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1. Аналіз роботи закладу освіти у 2020-2021 навчальному  році 

 

ВСТУП 

 

Діяльність  ліцею у 2020/2021 навчальному році здійснювалась відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про  

дошкільну  освіту», Статуту Комунального  закладу «Слатинський  ліцей» , 

затвердженого рішенням V сесії Дергачівської міської ради VIII скликання  від 31 

грудня 2020 року, зареєстрованого у Єдиному державному реєстрі та була 

спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про 

національну програму інформатизації», Постанов Кабінету Міністрів України, 

нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту  науки  і  освіти  Харківської  обласної  державної адміністрації , 

Управління  освіти, культури, молоді  та  спорту  Дергачівської  міської  ради, на 

реалізацію Державного стандарту початкової  освіти та Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти, державних, регіональних та 

районних програм, оптимізацію мережі й розвиток закладу, створення умов для 

навчання й виховання здобувачів освіти , праці педагогічних працівників, 

впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.  

Здійснювався контроль та створювалися умови щодо виконання робочого 

навчального плану ліцею на 2020/2021 навчальний рік, річного плану роботи   та 

Стратегії  розвитку.  

Заклад освіти є юридичною особою, має штамп, печатку. Розроблені та 

затверджені правила внутрішнього розпорядку. Керівник закладу призначена на 

посаду в установленому порядку.  

Комунальний заклад «Слатинський ліцей» Дергачівської міської ради 

Харківської області – заклад освіти, в якому пріоритети вільного розвитку 

особистості є базовим принципом організації освітнього процесу.  

 Завдання – зрозуміти кожну особистість, створити атмосферу підтримки 

здобувачів освіти, яка сприяла  розвитку їхніх можливостей, задоволенню  

інтелектуальних, емоційних , соціальних потреб. Роботу  спрямовано на те, щоб: 

- кожен здобувач  освіти мав умови та можливості: 

 формування і розвитку ключових компетентностей;  

 поповнення знань у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії 

пізнання;  

 формування вмінь застосовувати отримані знання упродовж життя; 

 формування суспільних цінностей;  

 отримання необхідної індивідуальної педагогічної підтримки;  

 виявлення, розкриття та розвиток неповторного індивідуального таланту 

- кожен вчитель мав умови та можливості: 

 саморозвитку; 

 самовдосконалення; 

 самоосвіти; 

 самовизначення;самоаналізу,  

 творчості; 



 

- сімʼя, батьки  або особи, що їх замінюють, мали умови та можливості: 

 отримувати методичну та психологічну підтримку, навчання та інформацію, 

яка допомагає зрозуміти своїх дітей та сприяти їхньому розвитку; 

 отримувати інформації про прогрес та успішність їхньої дитини у   закладі;  

 бути реальними учасниками освітнього процесу, ухвалення рішень, 

формування стратегічної та тактичної політики закладу; 

 здійснювати свій волонтерський внесок у середовище та функції ліцею, 

- місцева громада, бізнес, заклади освіти різних типів мали умови та 

можливості:  

 формувати ефективну систему забезпечення освітніми послугами мешканців 

громади; 

 спрямувати ресурси закладу освіти на розвиток громади, громадянської 

самоорганізації, громадянської активності і самоуправління; 

 мати ефективного партнера в реалізації спільних проєктів, у тому числі 

надання волонтерської допомоги, профорієнтації; 

 залучення учнівської молоді та студентів до співпраці в науково-

дослідницькій діяльності; 

навчально-методична взаємодія, консультації та обмін досвідом закладів 

вищої освіти та закладу освіти.   

          

                         Підвищення рівня організації освітнього процесу  

в  закладі  загальної  середньої  освіти 

 
Діяльність педагогічного колективу протягом 2020/2021 н.р. була 

спрямована на забезпечення безперебійного освітнього процесу в ліцеї та 

охоплення всіх дітей  дошкільного, шкільного віку якісним навчанням з 

урахуванням попиту в освітніх послугах. Розв’язання проблем  та  завдань, 

визначених     у  навчальному  році дозволили  досягти  певних  результатів   у  

освітньому  процесі. 

             Показник охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років усіма 

формами становить 98%. Дошкільний заклад відвідувало 52 дитини 5-річного 

віку, що складає 85  % від загальної кількості дітей зазначеного віку. Показник 

охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою різними формами складає 

100%.          

              Мережа груп дошкільного  підрозділу 

№ Відомості Показники 

1. Мова навчання українська 

2. 

 

 

 

3. 

Кількість груп усього 7 

молодшого дошкільного  віку  2 

середнього дошкільного  віку  2 

старшого дошкільного  віку 3 

Кількість вихованців 125 

                    

                                        

 



 

Аналіз  мережі показує наступне: 

 
 2017/2018 

навчальний 

рік 

2018/2019 

навчальний 

рік 

2019/2020 

навчальний рік 

2020/2021 

навчальний  

рік 

загальна 

кількість дітей 

455 488 479 478 

загальна 

кількість класів 

21 22 22 22 

середня 

наповнюваність 

класів 

22 23 23 23 

кількість  1х – 4х 

класів  

9 10 9 9 

кількість  5х – 9х 

класів 

10 10 11 11 

кількість  10х – 

11х  класів 

2 2 2 2 

 

У 2020/2021 навчальному році було організовано роботу 2-х груп 

подовженого дня, якою охоплено 60 чоловік, таку мережу ГПД планується 

зберегти і в новому навчальному році. 

Протягом  навчального року проводилася  плідна робота щодо набору дітей 

до 1-х та 10-х класів на 2021/2021 навчальний рік. 

Постійно контролюється облік дітей, особисто здійснюється прийом  до 

ліцею, а також відстежується рух .  

У 2020/2021 н. р. збережені штатні одиниці практичного психолога, 

асистентів  вчителів , логопедів  всі адміністративні ставки, ставки гурткової 

роботи. Створені належні умови для роботи практичного  психолога, асистентів  

вчителя, логопедів  у  класах та  групі з інклюзивною  формою    навчання ,  умови 

для організації  гурткової роботи.  

На  постійному контролі знаходилася підготовка  випускників 11 класу до 

ЗНО.  

Питання з організації освітньої діяльності розглядалися на засіданнях при 

директорові, на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, Раді ліцею та на 

Батьківській раді. 



 
Підсумки  науково-методичної роботи з педагогічними працівниками 

                                                             закладу  

Колектив закладу освіти  працював над темами: 

«Творча міжособистісна взаємодія суб'єктів освітнього процесу  як 

умова формування самодостатньої, життєздатної особистості учня», « 

Формування  інклюзивного  освітнього  середовища  в  ліцеї  в  умовах  

реалізації  районного  соціального  проєкту «Без  меж».  

Ліцей здійснював свою діяльність у відповідності та на виконання Освітньої 

програми Комунального закладу «Слатинський ліцей» Дергачівської міської ради 

Харківської області на 2019-2022 роки. 

Педагогічний колектив спрямовував організаційно-методичну роботу на 

реалізацію районного вектору та вектору закладу з теми  «Створення умов для 

розвитку інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки 

партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу 

дитиноцентризму».  

Зміст методичної роботи в дошкільному  підрозділі будувався на основі 

державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних 

планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-

методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, інформації про 

перспективний педагогічний досвід. Велика увага приділялася спрямуванню 

зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-

орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей 

і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені в 

Програмі розвитку ліцею  , обговорювалися на педагогічних радах, під час 

індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція 



педагогічного стилю роботи вихователів. Проведено низку науково-методичних 

заходів для різних категорій педагогічних працівників дошкільного підрозділу. 

Для вдосконалення теоретичної і практичної підготовки вихователів відповідно 

до сучасних наукових досягнень з урахуванням нових підходів до виховання та 

навчання дошкільників проведені семінари: теоретичний – «Інтегровані підходи 

до використання літературних засобів у формуванні світогляду дітей в освітньому 

просторі ДНЗ»;семінари-практикуми «Розвиток креативних здібностей педагогів» 

та «Взаємодія з гіперактивними та агресивними дітьми», круглий стіл «Духовно – 

моральне виховання дошкільників». Слід відмітити творчу співпрацю педагогів-

наставників та молодих спеціалістів  Черняєвої М.П. – Першиної О.В.,  Таранової 

Н.М. – Важинської Ю.Г. Впровадження сучасних підходів до гуманізації взаємин 

особистості і колективу як одна із складових впровадження Базової програми. 

В дошкільному підрозділі працювало методичне об’єднання вихователів, 

керівник Першина О.В., де досвідчені педагоги ділилися своїм досвідом роботи. 

Молоді спеціалісти відвідують заняття, приймають участь в відкритих заходах, 

святах та розвагах, набуваючи досвіду та впроваджуючи його в свою роботу. Так, 

Першина О.В. під час методичного об’єднання для вихователів та інструкторів з 

фізичного виховання показала заняття «Ми маленькі індіанці» на високому 

методичному рівні. Учасники методичного об’єднання отримали методичні 

рекомендації на тему «Комплексний підхід щодо охорони і зміцнення здоров’я 

дітей дошкільного віку» буклети та сувеніри. 

Вагому частку  методичної і освітньої роботи складали інтерактивні методи: 

тренінги, майстер-класи, дискусії,  ігрові заняття-практикуми, робота в додатку 

«Меседжері»,  «Вайбері». Використання  можливостей інтернету в сфері освітніх 

послуг дало можливість дистанційної роботи  вихователя з дітьми, батьками, 

колегами,  на час карантину, висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні 

технології, сучасні методичні форми і методи роботи.  

У відповідності до інтересів, запитів, потреб щодо підвищення рівня 

професійної майстерності педагоги систематично відвідували районні методичні 

об’єднання, а вихователі Онопрієнко Ю.М., Важинська Ю.Г., Вакуленко К.М. 

