміністрація) 

 

 

 

 



Ж о в т е н ь 

№ 
Напрямки 

роботи 
І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні 

заходи 

Перевірка стану 

ведення особових 

справ учнів.  

(Заст. дир.) 

Класно-узагальнюючий контроль. (Заст. дир. з НВР) 

Заявки на участь учнів в предметних олімпіадах. 

Організація та проведення шкільного етапу олімпіад та конкурсів: Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім.. П.Яцика 

 (Заст. дир., кер. МО) 

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи 

Засідання МР. 

Наказ про атестацію 

педагогічних кадрів.  

(Заст. дир.) 

Підготовка та 

захист проектів до 

Всесвітнього дня 

захисту тварин. 

(Школа І ст.) 

14.10 День 

Українського 

козацтва, Свято 

УПА, Покрова 

Пресвятої 

Богородиці 

15.10 - 160 років від 

дня народження 

української акторки, 

перекладача, 

письменниці Софії 

Віталіївни 

Тобілевич (1860 – 

1953) 

Тиждень історії (вч. 

історії) 

Бесіда з вчителями, що 

атестуються, 

отримання 

атестаційних завдань, 

складання методичних 

карток.  

(Заст. дир.) 

Інформаційна довідка 

вчителя історії . 

Літературно-музична 

композиція до Дня 

захисника Вітчизни та 

Дня українського 

козацтва. 

  Підготовка до 

проведення тижня 

іноземних мов(English 

World Week) 

10 жовтня- День бабусь 

в Німеччині. 

 

125 років від дня 

народження 

американського 

письменника Френсіса 

Фіцджеральда (вч. 

зар.літ) 

Тиждень іноземних мов 

(вчителі іноземних 

мов). 

15.10 – Всесвітній день 

математики 

Затвердження графіку 

роботи атестаційної 

комісії.  

(Заст. дир.) 

Участь у регіональному 

к-сі «Найкращий відгук 

на сучасну дитячу 

прозу», 4-5 кл. 

English World Week 

(засідання КЛІМ, 

виставки проектних 

робіт, проведення 

навчально-пізнавальних 

конкурсів та вікторин) 

ІД 155 років від дня 

народження англійського 

письменника-фантаста 

Герберта Джорджа Велза 

(вч. зар.літ) 

«12 німецьких традицій 

осені» (Цикл осінніх свят 

у Німеччині) 

Літературна довідка   

  

Участь у Міжнародному 

к-сі знавців української 

мови ім. П.Яцика 

 

Педрада « Навчальна 

мотивація – засіб 

розвитку освітньо-

пізнавальної 

активності й творчої 

самостійності учнів.». 

(Адміністрація) 

Засідання атестаційної 

комісії. (Заст.  дир. з 

НВР) 

Засідання МО 

викладачів предметів 

суспільно-

гуманітарного циклу 

 (керівник МО) 

Тиждень історії. До 

Дня визволення 

України від 

фашистських 

загарбників. 

ІД вчителя історії до 

120 річчя Юхима 

Даниленка, 

укр.архітектора, автора  

макетів Софійського 

собору,Успенського 

собору Києво-

Печерської лаври та ін. 

Підготовка та захист 

проектів до Свята 

Врожаю (вчителі 

німецької мови) 

 

Літературна довідка 

День Народження 

Артюра Жана Нікола 

Рембо (1854 - 1891), 

французького поета ( 

вчитель зарубіжної 

літератури) 

Стіннівки до Дня 

української мови та 

писемності 

Перевірка стану викладання іноземних мов у школі  

(Заст. дир. з НВР) 

Перевірка стану ведення класних журналів, журналів обліку гурткової роботи. (Заст. дир. з НВР, ВР) 

Підготовка матеріалів шкільного етапу предметних олімпіад конкурсу 

знавців української мови ім. П.Яцика. (Заст. дир., кер. МО) 

Підготовка та організація шкільного етапу конкурсу “Вчитель року – 

2021”  (Заст.  дир. з НВР) 

 

Проведення шкільного 

етапу предметних 

олімпіад, конкурсів. 

(Заст.  дир. з НВР, 

вчителі) 

Дослідження рівня шкільної адаптації та визначення загальних зон труднощів у ній для  учнів 5-го 

класу. Групова та індивідуальна розвивальна робота. (Психолог) 



Перевірка стану відвідування учнями гуртків та секцій школи. (Заст. дир. з ВР) 

Організаційні накази за жовтень. (Адміністрація) 

3 Становлення та 

розвиток 

виховної роботи 

в гімназії.  

Інтеграція 

шкільного  

та сімейного 

виховання 

Проведення свята 

до Дня Учителя. 

(Заст. дир. з ВР) 

“Хай завжди буде 

сонце” – конкурс 

малюнків до 

Міжнародного дня 

ООН. 

(Вч. обр. м.) 

Заходи до 

Всесвітнього дня 

захисту тварин. 

(Заст. дир. з ВР) 

 

 «Я в суспільстві та 

державі» - тиждень 

правового виховання. 

(Вч. історії) 

Осінній ярмарок 

(виставка дитячих 

робіт до Дня козацтва 

та Захисника Вітчизни. 

Благодійна акція «Будь 

милосердним». Збір 

волонтерської 

допомоги для воїнів 

АТО. (Заст. дир. з ВР) 

Змагання «Козацькі 

розваги» 

Створення штабу акції 

“Милосердя”. 

 Конкурс малюнків до 

дня збройних сил 

України. 