пройшли курси підвищення кваліфікації з обов’язковим наступним обговоренням 

у педагогічному колективі найбільш актуальних науково-теоретичних, 

психолого-педагогічних проблем виховання та розвитку дітей дошкільного віку, 

методичних знахідок педагогічної практики. В дошкільному підрозділі  були 

створені умови для вдосконалення знань, професійного спілкування, 

самореалізації, стимулювання творчого зростання потенціалу педагогів, 

опанування прогресивних педагогічних технологій та забезпечення можливостей 

власного  розвитку і творчості. Науково-методичне зростання кваліфікації 

кожного педагога забезпечували:             педагогічні ради, консультації вихователя-

методиста, вчителів-логопедів, методиста районної методичної служби та інші 

методичні заходи;   участь педагогів у районних  методичних заходах;   творчі 

зустрічі з вчителями закладу освіти; засідання педагогічної вітальні, круглих 

столів для вихователів  групи з інклюзивним навчанням та батьків дітей  з ООП;  

самоосвіта педагогів.  

Отже, аналіз науково-методичної роботи закладу в 2020/2021 навчальному 

році свідчить про те, що для педагогічного колективу залишається актуальним 

вдосконалення основних форм і змісту методичної діяльності педагогів.  



Важливим завданням функціонування системи методичної роботи у закладу 

є не лише узагальнення набутих педагогічними працівниками фахових знань, 

умінь, навичок, перетворення їх на систему фахової компетентності, але й 

подальший особистісний розвиток професійного удосконалення і стимулювання 

розвитку творчого потенціалу собистості.  

У цьому навчальному році науково- методична робота здійснювалась через 

такі основні форми:науково- методична рада;постійнодіючий проблемний 

семінар „Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи”; шкільні методичні 

об’єднання: школа молодого вчителя; педагогічні читання; тиждень педагогічної 

майстерності; майстер-класи; педагогічні виставки «Я атестуюсь»; методичний 

бенефіс; методичні діалоги; методичні ринги; педагогічні консиліуми; проблемні 

семінари; динамічні групи; семінари-практикуми; консультпункти; тренінгові 

заняття; індивідуальні форми роботи, наставництво; стажування; консультації, 

самоосвіта. 

Особливе місце у цій структурі належить педагогічній раді, яка з одного 

боку виступає як постійнодіючий колегіальний орган управління, а з другого – як 

дієва форма масової методичної роботи закладу.  

Науково-методична рада закладу є головним органом управління науково-

методичною роботою, органом колегіального обговорення різних проблем щодо 

науково-методичного забезпечення освітнього процесу, винесення експертних 

оцінок, прийняття певних перспективних рішень. На засіданнях науково-

методичної ради  у 2020/2021 навчальному році обговорювались такі питання: 

- Про роботу з обдарованою та талановитою молоддю. 

- Про роботу НТУ “Ерудит”. 

- Формування соціально адаптованої і компетентної особистості в системі 

особистісно орієнтованого навчання. 

- Про розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та 

літератури шляхом використання інноваційних технологій навчання. 

- Про організацію і проведення шкільного фестивалю наук. 

- Про розвиток творчих здібностей учнів через позаурочну форму навчання. 

- Про організацію освітнього процесу в контексті «Нова українська школа». 

- Про науково-експериментальну, пошуково-дослідницьку роботу в 

2020/2021 навчальному році. 

- Вплив  курсів підвищення кваліфікації на педагогічну майстерність 

вчителів тощо. 

У ліцеї працюють 6 методичних об’єднань: вчителів початкових класів, 

вихователів ГПД, вихователів дошкільного підрозділу, гуманітарного циклу, 

математично-природничого циклу, вчителів естетично-спортивного циклу, 

класних керівників. Головним у роботі методичних об’єднань є робота над 

науково-методичною темою закладу, організація самоосвітньої діяльності 

вчителів, вивчення й упровадження ефективного педагогічного досвіду, розробка 

й опрацювання інструментарію окремих тем програми, вивчення державних 

нормативних документів у галузі освіти.  

Проблема формування особистості дитини є найактуальнішою в сучасній 

освіті. Саме тому методичне об’єднання вчителів початкових класів, вихователів 

ГПД продовжують працювати над втіленням в практику роботи особистісно 

орієнтованого навчання. У березні 2021 року на засіданні науково-методичної 



ради розглянуто питання «Формування соціально адаптованої і компетентної 

особистості в системі особистісно орієнтованого навчання». У рамках 

постійнодіючого проблемного семінару «Сучасний урок: традиційні та 

інноваційні підходи» проведено засідання з теми «Диференційований підхід до 

учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання». У лютому відбувся 

круглий стіл «Організація освітнього процесу дітей з особливими освітніми 

проблемами в умовах інклюзивного навчання». Серед педагогічних працівників 

проведено анкетування «Оцінка рівня шкільної мотивації», «Діагностика 

пізнавальних процесів молодших школярів». 

В умовах інтенсивного розвитку й оновлення освіти підвищуються вимоги 

до діяльності педагогічного колективу щодо організації системи підвищення 

кваліфікації педагогів, розвитку їх творчого потенціалу. 

 Так, у січні 2021 року проведений семінар-практикум «Якісна освіта - 

ресурс стійкого розвитку суспільства». З метою удосконалення традиційних форм 

навчання у закладі діє проблемний семінар «Сучасний урок: традиційні та 

інноваційні підходи».У  навчальному році були проведені такі заходи: 

- Моделі нестандартних уроків (педагогічний тренінг). 

- Педагогічна майстерня «Інноваційний пошук вчителя: осмислення уроку 

як результат застосування інноваційних технологій». 

- Диференційований підхід до учнів у контексті особистісно орієнтованого 

навчання. 

- Зробимо урок цікавим. Творчі задачі на уроках математики (практикум). 

- Про диспут та дискусію на уроках та в позаурочний час. 

- Уроки-тренінги як засіб активації навчальної діяльності учнів. 

У рамках постійнодіючого семінару проведені практикуми з 

конструювання й захисту проекту уроку вивчення нового матеріалу, аналізу уроку 

з використанням інформаційно - комунікаційних технологій, презентація 

дидактичного матеріалу щодо організації самоосвітньої навчальної діяльності 

учнів, панорама відкритих уроків. 

Методична робота педагогічного колективу  здійснювалась у рамках 

методичної теми і була спрямована на вирішення проблем підготовки педагога-

професіонала, який володіє інноваційними педагогічними технологіями, 

проєктним мисленням, є суб’єктом особистісного та професійного зростання, вміє 

досягти поставлених педагогічних цілей. Учителі  Лупівовк Л.О., Хижняк  Н.М. 

стали  переможцями  зонального туру конкурсу  «Учитель  року – 2020» та  

лауреатами регіонального . Вихователь  Важинська  Ю.Г.  стала  переможицею  

районного  І (міського)туру  конкурсу  «Кращий  вихователь  Харківщини »у  

2021  році в номінації «Вихователь – новатор»  та  лауреатом  обласного , 

вихователь Онопрієнко Ю.М. брала участь в   І турі (міського)  конкурсу  

«Кращий  вихователь  Харківщини » у  2021   у номінацї «Вихователь 

різновікової групи», де отримала ІІ місце.  За останніх два роки атестацію своєї 

роботи пройшли 14 педагогічних працівників (вчителі – 19, вихователі 

дошкільного підрозділу – 5), що складає 46% від нинішнього складу, 10 

педагогічних працівників атестовано атестаційною комісією ІІ рівня, 

сертифікацію  не  проходили. Кадровий склад закладу освіти є стабільним, 

середній вік педагогічних працівників до 40 років. 

 



Якісний склад учителів за віком 

 

Кількість 

педпрацівників 

2018-2019 2019-2020 

До 30 років 10 10 

31 – 40 років 9 9 

41 – 50 років 15 15 

51 – 55 років 1 2 

Понад 55 років 9 8 

 

 Якісний склад вчителів за педагогічним стажем 

 

Якісний склад вчителів за категоріями  

 
  

Наведені дані свідчать про результативність роботи адміністрації    з підбору 

та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.  З 

2014/2015  навчального року і до теперішнього часу спостерігається стабільність 

кадрового складу.  

Але, є  і  невирішені кадрові питання, не вистачає педагогічних кадрів  для 

викладання  математики. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, 

проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній відповідності зі 

спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи закладу  освіти  з урахуванням 

творчих здібностей і побажань. Кількість вчителів, класних керівників, керівників 

гуртків, членів адміністрації визначена кількістю класів, робочим навчальним 
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Кількість педпрацівників 2018-2019 2019-2020 

До 3 років 7 7 

3 – 10 років 8 10 

10 – 20 років 11 10 

Понад 20 років 18 17 

Всього 44 44 



планом  та штатним розписом. Основними мотивами розстановки педагогічних 

кадрів є: наступність у роботі вчителя;його педагогічний досвід і кваліфікація; 

характер взаємин суб’єктів освітнього процесу. 

Стан роботи зі зверненнями громадян розглядався на нарадах при 

директорові, підсумовувався наказами по закладу освіти. Всі звернення, які 

надходили, були вчасно розглянуті, надані необхідні інформації, розʼяснення, 

відповіді.   

Основні кількісні та якісні показники розвитку закладу освіти                      

за 2020-21 роки :  

  

Показники 2020 

Кількість класів 22 

Кількість здобувачів  освіти 478 

Якість знань здобувачів освіти : 

високому рівні 

достатньому рівні 

середньому рівні 

 

8% 

37% 

55% 

Нагороджені Похвальними 

грамотами/листами 

12/19 

Нагороджені золотими/срібними 

медалями 

1/0 

Отримали свідоцтва з відзнакою 3 

Результативність участі у  

Всеукраїнських  учнівських  

предметних  олімпіадах ІІ рівня 

ІІ м. -3 учні; 

ІІІ м. -3 учні 

Місце закладу в спортивній 

першості району 

11 місце 

Участь  в  Малій  Академії  Наук 2 етап - 1 (1 місце) 

3 етап - 10 місце 

    

Найвищий рейтинг результативності участі  закладу освіти у 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах мають команди з фізики , 

географії , історії, математики . За результатами моніторингових досліджень 

(семестрових, річних) проводиться результативна робота по виявленню причин 

зниження успішності окремих учнів з окремих предметів та напрацювання заходів  

покращення ситуації. 