Відкриття виставки                     

«Пам’ятаємо, 

перемагаємо» 

Консультації для батьків 

обдарованих дітей. (Заст. 

дир. з ВР, НВР, вчителі) 

 

Відзначення Дня 

визволення України від 

фашистських 

загарбників. 

Проведення 

батьківських зборів з 

питань сімейного 

виховання та 

пропагування 

здорового способу 

життя.  

(Кл. кер., психолог, 

медсестра,  

заст. дир. з ВР) 

Асамблеї. 

Місячник правових знань. (Вч. історії та права, заст. дир. з ВР) 

4 Охорона та 

зміцнення 

здоров’я 

Лекторій “Чи можна 

дітям гриби?” 

(Медсестра) 

Зустріч дітей і батьків з фахівцями-медиками «Запитання і відповіді з 

проблем здоров’я». 

(Медсестра, заст. дир. з ВР)  

Лекторій “Здорове харчування”( до Всесвітнього дня здорового харчування 

(Медсестра) 

Створення бібліотечки передового досвіду з питань оздоровлення та 

валеології, добірка відповідної спеціальної і методичної літератури. 

(Бібліотекар) 

Підбір та проведення диктантів з медичної тематики. (Вчителі) 

Планування заходів з профілактики СНІДу, наркоманії, туберкульозу. 

(Медсестра) 

5 Організація 

роботи з 

життєбезпеки, 

ОП, 

удосконалення 

матеріально-

технічної бази 

школи 

Оснащення школи 

технічними 

засобами навчання.  

(Директор) 

Створення обмінного 

фонду методичної 

літератури при 

методкабінеті. (Заст. 

дир.) 

Передплата на 

періодичну пресу 

(бібліотекар) 

Виставка до 

Міжнародного дня 

шкільних 

бібліотек(бібліотекар) 

Проведення 

підготовчих робіт щодо 

утеплення приміщень 

школи. (Адміністрація) 

Роботи щодо поліпшення санітарного стану території закладу (двомісячник). (Адміністрація) 

 

Л и с т о п а д 
№ Напрямки 

роботи 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 

 

 

Організаційно-

педагогічні 

заходи 

Організація та проведення шкільного етапу конкурсу «Вчитель року – 

2018» (Заст. дир. з НВР) 

Радіодиктант української єдності. 

Організація проведення Дня 

відкритих дверей для 

батьків.  

(Заст. дир. з НВР) 

Виховні години, 

присвячені Дню 

української мови та 

писемності: «Рідна 

мова» 

Організація та проведення шкільного етапу  Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

 ім. Т.Г. Шевченка,  Міжнародного природничого конкурсу «Колосок», 

Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерного мислення «Бебрас» 

(Вчителі, заст. дир. з НВР) 

Підготовка та участь в міському турі предметних олімпіад, конкурсів. 

(Вчителі, заст. дир. з НВР)  

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

Круглий стіл 

«Адаптація учнів 5-

го класу до 

навчання в школі ІІ 

ступеня». 

(Заст. дир., 

психолог) 

Інструктивно-

методична нарада з 

питань атестації 

педагогічних 

працівників. 

(Заст. дир. з НВР) 

Участь учнів школи у 

Засідання 

атестаційної комісії 

школи. 

(Заст. дир. з НВР) 

ІД вчителя історії. 

До Дня пам’яті 

жертв голодоморів 

Засідання МО вчителів 

початкових кл. (Керівник 

МО)  

Відвідування музею історії 

України: «Пам’яті жертв 

голодомору» 

Участь у літературному 



контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи.                                   

Вивчення роботи 

гуртків, спортивних 

секцій.  

(Заст. дир. з ВР) 

Інформативний 

бюлетень 

«Виникнення і 

розвиток письма» 

ІД 09.11 - 

Міжнародний день 

писемності 

Всеукраїнський 

день працівників 

культури та 

майстрів народного 

мистецтва 

Преподобного 

Нестора-Літописця, 

першого історика 

України – Русі 

конкурсі  

« Найкращий відгук на 

сучасну дитячу прозу» 

ІД вчителя  зарубіжної 

літератури. 195 років 

від дня народження 

італійського казкаря 

Карло Коллоді (1826 – 

1890) 

«Ліхтарики св. 

Мартіна» (11 листопада 

– день св. Мартіна- 

покровителя всіх 

знедолених) 

ІД вчителів іноземних 

мов до Дня рекордів 

Гіннеса та Дня 

скоромовок 

та 100річчя від часу 

створення (1917-

1921)Січових 

стрільців, 

військових з’єднань 

Армі ї УНР . 

ІНФО вчителів 

кафедри іноземних 

мов до 150 річчя від 

дня публікації 

книги Л. Керолла 

« Аліса в 

задзеркаллі» 

140 років від дня 

народження 

австрійського 

письменника 

Стефана Цвейга 

(вч.зар.літ.) 

Повідомлення про 

видатних українців-

поліглотів 

конкурсі учнівської та 

студентської молоді, 

присвяченому 

Шевченківським дням 

Проектні роботи до 185 – 

річчя М. Твен відомого 

американського 

письменника, журналіста і 

громадського діяча. ( 

вчитель зарубіжної 

літератури) 

 

Тиждень 

української мови 

(Вч. укр. м. та л-ри) 
Участь учнів школи у 

позапрограмній 

всеукраїнській заочній 

предметній олімпіаді   

«Олімпус» (осіння 

сесія) 

Перевірка стану викладання літературного читання та української літератури. 

(Заст. дир.з НВР) 
 

Літературна довідка до дня народження Йоганна Крістофа Фрідріха Шіллера 

(1759 - 1805), німецького поета, драматурга ( вчитель зарубіжної літератури) 

 

Дослідження рівня шкільної адаптації  учнів 1-х класів. Визначення рівня тривожності та характеру 

психічного дискомфорту молодших школярів. (Психолог) 

Вивчення досвіду роботи вчителів, що атестуються, відвідування уроків. (Заст. дир..) 

Організаційні накази за листопад. (Адміністрація) 
Систематизація завдань I-II турів олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу 

3 Становлення та 

розвиток 

виховної роботи 

у школі. 

Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання 

Поїздка до театру. 

“Дотримання 

естетично-ділового 

вигляду учня 

школигімназії” 

(круглий стіл).  

(Заст. дир. з ВР) 

Заходи до Дня 

української 

писемності та до 

Дня преподобного 

Нестора Літописця 

Київського. (Заст. 

дир. з ВР, вч. укр.м. 

та л-ри) 

Свято рідної мови 

(2-3 кл.) 

Профілактична робота 

за здоровий спосіб 

життя.  

Лекторій для батьків 

«Дитячі вірусні 

інфекції». (Медсестра)  

«Де заховано 

вітаміни?» - тиждень 

екологічного 

виховання. (Заст. дир. з 

ВР, медсестра) 

 

Заходи до 

Міжнародного Дня 

толерантності 

(Заст.дир. з ВР) 

Бесіди до 

Міжнародного дня 

не куріння. (Заст. 

дир. з ВР, 

медсестра) 

Поїздка у Биківню 

до пам’ятника 

репресованим. 

Оформлення стенда 

до Дня пам’яті 

жертв голодоморів 

та політичних 

репресій. (Заст.  

дир. з ВР) 

“Сто днів у школі” – 

родинне свято. День 

відкритих дверей для 

батьків.(Заст. дир.) 

«Гармонізація родинного та 

шкільного виховання» - 

батьківська просвіта.  

(Заст. дир. з ВР) 

«Спільна робота сім’ї та 

школи щодо організації 

виховного процесу» 

(лекторій для батьків) 

 

Місячник естетичного виховання. Осінній вернісаж. Поновлення  експозиції дитячих робіт. (Заст. 

дир. з ВР, вчителі)  

4 

 

 

Охорона та 

зміцнення 

здоров’я 

Місячник профілактики респіраторних захворювань, зокрема COVID - 19. (Медсестра) 

Проведення бесід з питань утвердження здорового способу життя (використання матеріалів про 

традиції, звичаї українського народу).  

Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. (Кл. кер., медсестра) 

Спортивні змагання «Веселі старти». (Вчитель фізкультури) 

5 Організація 

роботи  

життєбезпеки, 

ОП, 

 

 

Місячник навчання та перевірки знань з ОП. (Інженер з ОП) 

 

 



удосконалення  

 матеріально-

технічної бази 

школи 

Утеплення 

приміщення школи. 

(Обсл. персонал) 

Перевірка дотримання 

режиму освітлення 

класних кімнат. 

(Медсестра) 

«Я один вдома» 

(попередження 

нещасних випадків 

у побуті) – виставка 

дитячих робіт. 

(Кл. кер., вч. обр. 

мист.) 

Прибирання прилеглої 

території. 

(Обсл. персонал) 

Огляд приміщення школи та 

прилеглої території щодо 

дотримання 

протипожежного режиму.  

(Адміністрація) 

 

Г р у д е н ь 
№ Напрямки 

роботи 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ 

тиждень 

ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні 

заходи 

Літературна 

вітальня 

Краплинки. 

Творчий конкурс, 

організований 

всеукраїнською  

газетою 

«Долоньки». 

Підготовка та 

проведення 

шкільного етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу з 

іноземних мов 

«Гринвіч» (англ. 

м.), «Орлятко» 

(нім. м.).,  зимових 

заочних олімпіад  

«Олімпус» (Заст. 

дир. з НВР, 

вчителі) 

Організація новорічних свят. (Заст. дир. з ВР) 

Підготовка розпоряджень щодо закінчення І семестру і 

проведення методичної роботи під час канікул. (Заст. дир.) 

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи 

Тиждень 

математики 

(вчителі, які 

викладають 

предмет в школі І-ІІ 

ступенів).  

 

 

ІД вчителів 

англійської мови 

до 300 річчя з дня 

народження  

Вільяма Коллінза 

Вивчення стану ведення зошитів з 

української мови.  

(Заст. дир. з НВР) 

Засідання КЛІМ до Дня Різдвяної 

листівки та Дня списку до Санти 

(Каф.ін.мов) 

ІД 120 років від дня народження 

американського кінорежисера, 

художникамультиплікатора Волта 

Діснея (1901 –1966) 

 «Різдвяна історія» (Зимові свята в 

Німеччині) 

Тиждень образотворчого мистецтва 

(вчителі образотворчого мистецтва). 

 

 

 

Підготовка та 

участь у міському 

етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

«Вчитель року 

2021» 

Підготовка до педагогічної ради. Створення моніторингової групи. Анкетування. 

Опрацювання науково-методичної літератури. (Заст. дир.з ВР) 

Самоконтроль учителів з виконання навчальних програм за І семестр. 