Неатестації здобувачів освіти за підсумками навчання за рік не було 

допущено. Порушення вимог ст. 53 Конституції України, ст. 12 щодо 

обовʼязковості здобуття повної загальної середньої освіти не зафіксовано. Всі 

здобувачі освіти закладу забезпечені підручниками. 

Індивідуальне навчання здобувачів освіти здійснювалося за 

індивідуальними навчальними планами, розробленими з урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб, за інклюзивною 

формою навчання - на підставі висновків фахівців  інклюзивно-ресурсного 

центру. Командами психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами були розроблені та реалізовані індивідуальні програми 

розвитку таких дітей. 



Заклад став переможцем Десятої Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти України» та отримав диплом  і  срібну медаль у номінації 

«Сучасний вектор розвитку інклюзивної освіти в Україні»(м.Київ).  У  2020  році  

досвід  роботи  ліцею  надруковано у  виданнях Національної академії  

педагогічних  наук  України  «Сучасний  педагогічний  досвід  освітян  

України» м. Київ,  Альфа  Віта  Груп та «Педагогічні  науки: теорія, історія, 

інноваційні  технології» , м.Суми. 

У Всеукраїнському  проєкті  «Успішний  керівник  у  новому  

освітньому  просторі  України»  отримали  диплом  переможця,  ліцей  занесено  

до  книги  Національної академії  педагогічних  наук  України  як  кращий  

заклад  (2020 рік , м.Київ).  

Ліцей є опорним закладом з питань організації інклюзивного навчання, 

бере участь у Менторській програмі із запровадження інклюзивної освіти проєкту 

Німецького товариства міжнародного співробітництва «Deutsche 

Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», учасник тренінгу 

засновника громадської організації Sudost Europa Kultur Босільки Шедліх 

(Німеччина). Здійснюється плідна співпраця з закладами освіти Естонії. Ліцей 

увійшов до числа найкращих закладів освіти та був занесений до районної 

Дошки  Пошани. 

Заклад  освіти взяв участь у Міжнародному освітньому форумі    New Edu 

у  напрямі «Освіта  і  цифровий  світ-виклики  та  перспективи», отримали  

сертифікат. У закладі втілюються довгострокові проєкти : «Дитячий садок – 

новий освітній простір», «Інклюзивна освіта – перспектива майбутнього», 

«Єдиний  інформаційний  простір», «Родина, родина – від батька до сина», «Арт-

терапія душі»,  «Ліцей-культурно-освітній осередок  громади», «Профільна  

середня  освіта», «Обдарована  дитина»,  «Інновації  в  Новій  Українській  

Школі»,  «Використання  технологій  дистанційного  навчання  під  час  

організації  освітнього  процесу  у  закладі  освіти» . 

Виховна  тема: «Створення  сприятливого  виховного  середовища  для  

духовного  збагачення  здобувачів  освіти  та  формування життєвої   

компетентності  громадянина України». У закладі освіти сплановано та 

проводиться комплекс заходів щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації 

та булінгу. Фактів грубого порушення правил поведінки не було зафіксовано. На 

внутрішкільному обліку та на обліку у ювенальній превенції  здобувачі  освіти 

закладу  не перебувають.     

        Своєрідним інструментом розвитку здібностей і профільних напрямів  є 

творча співпраця з закладами вищого рівня акредитації. Ліцеїсти беруть участь 

у наукових конференціях, конференціях-конкурсах, читаннях, семінарах, 

проходять предметну практику. Особливо активно співпрацює ліцей з 

Харківським вищим училищем фізичної культури, ХНУВС. У закладі діють 

освітньо-виховні структури , до яких належать художні колективи: 

хореографічний колектив «Аквамарин», «Театр балету», театральна студія , 

гурток патріотичного виховання , вокальна студія, гуртки «Юні екскурсоводи», 

«Юні музеєзнавці».  



                       Соціальний захист учасників освітнього процесу 

 

Значна увага приділялася роботі щодо соціального захисту учасників 

освітнього процесу. Так, станом на 05.09.2020 року було розроблено соціальний 

паспорт , який було оновлено у січні 2021 року. За соціальним паспортом 

збільшилася кількість дітей, яких виховують одинокі матері, також збільшилася 

кількість багатодітних сімей.  До дітей пільгових категорій та до їх родин 

здійснюється індивідуальних підхід. На контролі знаходиться питання 

забезпечення шкільною формою, шкільним приладдям дітей даних категорій. За 

потребою надається матеріальна допомога.  

Однією з умов в адміністративній роботі є створення сприятливих умов для 

збереження та зміцнення здоров’я здобувачів  освіти.  

Кількісний склад пільгового контингенту 

 

Діти-сироти 1 

Діти без батьківського піклування 4 

Діти ЧАЕС 3 

Діти-напівсироти 16 

Діти-інваліди 1 

Діти матерів-одиначок 19 

Діти із багатодітних сімей 75 

Діти учасників АТО 11 

Діти з числа внутрішньо-переміщених осіб 1 

Всього  131 
 

 

 

 Для забезпечення соціальної підтримки у закладі працювала логопедична, 

психологічна служби (практичний психолог ,районний  логопед). Забезпечено 

виконання Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Закону 

України «Про охорону дитинства». Не залишалися поза моєю увагою і діти, які 

залишилися без батьківського піклування: 

У режимі ліцею велике значення надається організації раціонального, 

збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я  дітей. У  закладі 

розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, 

вихованців  дошкільного  підрозділу,якими передбачено: 

 зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; 

 розширення сфер послуг для дітей і батьків; 

 удосконалення різноманітності раціону харчування; 

 виховання культури прийому їжі; 

 пропаганда здорового способу життя. 

Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану 

здоров’я дітей, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для закладів  

освіти. Розумова напруга і велика фізична активність дітей під час перебування 

в закладі супроводжуються енерговитратами. Серед умов, які впливають на 

активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та 

додержання режиму харчування. У закладі режим харчування дітей тісно 



пов’язаний із режимом дня. 1-4 класи харчуються після 1-го та 2-го уроків 

(відповідно до затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш 

оптимальний для прийняття їжі. 

Харчування 1-4 класів, 5-11класів  та  дошкільного  підрозділу організовано 

на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується в 

управлінні Держпродспоживслужби в Дергачівському районі Харківської 

області .Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і 

зимово-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, 

фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. Як приправи і спеції в осінній 

період широко використовується зелень (петрушка, кріп), у зимовий – лавровий 

лист, лимонна кислота, зелень морожена). Питання організації харчування 

знаходиться на контролі ради ліцею, батьківської ради та адміністрації. 

Охоплено безкоштовним гарячим харчуванням  198 дітей 1-4 класів - 100%,  

з малозабезпечених сімей -  4   , дітей, позбавлених батьківської опіки згідно 

судових рішень -   3  ,  ГПД – 60. 

Вартість харчування наступна: 

1-4 класи – 18 грн.; 

вихованців  дошкільного  підрозділу-58.50 грн. 

Матеріально-технічний стан харчоблоку задовільний. Заклад освіти 

забезпечений робочими холодильниками, електрожаровнею морозильними 

камерами, холодною та гарячою проточною водою, електричними плитами, 

розподільним інвентарем, який промаркований та використовується за 

призначенням. Кухонної та столової посуди достатньо. Молочні та м’ясні продукти 

зберігаються в окремих  холодильниках, забезпечене товарне сусідство.  

У цьому навчальному  році проведено роботу щодо покращення матеріально-

технічного стану харчоблоку. Так  за рахунок  бюджетних коштів придбано 

електрожаровню, посуд ,  кухонний  посуд,   столові прибори, марміти, столи  для  

нарізки  продукції.Технологічне обладнання в робочому стані. Харчоблок  

забезпечений необхідною кількістю посуду, миючими та диззасобами.  

 

Забезпечення умов для збереження здоров’я дітей 

Аналіз медичного обслуговування у закладі 

У  закладі  загальної  середньої  освіти створені необхідні умови для 

збереження здоров’я дітей. У наявності нормативно – правові документи 

забезпечення санітарно – гігієнічного стану організації освітнього процесу, 

обладнано 2 медичні кабінети. У  закладі  працюють  2  медичні  сестри  з  

відповідною  фаховою  підготовкою. Медичне обслуговування дітей 

здійснюється працівниками Комунального  закладу  «Слатинська  амбулаторія  

сімейної  медицини ».  

Освітлення закладу і  приміщень відповідає нормам: люмінесцентні лампи 

у необхідній кількості. Заклад працює в одну зміну. 

Навчальні кабінети обладнані шкільними меблями, промарковані згідно 

вимог.Дотримується температурний режим та режим вологого прибирання, 

своєчасно здійснюється провітрювання приміщень. На уроках проводяться 

фізкультхвилинки та гімнастика для очей. На перервах обов’язковими є рухливі 

ігри та спеціальні фізкультхвилинки.   



Класні та  групові приміщення оздоблені у відповідності до 

психогігієнічних вимог; у закладі  затишно, комфортно. З дотриманням 

державних санітарних правил і норм облаштовані спортивні зали, кабінети 

інформатики, музичні  зали. 

На початок кожного навчального року  згідно з робочим навчальним 

планом складається розклад уроків, що погоджується з відповідними  

структурами, в якому здійснюється чергування предметів природничо–

математичного та гуманітарного циклів. Складається окремо  розклад 

проведення індивідуальних та додаткових занять, факультативів, гуртків.  