 

Дослідження особливостей особистості учнів  6-9 класів. Вивчення особливостей взаємовідносин у 

класних колективах. Розвивальна робота. Проведення тренінгових занять з учнями 1.ю 5-х класів для 

зниження рівня шкільної тривожності. (Психолог) 

Інструктивно – методична нарада для вчителів, які атестуються на 

вищу кваліфікаційну категорію з питань підготовки і проведення їх 

творчого звіту. (Заст. дир. з ВР) 

Відкриті уроки вчителів, що 

атестуються. (Заст. дир. з ВР) 

 

Вивчення стану викладання математики. 

Підсумкові контрольні роботи за І семестр. 

Організаційні накази за грудень. (Адміністрація) 



3 Становлення та 

розвиток 

виховної роботи 

в гімназії. 

Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання  

Бесіди до 

Міжнародного 

дня інвалідів про 

доброзичливе 

ставлення до цих 

людей.  

(Кл. кер.) 

Участь у 

привітанні воїнів 

АТО 

(виготовлення 

воїнам АТО 

вітальних 

листівок «Оберіг 

для солдата» до 

Дня Збройних 

Сил України.) 

Круглий стіл Ради 

учнівського 

самоврядування  

до Дня місцевого 

самоврядування. 

 

Екскурсія учнів 1-8 кл. до театру  

(Заст. дир. з ВР, кл. кер.) 

«Вечорниці на Андрія» 

Виховний захід 

до Дня Святого 

Миколая. 

Презентація 

проектів. 

(Заст. дир. з ВР, 

вчителі) 

Конкурс «Не 

рубай ялинку – 

зроби свою» 

Акція «Врятуй 

ялинку» - 

конкурс 

зимових букетів 

із штучних 

квітів та 

природного 

матеріалу. 

Проведення 

новорічних свят. 

Збори для батьків 

учнів 1-9 кл. 

«Підведення 

підсумків 

освітнього процесу 

за І семестр». 

(Заст. дир. з ВР, 

вчителі) 

ІД вчителів 

німецької мови : 

«Зимові свята в 

Німеччині»  

 

Тиждень народознавства (традиції і 

звичаї українського народу).  

Цикл інтерактивних виховних годин. 

(Заст. дир. з ВР, вч. обр. мист., труд. 

навч.) 

 

Підготовка та проведення  новорічних свят. (Заст. дир. з 

ВР, вчителі) 

4 Охорона та 

зміцнення 

здоров’я 

Аналіз проведеної роботи за І семестр в рамках Школи сприяння здоров’ю. 

Моніторингове дослідження статистичної інформації про стан здоров’я дітей школи. 

(Заст. дир. з НВР, вч. фізкульт., медсестра)  

Перевірка проведення профілактичних щеплень. (Медсестра) 

Місячник боротьби зі шкідливими звичками. (Заст. дир. з ВР, вчителі, медсестра) 

Проведення бесід з профілактики інфекційних та простудних захворювань. (Заст. дир. з ВР, вчителі, 

медсестра) 

5 Організація 

роботи з 

життєбезпеки, 

ОП, 

удосконалення 

Місячник пожежної безпеки. (Інженер з ОП, кл. кер.) 

6 Матеріально-

технічної бази 

школи 

Вивчення стану оснащення шкільних 

кабінетів. 

(Дир. шк.) 

Контроль за організацією роботи з 

питань профілактики і попередження 

дитячого травматизму. 

(Інженер з ОП) 

Аналіз використання 

енергоносіїв. 

(Адміністрація) 

Проведення 

інвентаризації 

шкільного 

майна і 

обладнання. 

(Бухгалтер) 

Встановлення 

новорічної 

ялинки.  

(Адміністрація) 

«Техніка 

безпеки під 

час 

новорічних 

свят. 

Дотримання 

правил 

життєбезпеки 

під час 

зимових 

канікул». 

(Бесіди з 

учнями). 

(Класні 

керівники)  

 

С і ч е н ь 
№ Напрямки 

роботи 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні 

заходи 

Перевірка стану роботи шкільної бібліотеки. 

(Дир. шк.)  

Участь вчителів у січневій конференції. 

(Адміністрація) 

Рейд «Живи, книго!» (Бібліотекар) 

Участь у чвертьфіналі  Міжнародного чемпіонату з 

розв’язування логічних математичних задач.  

Атестація робочих місць працівників школи. (Адміністрація) 



2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи 

Педрада – круглий 

стіл 

«Розвиток 

соціальної 

компетентності 

гімназиста Нової 

української 

школи» 

(Адміністрація, 

вчителі) 

«Про хід атестації 

педагогічних 

кадрів» (нарада при 

директору). 

(Адміністрація) 

Засідання МР школи. 

(Керівн.)  

Засідання МО вчителів 

початкових класів. 

(Керівн.)  

 

Засідання «Школи 

молодого вчителя». 

(Адміністрація) 

До дня Соборності 

України (написання 

диктанту з української 

мови). 

22.01.2022 - День  

соборності  України 

 

Тиждень інформатики 

(вчитель інформатики). 

Клубні зустрічі  

 (до дня народження 

Роберта Бернса) 

ІД  до дня народження 

Антона Павловича 

Чехова (1860-1904), 

російського 

письменника. 

(вчитель зарубіжної 

літератури) 

ІД вчителя історії  до 

Міжнародного дня 

пам’яті жертв 

голокосту(27.01); до 

Дня пам’яті героїв Крут 

( 29.01) 

Перевірка стану ведення шкільної документації, 

виконання навчальних планів та програм. (Заст. 

дир. з НВР) 

ІД  Мілн О. «Вінні-Пух та всі-всі-всі» (вчитель 

зарубіжної літератури) 

Узгодження календарного планування уроків на ІІ 

семестр. Вивчення стану викладання інформатики. 

(Заст. дир.) 

 ІД  До дня народження Вольтера (Франсуа Марі 

Аруе)(1694 - 1778), французького прозаїка, 

філософа, історика ( вчитель зарубіжної літератури) 

Індивідуальна, групова корекційно-розвивальна 

робота з учнями 2,3-х класів за запитом вчителів та 

батьків. (Психолог) 

Оформлення матеріалів з досвіду роботи вчителів, що атестуються. (Заст. дир. з НВР, вч.) 

Організаційні накази за січень. (Адміністрація) 

Проведення розвивальних ігор, тренінгів щодо регуляції міжособистісних стосунків з учнями 5-8 

класів. (Психолог) 

3 Становлення та 

розвиток 

виховної роботи 

в гімназії. 

Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання. 

Планування виховної роботи на ІІ семестр. 

(Кл. керівн., заст. дир. з ВР) 

Різдвяна тема в дитячій творчості. Оформлення 

стенду. 

Малюнки про Різдво, Щедрий вечір, 

Водохреща. (Вч. обр. мист.) 

Моніторинг організації учнівського 

самоврядування в закладі. 

(Адміністрація) 

Участь у міському конкурсі до всесвітнього Дня 

«Дякую». 

ІД вчителів кафедри іноземних мов до дня 

тезауруса. 

 

Брейн-ринг для учнів 5-9 

класів до дня Рідної 

мови.  (Вч. укр. м. та літ.) 

“Я – громадянин 

України” – конкурс 

дитячих малюнків  та 

творчих проектів до Дня 

соборності України. 

(Вч. обр. мист.) 

Акція «Один день без 

мобільного» 

Засідання КЛІМ до Дня 

народження А.А.Мілна, 

автора відомого « Вінні 

Пуха» 

В центрі педагогічної 

допомоги батькам.  

(Заст. дир. з НВР, вч., 

психолог)  

Бесіди про державну 

символіку.  

Вшанування Дня 

пам’яті героїв Крут.  

(Заст. дир. з НВР, вч.) 

Круглий стіл: 

«Використання 

творчих робіт на різну 

тематику з метою   

подальшого 

друкування в дитячій 

пресі»  

ІД вчителів кафедри 

іноземних мов до Дня 

народження Л.Керолла 

Місячник громадянського виховання. «Від роду до роду слався, Україно. Історія гімну держави» - 

цикл виховних годин. «Барви рідного краю» - конкурс малюнків. (Заст. дир. з ВР, вч.) 

4 Охорона та 

зміцнення 

здоров’я 

 Проведення спортивних змагань «Дружна 

сім’я».(Вч. ф-ри)  

Проведення санітарно-просвітницької роботи по 

паралелях.(Медсестра) 

5 Організація 

роботи з 

життєбезпеки, 

ОП, 

удосконалення 

матеріально - 

технічної бази  

Контроль бібліотечного фонду школи та його 

поповнення.  

(Дир. шк.) 

Правила техніки безпеки на льоду. Бесіди. (Кл. 

керівн.) 

Складання фінансового плану роботи школи. 

(Бухгалтер) 

 

 



 

Л ю т и й 
№ Напрямки 

роботи 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні 

заходи 

Організація роботи консультаційного пункту для батьків майбутніх першокласників. 

Відвідування батьківських зборів у дитячих садках міста. (Адміністрація) 

Аналіз результатів медичного огляду дітей. (Медсестра) 

Організація та проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (1-9 кл.), (Заст. дир. з НВР, 

вчителі) 

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи 

Тиждень 

природничих 

дисциплін. (Заст. 

дир. з НВР, вч.) 

Засідання МР 

школи. 

(Керівник) 
  

Засідання “Школи 

молодого вчителя”.  

(Заст. дир. з НВР) 

Засідання КЛІМ 

«День Закоханих» 

(каф.іноз.мов) 

  

ІД вчителя історії. День пам’яті жертв Євромайдану. 

ІД вчителя укр. мови та літ. До Міжнародного дня 

рідної мови. 

Контроль за вивченням системи роботи вчителів, що 

атестуються. (Заст. дир. з НВР) 

Перевірка стану викладання біології. 

ІД вчителя зарубіжної літ.до публікації  твору  

« Гаргантюа та Пантагрюэль»   

Перевірка стану викладання основ здоров’я. (Заст. дир. з НВР) 

Узагальнення матеріалів атестації педагогічних працівників. (Заст. дир.) 

Перевірка стану ведення щоденників учнями 3-9 класів. Корекційна робота. (Заст. дир. з НВР)  

Допомога у кризових ситуаціях з проблем взаємин «хлопчики-дівчатка». (Психолог) 

Організаційні накази за лютий. (Адміністрація) 

3 Становлення та 

розвиток 

виховної роботи 

в гімназії. 

Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання 

Підготовка і проведення заходів до Дня 

святого Валентина.  (Заст. дир. з ВР) 

Підготовка позакласних заходів до 

Міжнародного свята жінок та тижня 

української літератури 

11.02 Міжнародний день жінок і дівчаток в 

науці 

14.02 Міжнародний день дарування книг 

ІД вчителів кафедри іноземних мов до Дня 

закоханих  

Екскурсії учнів 4-9 

класів. (Кл. кер.) 