З дітьми проводиться просвітницька робота щодо здорового способу 

життя. Теми про шкідливий вплив на організм людини алкоголю, тютюну, 

наркотичних речовин, а також правила безпечної поведінки у різноманітних 

критичних ситуаціях, досвід здорового способу життя включені до навчальних 

програм з біології, основ здоров’я, фізичної культури, правознавства.  

Значна робота з цього питання проводиться у позаурочний час класними 

керівниками та вчителями-предметниками. До плану виховної роботи включено 

Тиждень здоров’я і Тиждень правових знань, під час яких проводяться години 

спілкування: «Здоров’я – справжня радість», «Твоє життя – твій вибір», 

інструктажі з безпеки життєдіяльності, конкурси дитячих малюнків та плакатів 

«Молодь проти тютюнопаління», «Ми проти СНІДу», зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, лікарями.  Метою проведення Тижня здоров’я є 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок та засад 

здорового способу життя, зміцнення фізичного, духовного, психічного здоров’я 

дитини, утвердження загальнолюдських цінностей, збереження здоров’я 

учасників  освітнього  процесу. 

На обліку  знаходиться 9  дітей  у  класах, групах  інклюзивного  навчання. 

Ставлення до особливих  дітей доброзичливе. Медсестри, логопед, психологи 

ретельно слідкують за здоров’ям  дітей.        

Протягом року вивчалися умови та спосіб життя  вихованців, рівень 

фізичного здоров’я  вихованців  дошкільного  підрозділу,здобувачів  освіти 1-11-

х класів шляхом тестування на уроках фізичної культури; медико–педагогічні 

спостереження на уроках фізичної культури, рівень спеціальних знань учнів з 

основ здоров’я;  показники фізичного розвитку дітей шляхом ведення ними 

листів здоров’я;  рівень захворюваності та стан здоров’я  шляхом медогляду. 

 Фізичне виховання є елементом гармонійного розвитку особистості . Тому 

під час навчання у закладі  надзвичайно важливо виховувати  бережливе 

ставлення до свого здоров’я. На уроках фізичної культури заняттях  у  групах 

діти розвивають і зміцнюють основні системи свого організму, отримують 

навички організації проведення самостійних занять фізичною культурою.  Дуже 

важливо, щоб під час уроків фізичної культури та  занять  з  фізичної  культури 

навантаження відповідало віку  та функціональним можливостям його організму: 

лише за таких умов воно буде ефективним і справлятиме оздоровлюючий ефект. 

Тому для того, щоб визначити рівень фізичного розвитку дітей, які 

займаються фізичною культурою, а також щоб з’ясувати відповідність 

навантаження на дитину стану здоров’я та функціональним можливостям   

здійснюється медико-педагогічний контроль  Дергачівського  інклюзивно-



ресурсного  центру, який дає змогу не лише своєчасно визначати рівень їхнього 

фізичного розвитку, а й виявляти ознаки хвороб і ушкоджень на ранніх стадіях. 

Моніторинг за результатами проведення поглиблених оглядів 

За результатами медико-педагогічного контролю  та медичного 

обстеження  вчителі  коригували плани уроків фізичної культури. Питання щодо 

ефективності уроків фізичної культури розглядалося на засіданнях педагогічної 

ради, а також протягом навчального року — на нарадах при директорові. 

Моніторинг хвороб дітей свідчить, що в порівнянні з попередніми роками 

зменшилася кількість дітей з  патологіями.       

 Результати  поглиблених медичних оглядів  

Моніторинг за основними групами захворювань 

№ Групи захворювань 2019-2020 2020-2021 

1. Хвороби кістково-м`язової системи 25 24 

2. Хвороби органів зору 30 30 

3. Хвороби ЛОР-органів (слух) 4 2 

4. Хвороби органів травлення 2 2 

7. Хвороби сечовивідної системи 2 2 

6. Хвороби органів дихання 2 2 

 ВСЬОГО: 65 62 

 

Але майже 13% хвороб виявлено вперше, що свідчить про тенденцію 

погіршення стану здоров’я дітей.  

У цьому  навчальному році робота педагогічного колективу   була 

направлена на зменшення захворюваності дітей та працівників. За підсумками 

навчального року проведено аналіз середньої денної захворюваності дітей. 

Впродовж року проводився моніторинг захворюваності дітей та педагогів  

закладу. 

Завдання, які ставить перед собою заклад у 2021/2022 навчальному році 

щодо організації медичного обслуговування : 

- забезпечення наявності в  закладі освіти документів, які регламентують 

його роботу, виконання законів; 

- організацію проведення профілактичних медичних оглядів ; 

- організація проведення поглиблених медичних оглядів ; 

- забезпечення медичного обслуговування ; 

№ з/п Загальні параметри 2019-2020 2020-2021 

1. Всього дітей по ліцею 451 473 

2. З них охоплені медичним оглядом 445 473 

3 Основна група 352 445 

4 Підготовча група 85 15 

5 Спеціальна група 8 9 

6 Звільнені 6 5 



- дооснащення медичних кабінетів згідно з вимогами додатку 5 ДСанПіН 

5.5.2.008-01; 

- контроль за станом меблів, їх відповідності віковим та фізіологічним 

особливостям ; 

-   організацію просвітницької роботи зі  здобувачами  освіти; 

-   організація  роботи  під  час  карантину COVID-19. 

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюється 

медичним персоналом саме:  старшою медичною сестрою Дмитрієвою Н.О., 

Гейдою М.М. та сестрою медичною з дієтичного харчування Павліновою Д.Д. 

Завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на 

території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи та організації 

харчування. 

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей  1 раз у квартал, а 

влітку щомісяця. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. В  

умовах  адаптивного  карантину  ведеться  щоденне  обстеження дітей  та  

температурний  скринінг. 

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей у дошкільному 

підрозділі. 

Групи ДЗ Відвіду 

вання 

Невідві 

дування 

Хвороба Поважна 

 причина 

Молодша група«Веселі 

чоловічки»  

58% 42% 22% 20% 

Молодша група  «Барвінок» 36% 64% 32% 32% 

Середня група «Сонечко» 42% 58% 5% 53% 

Середня група «Веселка» 62% 38% 16% 12% 

  Старша група «Дзвіночок» 53% 47% 7% 40% 

Старша група «Мамине щастя» 60% 40% 16% 24% 

ГКП (старша група) 56% 44% 19% 25% 

Разом 54% 46% 20.2% 25.8% 

      

Дані показники свідчать про задовільний рівень відвідування дошкільного 

закладу дітьми та недостатньою увагою вихователів Онопрієнко Ю.М. ( група 

„Барвінок”), Вакуленко К.М. ( група „Сонечко”), Артюкович О.Б. (група 

«Дзвіночок)  у просвітницькій роботі з батьками щодо виконання Закону України 

«Про освіту» та необхідності відвідування закладу. 

Під особливим    контролем температурний    режим    приміщень .  В 

зимовий період температурний   режим  дотримується  постійно. Під  контролем   

медичної сестри   залишається   і  медичне   обслуговування   педагогічних   

працівників   та обслуговуючого   персоналу .  Двічі   на  рік  працівники 

проходять поглиблений медичний огляд. В дошкільному підрозділі 

виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні 

щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на 

педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання 

працівників  та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що 

дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених 

категорій осіб.  



Протягом року саме турбота про здоров'я наших вихованців була і 

лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного підрозділу, тому передусім 

перед вихователями поставлено завдання вибору найбільш оптимальних засобів 

виховання і навчання дітей  з метою покращення їх фізичного розвитку та стану 

здоров'я.  

В  закладі створені умови з метою доцільного використання рухового 

простору та режимного часу у забезпечені потреб дитини в моторній діяльності 

організації рухової активності. Діяльність педагогів закладу у сфері фізичного 

виховання спрямована на зміцнення здоров’я, повноцінний фізичний розвиток  

підвищення рівня сформованості у дітей рухових навичок  та вмінь, розвиток 

фізичних якостей. Значна увага протягом навчального року приділялася питанню 

валеологічного виховання та безпеки життєдіяльності вихованців. Робота в 

цьому напрямку здійснювалася згідно вимог Базового компонента дошкільної 

освіти.  

Робота з реалізації вимог мовного законодавства 

У закладі організовано роботу щодо реалізації ст.10 Конституції України, 

виконання міської Програми розвитку і функціонування української мови у 

2020/2021 році та інших нормативних документів з питань розвитку та 

впровадження державної мови. Ліцеїсти брали участь у Міжнародному конкурсі 

з української мови імені П. Яцика, у фестивалі ораторського мистецтва . У закладі 

святкували День української писемності та мови, День рідної мови, День 

слов`янських мов. Адміністрацією здійснювався постійний контроль за 

дотриманням мовного законодавства. Усі вчителі викладають навчальний 

матеріал українською мовою. У ліцеї працює кабінет української мови та 

літератури, оформлені куточки Державної символіки, сформовано базу 

етнографічного музею, організовано роботу гуртка «Українознавство» (охоплено 

45 дітей).  

 

 

Робота з профілактики правопорушень та інших негативних проявів 

у дитячому середовищі 

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, 

безпритульності та бездоглядності проводилася відповідно до річного плану 

роботи  закладу, планів спільних дій ліцею зі службою у справах дітей . 

Основна мета роботи в цьому напрямку – координація зусиль 

педагогічного колективу запобіганню правопорушень, надання допомоги 

вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.  Індивідуальна 

робота зі  здобувачами  освіти та їх батьками проводиться систематично (класні 

години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання 

Законів України . Всі заплановані виховні заходи  виконувалися. Слід зазначити 

високий рівень організації як традиційних свят, так і тематичних, поліпшення 

технічного і матеріального забезпечення, проведення загальношкільних заходів. 