 

 «Шкідливі звички. 

Комп’ютерна 

залежність.» - 

диспут. (Заст. дир. з 

ВР, вчитель 

інформатики, 

медсестра) 

Підготовка до святкування дня 

народження Т.Г.Шевченка. 

«Шляхами Кобзаря» - 

літературна світлиця. 

Екскурсія до музею Л.Українки 

в Києві.(Вч. укр. м. та літ.) 

21.02.2021  -  Міжнародний  

День рідної мови 

 

Місячник морально-правового виховання. (Заст. дир. з НВР, вч.) 

4 Охорона та 

зміцнення 

здоров’я 

Лекторій “Харчові отруєння. Надання першої допомоги”. (Медсестра) 

Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальних приміщеннях. (Медсестра) 

Випуск санітарного бюлетеня, газет-блискавок. (Медсестра, учні) 

5 Організація 

роботи з 

життєбезпеки, 

ОП, 

удосконалення 

матеріально - 

технічної бази 

школи 

Повторний інструктаж з техніки безпеки. (Інженер з ОП) 

 

 



Березень 

№ Напрямки роботи І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні заходи 

Організація прийому учнів до школи на 2021-2022 н.р. (Адміністрація) 

Організація перевірки стану збереження підручників учнями школи. (Бібліотекар) 

Організація та проведення шкільного етапу  Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», 

Всеукраїнського к-су із  суспільствознавчих дисциплін «Кришталева сова», весняних заочних 

олімпіадах «Олімпус».  (Заст. дир. з НВР, вчителі) 

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи 

Засідання МР 

школи. (Керівник) 

Тиждень 

української 

літератури (вчитель 

української 

літератури). 

Засідання МО вчителів початкових класів. 

(Керівн.) 

Тиждень книги. (Бібліотекар) 

 

Педрада-презентація 

“Атестація вчителя – 

крок до Евересту. 

Передовий педагогічний 

досвід вчителів, що 

атестуються в  

2021-2022 н. р.” 

Розгляд досвіду 

роботи вчителів, що 

атестуються, на 

засіданнях МР 

школи.  

(Голова МР) 

        Перевірка стану ведення шкільної документації. (Заст. дир. з НВР) 

Представлення атестаційних матеріалів на методичну раду Управління 

освіти Броварської міської ради. (Заст. дир. з НВР) 

До дня народження Кобзаря. Поїздка до м. Києва. Екскурсія  до 

Національного музею Т.Шевченка 

(4-9 кл.) та Літературно-меморіального будинку-музею Т.Шевченка (3-4 кл.) 

Перевірка стану ведення та виконання планів виховної роботи класоводів та кураторів.  

(Заст. дир. з ВР) 

Спостереження, діагностика індивідуальних особливостей особистості учнів 4-х класів. 

Індивідуальне консультування учнів. (Психолог) 

21.03 - Всесвiтнiй день поезiї. Вiдзначається в цей день згiдно з резолюцiєю 30-ї сесiї ЮНЕСКО, 

яка вiдбулася в Парижi у 1999 році.(вчитель зарубіжної літератури) 

27.03 – Міжнародний день театру. Відзначається щорічно з 1962 року. Заснований у 1961 році у 

Відні на ІХ конгресі міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. 

14.03 – Всесвітній День числа Пі 

Перевірка дотримання вчителями єдиних нормативних вимог щодо навантаження учнів школи 

домашніми завданнями. (Заст. дир. з НВР) 

Організаційні накази за березень. (Адміністрація) 

3 Становлення та 

розвиток виховної 

роботи в гімназії. 

Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання 

Розважальні 

конкурсні програми 

за паралелями, 

присвячені 

Міжнародному 

жіночому дню.  

(Заст. дир. з ВР, вч.) 

Участь учнів 

гімназії у 

країнознавчій  

грі «Соняшник»  

(1-9 класи) 

09.03.2021-День  

народження Тараса  

Шевченка 

21.03.202 - 

Всесвітній  День 

поезії 

Підготовка і 

проведення 

Шевченківських 

днів.  

Учнівський 

марафон: читаємо 

«Кобзар» 

Екскурсія учнів 4-8 

класів “Шевченко в 

Києві”. 

 (Заст. дир. з ВР, вч. 

укр. м. та літ.) 

ІД вчителів кафедри 

іноземних мов до 

Дня  компліментів 

Проведення 

Всеукраїнського тижня 

дитячої книги та музики. 

(Бібліотекар, вчитель 

музики) 

Проведення бесід та 

конкурсів малюнків 

екологічної тематики 

(21.03 – Всесвітній день 

збереження лісів. 

22.03 - Всесвітній день 

водних ресурсів). (Заст. 

дир. з ВР, вч.  обр. мист. 

та тр. н.) 

ІД вчителів кафедри 

іноземних мов до Дня  

Святого Патріка 

Екскурсія учнів 1-9 

класів до театру юного 

глядача на Подолі. (Заст. 

дир. з ВР) 

Індивідуальні бесіди з 

батьками. (Вчителі) 

 

4 Охорона та 

зміцнення здоров’я 

“Туберкульоз. 

Потрібні щеплення 

чи ні?” – бесіди до 

Всеукраїнського 

дня боротьби з 

туберкульозом. 