У закладі освіти сплановано та проводиться комплекс заходів щодо запобігання 

будь-яких проявів дискримінації та булінгу. Фактів грубого порушення правил 

поведінки не було зафіксовано. 

 На внутрішкільному обліку та на обліку у ювенальній превенції  здобувачі  

освітизаладу  не перебувають.   



Безпека  життєдіяльності  учасників  освітнього процесу 

Головною метою державної політики у напрямку запобігання дитячого 

травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного 

громадянина на охорону життя і здоров’я, підвищення рівня безпеки 

життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови соціально-

економічного розвитку країни. Упродовж останніх років колективом  

ліцею проводилася значна робота, спрямована на реалізацію заходів із 

профілактики дитячого травматизму та травматизму побутового характеру.  

З метою збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу, створення 

безпечних умов їх праці та навчання видано ряд наказів. У яких, вчителів  

було зобов’язано: 

- провести відповідну роботу стосовно виконання вимог законодавчих 

нормативних актів з безпеки життєдіяльності, охорони праці в закладі освіти, 

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці та навчання;                                - 

особливу увагу звернути на загальний стан електрогосподарства, 

протипожежний стан, тощо.               

Щоденно здійснювалася оглядова перевірка закладу закладу  освіти. Аналіз 

перевірок з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики 

дитячого травматизму свідчить, що працівники    у своїй роботі керуються 

вимогами Законів України ”Про охорону праці”, ”Про дорожній рух” (ст. 20), 

”Про пожежну безпеку” (ст. 8), ”Про охорону здоров’я” (ст. 28, 59, 60, 62, 63, 65), 

”Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення” (ст. 

21) та проводять планомірну роботу щодо забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу.                 

У  ліцеї проводиться цілеспрямована робота щодо попередження нещасних 

випадків з дітьми під час освітнього процесу та в побуті. На початку 

2020/2021 навчального року та напередодні канікулярних періодів були 

проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями. Особлива увага 

приділялась профілактиці побутового травматизму та вмінню безпечного 

поводження у надзвичайних ситуація. 

Згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 

01.08.2001 №563 проведення інструктажів реєструються у відповідних журналах 

встановленого зразка.  

У  закладі розроблено та затверджено положення, посадові інструкції, 

інструкції з охорони праці, видаються виробничі накази, ведуться необхідні 

журнали. 

Протягом останніх років покращився стан справ з питань ведення 

нормативної документації. У закладі наявні законодавчі документи з цих питань. 

Щорічно видаються відповідні виробничі накази про розподіл функціональних 

обов’язків з безпеки життєдіяльності, затверджені посадові інструкції 

працівників, журнали реєстрації нещасних випадків, інструкції з охорони праці 

на робочих місцях. Згідно з затвердженими графіками проводиться перевірка 

знань та навчання з охорони праці (у тому числі на види робіт з підвищеною 

небезпекою), організаційна робота з поліпшення умов безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу. Для вивчення правил дорожнього руху у закладі 

обладнано куточок безпеки дорожнього руху, стенди. 



З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з 

попередження травматизму і загибелі дітей, у тому числі при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження,  розроблено 

комплексні плани заходів, забезпечується їх реалізація. Проводяться щорічні 

акції на тему «Безпека життя – безпека кожного з нас». Створені умови для 

навчання учнів з дотриманням санітарно-гігієнічних умов при проведенні уроків, 

позакласних заходів та навчальної практики. З учнями проводяться первинні та 

цільові інструктажі з охорони праці та з безпеки життєдіяльності, про що свідчать 

записи в „Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів 

вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності”, Журналі реєстрації інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці” та на предметних сторінках класних 

журналів. Бесіди з профілактики всіх видів травматизму проводять класні 

керівники на  годинах   спілкування відповідно до планів виховної роботи. 

Регулярно проводяться індивідуальні бесіди з дітьми, що були відсутні на 

заняттях. 

В наявності Журнали вступного, первинного, повторного інструктажів з 

охорони праці, які ведуться відповідно до нормативних вимог. На початку  

навчального року та протягом року вчителями - предметниками проведено 

первинний інструктаж  в кабінетах фізики, хімії, інформатики, трудового 

навчання,  спортивному залі, де освітній процес пов’язаний із застосуванням 

небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних факторів. Запис щодо проведення 

первинного інструктажу зроблено в окремих журналах реєстрації інструктажів 

перед початком кожного практичного заняття, пов’язаного з використанням 

різних механізмів, інструментів, матеріалів, на початку вивчення нової теми. 

Журнали зберігаються в кабінетах підвищеної небезпеки. 

Цільовий інструктаж проводився з учнями закладу  під час організації та 

проведення  масових заходів (олімпіад, екскурсій, спортивних змагань).  

Реєстрація проведення цільових інструктажів здійснювалася в "Журналі 

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, 

студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності”. 

Регулярно проводяться бесіди щодо запобігання всім видам дитячого 

травматизму, тематика яких заповнюється в класних журналах на відповідних 

сторінках. З дітьми, які були відсутні, проводяться додаткові бесіди, про що 

свідчать записи в журналах. Бесіди щодо запобігання дитячому травматизму 

завжди проводяться напередодні канікул, святкових днів, про що наявні записи в 

класних журналах, щоденниках . 

Система профілактичної роботи щодо запобігання всім видам дитячого 

травматизму визначає комплекс виховних заходів , які проводять з дітьми та їх 

батьками класні керівники, а саме: 

- щотижня проводяться бесіди щодо запобігання дитячому травматизму 

відповідно до тематичного планування та з відповідними записами в журналах та 

щоденниках учнів; 

- оформлено пам’ятки та куточки з безпеки життєдіяльності; 

- в щоденниках розміщено «Пам’ятки безпечної поведінки», «Тематика 

бесід з безпеки життєдіяльності». 



Протягом   навчального року освітній процес з питань охорони праці, 

охорони життя і здоров'я  та запобігання всім видам дитячого травматизму 

здійснювався наступним чином: 

- в закладі освіти проводилась системна робота щодо організації 

чергування адміністрації, вчителів, дітей по закладу освіти, а саме: 

- видано наказ по закладу освіти  «Про режим та організацію роботи 

закладу у 2020/2021 навчальному році», згідно з яким чітко визначено обов’язки 

чергового адміністратора, чергового вчителя, чергового класу , чергового . 

  Протягом  навчального року в кабінетах фізики, інформатики, хімії, 

географії,   спортзалі були забезпечені умови для ефективної роботи з питань 

охорони життя та безпеки життєдіяльності , а саме: 

- на початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи 

на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях 

підвищеної небезпеки, акт санітарно-технічного стану школи;  посадові 

обов'язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони 

праці й безпеки життєдіяльності є в наявності; в кабінетах підвищеної безпеки 

наявна необхідна документація з охорони праці. 

  У ліцеї протягом навчального року було організовано роботу щодо 

поповнення матеріально-технічної бази з питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму, а саме: 

- в кожній класній кімнаті створено куточки з безпеки життєдіяльності, в 

яких наявні наступні матеріали: правила безпеки дорожнього руху, пожежної 

безпеки, безпеки при користуванні електроприладами, газовими приладами 

тощо; набори плакатів "Обережно на дорозі”, дорожні знаки, пам’ятки для 

батьків з безпеки життєдіяльності "Дитячий травматизм та засоби його 

запобігання”. Придбано  2  протипожежні щити .  

Протягом навчального року систематично здійснювався контроль 

адміністрацією щодо дотримання нормативності ведення класних журналів з 

питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам 

дитячого травматизму. В квітні   проводився  тиждень безпеки життєдіяльності. 

Зокрема відбулися відкриті уроки, виховні заходи з питань безпеки 

життєдіяльності, оформлялися книжкові виставки, проводилися конкурси 

малюнків. Згідно з вимогами типового "Положення про навчання, інструктажі та 

перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки”, в 

ліцеї організовано проведення навчання з безпеки життєдіяльності педагогічних 

кадрів, технічного персоналу, а також працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною небезпекою. 

Своєчасно проводилося інструктування. Заклад забезпечений збірниками 

документів з охорони праці, довідниковими виданнями правил безпечної роботи 

на різноманітних об’єктах підвищеного ризику, періодичними виданнями з цієї 

тематики, положеннями тощо. Адміністрація закладу пройшла навчання з питань 

пожежної безпеки , ЦЗ. В поточному  навчальному році    нещасних випадків  під 

час освітнього процесу не зафіксовано .    

                                          

                                                  

 

 



Цивільний захист 

На виконання вимог Закону України «Про цивільний  захист України», 

постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему 

«Освіта і наука України», Єдиної державної cистеми запобігання та реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої 

наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 

03.09.2009 р. № 814 , плану підготовки цивільного захисту  у  закладі освіти 

проводилася відповідна робота . 

Проводилося навчання керівного, особового складу  невоєнізованих 

формувань, працівників закладу  освіти відповідно до Типової  програми 

навчання працівників  закладів освіти.Учасники  освітнього  процесу закладу 

брали участь у відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, 

листівок, практичних діях  санпостів. Навчання учасників  освітнього  процесу 

проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки 

життєдіяльності», «Захист України». Оформлені стенди з наочністю. 

Був проведений День Цивільного  захисту в  закладі освіти з метою 

проведення ефективної евакуації дітей з приміщення  та підтримання здатності 

колективу діяти швидко, організовано, злагоджено в разі виникнення 

надзвичайної ситуації. На кожному поверсі  є план евакуації на випадок 

надзвичайної ситуації, проводяться практичні заняття з її відпрацювання. 

Проведено  екзамен  щодо  перевірки  знань  працівників  ліцею  з    

протипожежної  безпеки. 

Результати співпраці ЗЗСО з ЗВО 

У 2020/2021 навчальному році у рамках співпраці ЗЗСО з ЗВО навчальний 

заклад проводив спільну роботу з ХНУ ім. Н.В. Каразіна. 