(Медсестра) 

Бесіди про шкідливість паління, вживання алкоголю, наркотичних засобів з 

метою запобігання розповсюдження ВІЛ-інфекції. (1-9 клас) (Медсестра) 

Рейд-перевірка «Зовнішній вигляд учня школи» (Заст. дир..з ВР) 

  

 

5  Організація роботи 

з життєбезпеки, 

ОП, удосконалення 

матеріально - 

технічної бази 

школи 

Перевірка знань 

працівників школи з 

ОП. (Заст. дир. з 

НВР) 

 

Бесіди з профілактики нещасних випадків під час 

канікул. 

(Класні керівники) Адміністративно-господарський огляд 

навчальних приміщень. 

(Дир. шк.) 



                    

К в і т е н ь 
№ Напрямки роботи І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні заходи 

Прийом до школи майбутніх першокласників. 

Комплектування перших класів. (Адміністрація) 

Створення творчої групи з підготовки свята останнього дзвоника. (Дир. шк.) 

Організація та проведення шкільного етапу Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», 

Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок» (Заст. дир. з НВР, вчителі) 

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних кадрів 

школи 

Підготовча робота з проведення державної підсумкової атестації у 4-

х класах. (Заст. дир. з НВР) 

Творчі звіти вчителів, що атестуються. (Заст. дир. з НВР) 

Засідання КЛІМ: «Квітневі свята» (Міжнародний день сміху, День 

космонавтики, День довкілля,День здоров`я) 

(Каф.ін.мов) 

Тиждень трудового навчання. 

Великдень у Німеччині. Звичаї та традиції. 

23.04 - Всесвiтнiй день книги i авторського права. 

 Тиждень зарубіжної літератури (вчитель зарубіжної літератури) 

Клубні зустрічі: « 

Спадщина Шекспір» 

ІД вчителя історії до 

Міжнародного дня 

пам’ятників та історичних 

місць. 

Тиждень основ здоров’я. 

 

 
 

 

Перевірка стану викладання трудового навчання (заст. дир. з НВР) 

Дослідження рівня готовності до навчання в основній школі учнів 4-х класів. Психологічний 

супровід майбутніх першокласників та консультаційна, просвітницька робота з їх батьками. 

(Психолог) 

Контроль за режимом дня школярів, дотримання тижневого розпорядку школи. (Заст. дир. з НВР) 

Організаційні накази за квітень. (Адміністрація) 

3 Становлення та 

розвиток виховної 

роботи в гімназії. 

Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання 

Проведення  Дня 

довкілля. (Заст.дир. з 

ВР)  

ІД вчителів кафедри 

іноземних мов до Дня  

« Читати – це весело!» 

ІД День народження Г.-

Х. Андерсена датського 

письменника-казкаря. 

02. 04 – Міжнародний 

День Дитячої Книги. 

Створення виставки 

«Книги-ювіляри». 

(Вчитель зарубіжної 

літератури) 

Засідання КЛІМ: 

 «Казкова країна 

братів Грімм» 

(вчителі німецької 

мови) 

 

 

Усний журнал 

«Традиції 

Великодня».  

М-класи з розпису 

писанок. 

Конкурс писанок  

(Заст. дир. з ВР)  

Екскурсія до музею 

авіації  

ІД вчителя історії 

до Міжнародного 

дня пам’ятників та 

історичних місць 

Заходи до річниці трагедії 

на ЧАЕС. «Твій біль, 

Україно» - цикл виховних 

бесід. (Заст. дир. з ВР) 

Перегляд і коментар 

фільму про трагедію на 

ЧАЕС 

Місячник екологічного виховання. Операція «Затишок», природничий брейн-ринг  «Зустріч 

птахів» (Заст. дир. з ВР, вч.) 

Екскурсії на підприємства міста. (Заст. дир. з ВР, вч.) 

4 Охорона та 

зміцнення здоров’я 

Заходи до Всесвітнього дня здоров’я. (Медсестра) 

Випуск санітарного бюлетня, газет-блискавок, стіннівок. (Медсестра, учні)  

5 Організація роботи 

з життєбезпеки, 

ОП, удосконалення 

матеріально - 

технічної бази 

школи 

 

Складання і узгодження плану ремонту школи. 

Благоустрій пришкільної території. Проведення трудових десантів по прибиранню шкільного 

подвір’я, ігрових і спортивних майданчиків. 

(Адміністрація) 

Проведення змагань «Знай та виконуй правила вуличного руху», (Заст. дир. з ВР, вч.) 

Місячник ОП. (Інженер з ОП) 

 

 

 

 

 



Т р а в е н ь 
№ Напрямки роботи І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

1 Організаційно-

педагогічні заходи 

Підготовча робота до складання плану роботи школи на наступний навчальний рік. Самоаналіз 

роботи школи. (Адміністрація) 

Підготовчі роботи до свята Останнього дзвоника. (Адміністрація, творча група) 

Організація перевірки стану шкільних підручників. Підбиття підсумків конкурсу «Живи, книго!» 

Здача до бібліотеки підручників та художньої літератури. (Бібліотекар) 

Створення програми інформатизації школи на наступний навчальний рік (Сист. адм.) 

2 Навчально-

методична 

діяльність та 

система 

внутрішкільного 

контролю, 

атестація 

педагогічних 

кадрів школи 

Інформаційна довідка 

вчителя  
ІД вчителя історії . До дня 

Великої Перемоги. 

ІД вчителів кафедри 

іноземних мов до Дня 
Early May Bank Holiday  

Засідання «Школи 

молодого вчителя».  