 
Цей вуз має великий спектр напрямків підготовки та готує спеціалістів 

різного профілю. Спільна робота охоплює освітній процес, роботу з 

обдарованими, методичну допомогу вчителям. У ліцеї налагоджено співпрацю за 

такими напрямками:  

-  профорієнтаційна робота (дні відкритих дверей, екскурсії до ЗВО, 

виступи представників ЗВО на батьківських зборах та у класах);  

- проведення лекцій, уроків, факультативів, спецкурсів викладачами ЗВО 

на базі школи та на базі ЗВО;  
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-  допомога викладачів ЗВО у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, 

турнірів, до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;  

- педагогічна практика студентів ЗВО на базі закладу;  

-  заходи на рівні «викладач ЗВО - учитель ЗЗСО».  

Але у ліцеї недостатньо використовуються такі ефективні форми співпраці 

як:  практика учнів профільних класів на базі закладу  вищої  освіти;  лекції 

викладачів ЗВО для вчителів-предметників; спільні науково-методичні 

конференції педагогічного колективу ЗЗСО та викладачів ЗВО з обміну досвідом. 

 

            Організація роботи з предмета «Захист України» та військово– 

                                      патріотичного виховання 

Вивчення предмету «Захист України » у 2020/2021 навчальному році було 

організовано відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000  №1770 

«Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку 

призовників з військово-технічних спеціальностей», Указу Президента України  

від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 №625 

«Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 

року №1770», листів Міністерства освіти і науки України  «Про національно-

патріотичне виховання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»,  від 

19.08.2014 №1/9-419  «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань 

протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах», від 13.08.2014 №1/9-412 «Про проведення Уроків мужності», «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», відповідно до  

навчального плану закладу діючої  навчальної програми з предмета “Захист 

України”. 

Предмет «Захист України» у 2020/2021 навчальному році викладається  у 

10-11-х класах за оновленою навчальною програмою ,  відповідно до Типових 

навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня   в обсязі  по 

2 години на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального плану .  

Досягнення за розділами програми предмету «Захист України» 

 

 

У ліцеї проводиться робота з військово-патріотичного виховання молоді. 

Використовуються різноманітні форми та методи виховної роботи, які засновані 

на традиціях та наступності поколінь і спрямовані на прищеплення  любові до 

Батьківщини, вивчення історії України. 

Рівень опанування 

змістом предмета 

Хлопці                                                      дівчата 

10 клас (% від загальної 

кількості ) 

11 клас (% від загальної кількості ) 

Високий 0                                  50 9                              67 

Достатній 67                                50 64                             33 

Середній 33                                 0 27                              0 

Низький 0                                    0 0                                0 



Робота з профілактики правопорушень та інших негативних проявів 

у дитячому середовищі 

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, 

безпритульності та бездоглядності проводилася відповідно до річного плану 

роботи  закладу, планів спільних дій ліцею зі службою у справах дітей . 

Основна мета роботи в цьому напрямку – координація зусиль 

педагогічного колективу запобіганню правопорушень, надання допомоги 

вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.  Індивідуальна 

робота зі  здобувачами  освіти та їх батьками проводиться систематично (класні 

години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання 

Законів України . Всі заплановані виховні заходи  виконувалися. Слід зазначити 

високий рівень організації як традиційних свят, так і тематичних, поліпшення 

технічного і матеріального забезпечення, проведення загальношкільних заходів.  

У закладі освіти сплановано та проводиться комплекс заходів щодо запобігання 

будь-яких проявів дискримінації та булінгу. Фактів грубого порушення правил 

поведінки не було зафіксовано. 

 На внутрішкільному обліку та на обліку у ювенальній превенції  здобувачі  

освіти закладу  не перебувають.   

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи, 

виконання Програми «Обдарована молодь» 

 

Одним з основних завдань  є створення умов для навчання талановитої, 

обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької 

діяльності, пошукової та експериментальної роботи. Також  приділялася увага до 

максимального залучення дітей  до участі у позаурочній навчально-виховній 

роботі. Виконувалися заходи, спрямовані на виявлення здібних, обдарованих і 

талановитих дітей для підтримки та розвитку їх творчих, розумових здібностей. 

Були створені умови для участі у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах.  

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» на виконання Стратегії  розвитку   ліцею   на  2021-2025  роки  у яких 

одним із найважливіших завдань визначено створення умов для навчання 

талановитої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, 

пошукової, експериментальної роботи; формування особистості учня, розвиток 

його здібностей і обдарувань; пошук, відбір обдарованих та здібних дітей; 

надання можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, оволодіння 

системою знань та практичними і навичками наукової дослідницько-

експериментальної діяльності. 

У річному плані  є розділ «Робота з обдарованою  та  талановитою  

молоддю», у якому зазначені основні напрями роботи з обдарованими дітьми: 

діагностика і виявлення здібностей, індивідуальна робота, участь у предметних 

творчих конкурсах, олімпіадах і турнірах, робота ШНТ «Ерудит», участь у 

позакласній роботі. 

У закладі розроблена система роботи з обдарованими дітьми. Система 

роботи обґрунтована і включає в себе: науково-методичне та організаційне 

забезпечення, соціально-психологічне, матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення, розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання 

інноваційних технологій. 



У закладі  поповнюється інформаційний банк даних про кращий досвід, у 

якому на сьогодні 14 педагогів,  вивчено і узагальнено досвід 10 вчителів. 

Забезпечення процесу виявлення і підтримки розвитку обдарованих учнів і 

завдання, які стоять перед освітою у наш час, потребують нових підходів. З 

метою підвищення якості освітніх послуг, реалізації принципів особистісно-

зорієнтованого і компетентнісного підходів у організації освітнього процесу усі 

педагогічні працівники  запроваджують елементи інноваційних технологій, 

таких як: інтерактивні технології навчання; технологія особистісно-

орієнтованого навчання; ігрові технології; ІКТ, технології  інклюзивного  

навчання. 

Педагогічний колектив  закладу не лише запроваджує апробовані інновації, 

але й сам є учасником інноваційних процесів.  

Питання запровадження ефективних форм, методів, та технологій навчання 

та розвитку обдарованої молоді систематично і ґрунтовно розглядаються на 

заходах шкільного (семінари, практикуми, круглі столи), районного (науково-

практичні семінари). Під час проведення усіх заходів порушуються питання 

виявлення і підтримки розвитку обдарованих дітей, запровадження сучасних 

освітніх технологій або їх елементів з метою розвитку здібностей учнів, їх 

залучення до наукової, творчої діяльності на уроках та в позаурочний час. З 

метою ознайомлення педагогічних працівників із науковими принципами і 

підходами у використанні прийомів організації діяльності учнів на уроках до 

участі в методичних заходах залучаються науковці. 

Різноманітні форми методичної роботи дають можливість 

розповсюджувати кращий досвід роботи з обдарованими учнями. Творчі групи 

не лише розглядають теоретичні аспекти організації роботи з обдарованими 

дітьми, а й розробляють практичні рекомендації для вчителів. 

Робота педагогічного колективу  та її результативність висвітлюється через 

публікації в ЗМІ. Щорічно учні закладу стають стипендіатами Дергачівської  

районної  ради,  переможцями  конкурсу  «Учень  року». Тези науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН, які посіли призові місця, розміщуються 

у наукових збірках Харківського територіального відділення МАН України. На 

сайті  систематично щотижня оновлюються матеріали на сторінці «Обдарована 

молодь» Підвищити якість роботи з обдарованими дітьми, розширити спектр 

видів діяльності, у яких би діти змогли виявляти і розвивати свої здібності, дає 

можливість налагодити зв’язки із різноманітними профільними закладами: 

Будинок дитячої та юнацької творчості Дергачівського району, дитячо-юнацька 

спортивна школа Харківська обласна станція юних туристів, Харківська 

державна наукова бібліотека ім. В. Короленка, Палац дитячої та юнацької 

творчості  Харківської області,фаховим  коледжем  з  фізичної  культури. 

Співпраця здійснюється у формі організації діяльності гуртків, секцій на базі  

закладу, організації консультацій щодо підготовки до участі в творчих 

конкурсах, спортивних змаганнях, підготовки матеріалів для науково-

дослідницьких робіт МАН, спільні свята, фестивалі дитячої творчості, 

конференції. Ця діяльність має систематичний характер і будується на принципах 

співробітництва. 

Протягом навчального року практичним психологом з метою створення 

оптимальних умов для розвитку та навчання обдарованих дітей були проведені 



психодіагностичні тестування та розроблена система супроводу обдарованих 

учнів. У дослідженні рівня обдарованості за 2020/2021 навчальний рік  брали 

участь 159 дітей , 67 хлопців та 92 дівчини віком від 10 до 14 років. 

Надвисокий рівень обдарованості виявлено у 5,26 % досліджуваних учнів, 

високий рівень – 18.42 %, середній – 76,32 %, учнів з низьким та наднизьким 

рівнем обдарованості не виявлено. За результатами діагностики надані 

рекомендації класним керівникам, вчителям-предметникам щодо розвитку 

здібностей учнів. Батькам обдарованих учнів надані рекомендації щодо 

особливостей взаємодії з обдарованими дітьми. З метою пошуку обдарованих 

дітей було проведено дослідження рівня креативності дітей 2-х класів (за 

методикою Торенса  - невербальний варіант), анкетування  10-11 класів з метою 

виявлення різних видів здібностей (за методикою А. де Хаана і Г. Кафа.), 

дослідження рівня інтелектуального розвитку дітей 5-Б класу (за методикою 

«Прогресивні матриці Равена).Проведене комплексне дослідження 

обдарованості учнів 7-10 класах (визначення мотивів навчальної діяльності за 

методикою Б.К.Пашнєва, «Опитувальник вивчення рівня пізнавальної активності 

учнів», «Опитувальник особистісної схильності до творчості» Г.Девіса). На 

кожного обдарованого учня заведена індивідуальна картка психолого-

педагогічного розвитку, створена траєкторія індивідуального розвитку 

обдарованої дитини. У робочому навчальному плані  на 2019-2020 н.р. 