(Заст. дир. з НВР) 

ІД вчителя історії. До 

Дня пам’ яті жертв 

депортації 

кримськотатарського 

населення. 

ІД 150 річчя з часу 

публікації Жуль 

Верном 

найвідомішого твору 

сучасності – роман 

«20000 ллє під 

водою». 

ІД вчителів кафедри 

іноземних мов до Дня  

Шерлока Холмса 

Засідання МР школи. 

(Керівник) 

ІД вчителя укр. мови та 

літ.  

24.05.2021  - День 

славянської  

писемності 

Педрада «Про 

закінчення 2021- 2022 

н.р., перевід учнів до 

наступних класів і 

нагородження 

Похвальним листом». 

(Адміністрація)  

180 років від дня 

народження Марка 

Лукича 

Кропивницького (1840

–1910), драматурга, 

актора, режисера, 

фундатора 

українського 

професійного театру. 

(вчитель зарубіжної 

літератури) 

Клубні зустрічі до Дня Матері( 08.05) та дня  Європи в Україні ( вчителі 

кафедри іноземних мов) 

 

Проведення психологічних розвивальних ігор з учнями 4-х класів в умовах переходу до  

школи ІІ ступеня. (Психолог) 

Складання списків вчителів, що будуть проходити атестацію в наступному навчальному році. 

 (Заст. дир. з НВР) 

Моніторинг навчальних досягнень учнів школи з іноз. мов.  

Перевірка виконання навчальних програм з усіх предметів. (Заст. дир. з НВР) 

Контроль за організацією навчальних екскурсій та навчальної практики. (Заст. дир. з НВР) 

Інструктивно-методичні наради з питань закінчення навчального року. (Заст. дир. з НВР) 

Проведення підсумкових контрольних робіт, державна підсумкова атестація (4 кл.).   

Організаційні накази за травень. (Адміністрація) 
Укомплектування учнівських портфоліо (1-9 класи) 

3 Становлення та 

розвиток виховної 

роботи в гімназії. 

Інтеграція 

шкільного та 

сімейного 

виховання 

Творчий звіт музичної 

студії школи. (Вч. 

музики) 

Зустрічі з ветеранами 

ВВВ, конкурс 

малюнків на військову 

тематику. Уроки 

Пам’яті.  

(Заст. дир. з ВР, вч. 

обр. мист.) 

Лекторій про 

Міжнародний день 

Червоного Хреста 

Тиждень 

патріотичного 

виховання. 

Проведення у класах-

родинах свят до Дня 

матері. 

Виставка-вернісаж 

дитячих малюнків. 

(Заст. дир. з ВР, вч. 

обр. мист.) 

Відзначення Дня 

Перемоги. Класні 

години, уроки 

мужності «Ніколи 

знову». Акція «Грані 

добра» (допомога 

ветеранам ВВв) . 

(Заст. дир. з ВР, вч.) 

Екскурсії учнів 4-9  

класів до 

Новопетрівського 

музею Перемоги, для 

учнів 1-3 класів -до 

музею зброї та 

фортифікаційних 

укріплень. (Заст. дир. з 

ВР, вчителі) 

День Вишиванки. . 

(Заст. дир. з ВР, вч.) 

День слов’янської 

писемності і культури 

(вчитель укр. мови та 

літератури)  

Творчі звіти 

хореографічної, 

театральної студій, 

гурткової роботи в 

рамках креативного 

тижня. Проведення 

свята Останнього 

дзвоника. (Заст. дир. з 

ВР, вчителі, керівники 

гуртків)  

Виставка плакатів до 

Дня без тютюну (5-9 

кл.) 

Проведення батьківських зборів «Підсумки 

овної роботи школи у 2018-2019 н.р.» (Кл. кер., 

адміністрація) 

4 Охорона та 

зміцнення 

здоров’я 

Місячник фізичної культури та спорту. (Вч. ф-ри) 

Проведення туристичних походів по Броварщині. (Вч. географії) 

Роботи щодо поліпшення санітарного стану закладу та прилеглої території. (Адміністрація, 

медсестра) 

Індивідуальні та групові консультації з батьками щодо підсумків моніторингу стану здоров’я учнів. 

(Медсестра) 

5 Організація Проведення заліку з правил поведінки на воді, у транспорті, на вулиці, поводження з отруйними, 



роботи з 

життєбезпеки, ОП, 

удосконалення 

матеріально - 

технічної бази 

школи 

вибуховими та займистими речовинами, газом, ріжучими та колючими предметами. (Заст. дир. з 

НВР, вч.) 

Придбання матеріалів для ремонтних робіт. (Адміністрація) 

Ч е р в е н ь 
 

1. Проведення ДПА в 9 класі. 

1. Організація урочистого вручення свідоцтв про базову середню освіту та додатків до 

них із зазначенням навчальних досягнень учнів 9 класу та результатів державної 

підсумкової атестації. 

2. Складання плану роботи школи на наступний навчальний рік. 

3. Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників. 

4. Перевірка класних журналів, журналів ГПД, гурткової роботи. 

5. Оформлення шкільної документації. 

6. Організаційні накази за червень. 

9.Засідання педагогічної ради “Про переведення учнів школи ІІ ступеня до наступних 

класів, нагородження похвальним листом”. 

2. Аналіз навчально-виховної роботи за рік (рішень педрад, наказів, успішності та 

якості знань, стану дисципліни й позакласної роботи). 

3. Організація і початок ремонту в школі. 

Л и п е н ь 
 

1. Проведення ремонту в школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 