заплановано спецкурс «Харківщинознавство» для 8-х – 9-х класів, курси за 

вибором «Українознавство» для 7-х класів, «Сучасна  українська  література» – 

для 10-х класів,  «Подорож  у  світ  економіки»для 5-6-х класів, та факультативи: 

«Православна  культура  Слобожанщини» 5-8-ті класи, «Людина  і  суспільство»» 

– 10-11-ті класи.   Вона здійснюється за кількома напрямками: освітнім, науково-

дослідницьким, виховним. На семінари з питань впровадження ефективних 

форм, методів та технологій навчання з розвитку обдарованої молоді 

залучаються науковці провідних вузів Харкова.З метою забезпечення соціальної 

підтримки обдарованих учнів  проводяться урочисті заходи: День науки, де 

виступають переможці олімпіад, конкурсів-захистів МАН; предметні  тижні, в 

яких називають переможців різноманітних конкурсів, олімпіад, творчих змагань. 

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні 

недоліки: 

 недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та турнірів; 

 не досить ефективно працюють гуртки та факультативи; 

 недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення 

здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої 

академії наук; 

Отже, у наступному навчальному році перед педагогічним колективом 

стоїть ряд завдань, на розв’язання яких спрямовані зусилля науково-методичної 

служби. Зокрема, створення єдиного інформаційного простору, програмно-

методичного та наукового забезпечення освітнього процесу, вивчення цінного 

досвіду досягнень в освітній практиці. Необхідно модернізувати методи роботи 

з обдарованими .  
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Результати конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН за 2015-2020 роки 

 

                              Результати участі у районних турнірах  2019/2020 навчального року 

 
 

 

Робота з організації  та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

З метою інформування випускників про організаційні засади та особливості 

проведення ЗНО у 2021 році  протягом 2020/2021 навчального року проводились 

інформаційно-роз’яснювальні заходи, а саме:  

- систематично на сайті  розміщувалась оперативна інформація для майбутніх 

абітурієнтів та їхніх батьків;  

- оформлені інформаційні куточки з питань організації та проведення ЗНО за 

уніфікованими матеріалами, розробленими ХРЦОЯО;  

- з метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями 

ЗНО були проведені тематичні батьківські збори;  

- проведені тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників 

з інформаційними ресурсами офіційного сайту ХРЦОЯО;  
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- створені умови для реєстрації випускників на пробне ЗНО, основну сесію 

шляхом надання доступу до мережі Інтернет та надання консультативної допомоги 

випускникам;  

- організовано участь у пробному ЗНО учнів пільгового контингенту; 

- серед випускників розповсюджувалась поліграфічна продукція ХРЦОЯО з 

питань проведення пробного тестування та основної сесії;  

- оновлено базу педагогічних працівників, задіяних для проведення ЗНО;  

- забезпечено участь педпрацівників у семінарах, що проводились ХРЦОЯО 

для педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО. 

Здійснювалося оперативне інформування щодо організаційних засад 

проведення ЗНО у дні тестування.  

Результати реєстрації випускників 11-х класів на ЗНО – 2021 
 

 

За 2020-2021н.р. Комунальний  заклад «Слатинський ліцей» отримав 

можливість перейти від стану існування до стану розвитку. Це стало можливим 

у результаті:  

  

 значного покращення стану освітнього середовища закладу освіти, 

навчально-матеріальної бази - реконструкції мʼякої покрівлі на шатрову, 

встановлення нової  теплової  мережі, будівництва  водогону, заміни вікон та вхідних 

дверей на енергоефективні, приведення всіх навчальних приміщень у відповідність 

до санітарних вимог, оновлення обладнання  їдальні, придбання сучасного  

мультимедійного обладнання для кабінетів  фізики  та  географії, компʼютерного 

класу, медіатеки, капітального  ремонту санітарних кімнат, спортивного залу, 

коридорів, роздягалень, новим  асфальтним  покриттям майданчика  для  

урочистостей, реконструкції  майстерень у  приміщеннях  дошкільного  підрозділу, 

покращення спортивної бази, комплектування класів Нової української школи 

сучасними меблями, розвивальним, навчальним обладнанням та технікою, 
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придбання розвивального та спортивного середовища для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами, виготовлення  проєктно-кошторисної  

документації  для  ремонту  ресурсної  кімнати;  

  місцева влада постійно віднаходила можливості для морального та 

матеріального стимулювання всіх категорій працівників закладу освіти.  Все це 

забезпечило належні умови перебування, навчання та праці у закладі освіти, 

створило атмосферу комфорту та творчості для всіх учасників освітнього процесу.  

 

    За період 2018 – 2020 років додатково до кошторису було залучено: 

 

 Залучені кошти додатково до кошторису закладу освіти 

Роки Всього Кошти міського 

бюджету 

Кошти 

спонсорів, 

фондів 

Благодійн

і кошти  

2018 1 400 205 грн. 1 346 970 грн. 21 565 грн. 31 670 грн. 

2019 1 022 502 грн. 986 672грн. 13 430грн. 22 400 грн. 

2020 3 269 076 грн. 3 232 475 грн. - 36 601 грн. 

Всього  

2018-2020 

роки 

5 691 783 грн. 5 566 117 грн. 34 955 грн. 90 671 грн. 

 
 

 

 



2. Місія закладу освіти: 

 

 створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної 

взаємодії учасників освітнього процесу, громадськості; 

 формування сприятливого освітнього середовища на основі 

демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямованого на зміцнення 

здоров'я дітей; 

 всебічного розвитку здорової і самодостатньої особистості, здатної до 

креативної діяльності та позитивного мислення, творчої самореалізації, 

забезпечення якісної освітньої підготовки учнів шляхом впровадження філософії 

ефективного партнерства та співдружності, створення умов для фізичного 

розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання дитини;  

 орієнтування внутрішнього світу дитини на збагачення індивідуального 

досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначення, 

самореалізації. 

3. Візія закладу: 

Візія закладу передбачає:  

 необхідність в освітньому процесі формування стійких особистісних 

якостей здобувачів освіти на протязі всього життя: 

 дошкільний підрозділ ( з 3-х до 7 років), який забезпечує здобуття 

дошкільної освіти; 

 початкова школа (1 – 4 класи), яка забезпечує здобуття початкової освіти; 

 базова середня освіта (5 – 9 класи), яка забезпечує здобуття базової 

середньої освіти; 

 старша школа (10 – 11 класи) до 2024 року. 

 поєднання освітньої  роботи з науково-методичною, науково-

дослідницькою та експериментальною, використання поряд із традиційними 

методами та формами навчання й  виховання інноваційних педагогічних 

технологій; 

 підготовку навчально-матеріальної бази закладу освіти, кадрового складу 

педагогічних працівників, учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, до роботи 

по реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, що створює умови 

для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року; 

  підготовку до реалізації завдань, які постануть перед закладом освіти при 

переході до запровадження першого циклу профільної середньої освіти - 

профільно-адаптаційного  (10 рік навчання); 

 підготовку до реалізації завдань, які постануть перед закладом освіти при 

переході до запровадження другого циклу профільної середньої освіти – 

профільного  (11-12 роки навчання); 

 створення профільного закладу ІІ-ІІІ ступенів за статусом ліцею, що 

забезпечуватиме залучення учнів до наукової, навчально-дослідницької, 

дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової 

діяльності;  

 заклад освіти має стати закладом соціального успіху дитини та вчителя, в 

якому працюють висококваліфіковані педагоги та засадах гуманізму, 

інтелігентності та постійного прагнення особистого фахового зростання. 

 



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

Метою розвитку закладу освіти є забезпечення безперервного підвищення 

ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства 

та потреб особистості здобувача освіти. Освітній процес закладу освіти 

спрямований на формування у випускника ліцею якостей, необхідних для 

життєвого та професійного визначення, а саме на: 

 орієнтацію у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті; 

 здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти; 

 володіння іноземними мовами; 

 наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під 

керівництвом та самостійно, з довідковою літературою; 

 високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, 

професійного розвитку; 

 високого рівня культури користування ІКТ; 

 готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та 

можливостей, потреб ринку праці; 

 формуванню активної громадянської і професійної позиції. 

 

Основними стратегічними завданнями розвитку закладу  

на 2021 – 2022 навчальні  роки  

 формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, 

академічна свобода для всебічного розвитку особистості  як найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; 

 забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та 

профільному середньому рівнях освіти; 

 виконання державних законів та нормативних документів; 

 формування цінностей і компетентностей, необхідних для самореалізації 

здобувачів освіти; 

 гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості 

учасників освітнього процесу; 

 надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно з чинним 

законодавством (очна, дистанційна,сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний 

патронаж); 

 розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках 

нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг; 

 підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно з 

Положенням про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників; 

 підвищення якості освітнього процесу, застосування інтерактивних 

технологій навчання й інноваційних методик, якісного навчально- методичного 

забезпечення, електронних засобів навчального призначення;  

 створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів, 

координації їхньої роботи, організація безпосереднього управління роботою 

керівників педагогічної  спільноти та активізація їх діяльності щодо надання 

допомоги молодим спеціалістам; 

 активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, 

систематичної та послідовної роботи щодо підготовки  до олімпіад, конкурсів, 

турнірів різного  рівня; 



 активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке  

структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку  

як засобу соціалізації та розвитку інноваційної особистості здобувачів  освіти; 

 організація дистанційного навчання, що забезпечить можливість 

реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, 

інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця 

проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і 

майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об'єктивно 

унеможливлюють відвідування закладів освіти; 

 спрямування  роботи  закладу  на  розбудову  інклюзивного  освітнього  

простору, якісної  роботи груп  та  класів з інклюзивною формою  навчання  , що  

передбачає  створення  рівних  умов  для  здобуття  доступної  і  якісної  освіти  

всім  дітям; 

 продовження роботи щодо впровадження профільного навчання в 

старшій школі з метою поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної 

до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного 

суспільства; 

 спрямування діяльності педагогічних працівників дошкільного 

підрозділу на поглиблення знань концептуальних засад особистісно орієнтованої 

дошкільної освіти, принципів та змісту Базового  компонента дошкільної  освіти 

,Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та 

програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», на 

ознайомлення з нормативними документами, що визначають сучасні підходи та 

вимоги до планування освітнього процесу в  дошкільному підрозділі; 

 наступність між дошкільною освітою і початковою школою; 

 продовження інформатизації освітнього процесу, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів 

навчального плану та в управлінській діяльності; 

 посилення виховного спрямування освітнього процесу, позакласної 

роботи зі здобувачами освіти;  

 забезпечення максимального використання виховного потенціалу 

педагогів і родини у формуванні особистості дитини; 

 підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування 

у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей; 

 впровадження моніторингових та кваліметричних досліджень у освітній 

процес  як критеріальних засобів визначення якості діяльності всіх структурних 

підрозділів закладу; 

 розвиток у закладі міжнародного співробітництва та міжнародної 

академічної мобільності; 

 зміцнення матеріально-технічної бази  закладу при залученні спонсорів. 

Проблеми, які ставить перед собою колектив: 

 Забезпечення фізичного та духовного розвитку здобувача освіти. 

 Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної 

взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти-педагоги». 

 Створення сприятливого освітнього середовища, в якому будуть 

забезпечені умови для творчості та самореалізації учасників освітнього процесу. 

 Створення  комфортного  інклюзивного  середовища в  рамках  реалізації  



районного соціального проєкту  «Без  меж». 

 Забезпечення партнерства всіх учасників освітнього процесу, взаємодії з 

громадськістю. 

 

5. Потенціал закладу освіти. 

Комунальний заклад «Слатинський ліцей» – заклад з глибокою історією 

та з великим позитивним іміджем серед мешканців селища  міського  типу 

Слатине та  Дергачівської міської об’єднаної територіальної громади. Доказом 

цього є постійне та значне зростання дітей шкільного та дошкільного  віку навіть 

в умовах значного скорочення народжуваності. Він забезпечується ґрунтовними 

знаннями, які здобувають наші діти, цікавим і змістовним освітнім процесом, 

материнським та батьківським ставленням вчителів до дітей, сформованими 

відносинами довіри та взаємопідтримки між педагогічним та батьківським 

колективами, належними умовами для навчання та праці, що мають стабільну 

тенденцію до покращення.  

Участь адміністрації та вчителів закладу освіти в освітніх та виховних 

проєктах, грантах, програмах, конференціях, семінарах дає позитивні результати 

у роботі з дітьми. Віковий склад педагогів є оптимальним, досвідчені педагоги 

активно співпрацюють з молодими колегами. Співпраця учасників освітнього 

процесу реалізується в практику через реалізацію ідеї «Наш ліцей – щаслива 

родина». 

Створенню умов для успіху кожної дитини сприяє активна діяльність 

органів дитячого самоврядування.  

Активна та дієва співпраця закладу освіти з батьківською  радою, 

батьківською  громадою дає стабільно позитивні результати як у покращенні 

якості освітнього процесу так і утриманні закладу освіти в належному санітарно-

гігієнічному стані. 

Маючи такий потенціал, заклад освіти з впевненістю дивиться у завтрашній 

день, колектив переконаний, що зможе зробити все, щоб діти, завершуючи 

навчання, були готові до викликів дорослого життя, вміли жити у злагоді з собою 

та навколишнім світом, вміли ставити перед собою завдання та успішно їх 

реалізовувати, максимально задовольняючи свої власні потреби, не забуваючи 

про духовне покликання людини – патріота - служити людству, рідному краю та 

Україні. 

 

6.  Освітнє середовище 

Стратегічні завдання: 

 оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища для 

забезпечення високої якості та пріоритетності освіти, запровадження сучасних 

методів навчання, реалізація учасниками освітнього  процесу їхнього 

інтелектуального потенціалу; 

 активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для вирішення 

завдань підвищення якості освіти; 

 використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального 

світогляду дітей; 

 освоювати різні форми комунікації з метою відкритості ліцею контактам 

з іншими установами, організаціями, підприємствами. 



 

Очікувані результати: Створити більш комфортні і безпечні умови 

перебування,  навчання дітей, праці педагогів, та працівників закладу освіти, 

освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, 

інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 

через запровадження педагогіки партнерства.   

 

SWOT-аналіз освітнього середовища в  ліцеї: 

Напрямок Позитивні тенденції 
 (сильні сторони, можливості) 

Забезпеченняя 

комфортних і 

безпечних 

умов 

навчання і 

праці 

Характеристика будівлі: 

 навчальний корпус закладу освіти побудований у 1974 році;    

 заклад розташовано у типовому приміщенні; 

 -  Потужність  закладу по  проєкту-1200 чол., але  у  зв’язку  з  

відкриттям  семи  груп   дошкільного  підрозділу, розміщення  

підрозділу  загальної  середньої  освіти  знаходиться  на  трьох  

поверхах  будівлі; загальна площа (S) всіх приміщень - 5484,05 м2;  

кількість поверхів в  будівлі закладу -4; умови доступності закладу 

освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – 

пандуси, пристосовані  санітарні  кімнати; вид опалення закладу - 

централізоване; водопостачання – індивідуальне,  каналізація - 

індивідуальна ; наявність внутрішніх санвузлів: на першому 

поверсі –10, на другому поверсі – 3, на третьому поверсі – 3;на 

четвертому поверсі  -3. 

 кількість навчальних кабінетів -35: 

 для задоволення потреб дітей у закладі функціонують: 

 шкільна їдальня на 120 посадкових місць, спортивна зала -1,  

 бібліотека -1, медіатека-1, актова зала-1. 

 наявність кабінетів із сучасним обладнанням: 

 кабінети інформатики-1,кабінет фізики – 1;кабінет географії.  

 

 

 

 

 підключено до мережі Інтернет – 100%. 

 наявність спортивних споруд: 

 спортивні майданчики,  

Навчальний 

рік 

Всього 

ПК 

 

З них 

Кількість 

учнів на 

1 ПК 

Всього 

проекторів 

Наявність 

мультимедійного 

 обладнання 

 

 

ПК Ноут 

буків 

2018-2019 31 27 4 20 2 1 

2019-2020 52 38 14 19 3 0 

2020-2021     4 2 

Потреба  26    11 



 гімнастичні снаряди, 

 баскетбольний, волейбольний,  майданчики,   

 футбольне поле; земельна ділянка (S) - 2,9 га.   

 

 

 Заклад освіти брав участь у проєктах з покращення умов 

перебування, навчання дітей та праці працівників: 

1.Заклад став переможцем проєкту щодо реалізації програми 

«Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб на сході України», що реалізовувався у 2016-

2020 роках Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні, завдячуючи якому сформовано новий освітній простір, 

розширено мережу, здійснено  реконструкцію  приміщень  закладу.  

   Для покращення матеріально-технічної бази закладу освіти за 

попередні  роки було зроблено: 

 модернізовано  та  утеплено будівлю  ліцею, 

 встановлено  на  100% енергозберігаючі  вікна, 

 здійснено  капітальний  ремонт  актової  зали 260 м.2, 

 капітально  відремонтовано  майданчик  для  урочистостей, 

покладено  асфальтне  покриття, 

 відновлено  навчальні кабінети, коридори третього, четвертого 

поверхів, 

 проведено заміну  210 м.2   полів на кахельне покриття першого 

поверху, 

 проведено ремонт 16 - х внутрішніх санітарних кімнат, 

 встановлено душові кімнати на першому поверсі спортивної  

зали закладу, 

 заміна дверей евакуаційних виходів, 

 проведено ремонт вхідної  групи закладу, 

 проведено капітальний ремонт спортивної зали з заміною 

опалення, 

 відновлення 100 метрів паркану   дошкільного ігрового  

майданчика, встановлення  нового  ігрового  майданчика,  

 проведено повний ремонт внутрішніх каналізаційних мереж,  

 заміна люків каналізації на подвір'ї ліцею. 

 Встановлено:у 2019-2020 роках високошвидкісний Інтернет з 

доступом у всіх приміщення закладу освіти. 

    Придбано: 

 вогнегасники –  66 шт. (у наявності нормативна кількість), 

 спортивне обладнання: м’ячі, велосипеди,тренажери, 

 комп’ютерну  та  відеоапаратуру, 

 нові    меблі  для  класів  та  медіатеки, 

 сучасне  обладнання  для  їдальні, 

 меблі для  роздягалень у  спортивну  залу, 

 обладнання для роботи з дітьми з особливими потребами. 



 У закладі загальної  середньої  освіти функціонують 22 класи, 

навчаються 469 дітей  (1 класи – 42, 2 класи – 43, 3 класи – 64,4 

класи –  46, 5 класи – 43, 6 класи – 63, 7 класи – 49, 8 класи – 38, 9 

класи –  45,     10 класи – 13, 11 клас - 23). Кількість учнів не 

перевищує проєктну потужність. Заповнюваність закладу складає 

84,7%. 

      Дошкільний підрозділ налічує - 125 дітей; у закладі функціонує  

7 груп: Молодша група «Сонечко» - 17 дітей; молодша група 

«Дзвіночок» - 17 дітей; середня група «Барвінок» - 20 дітей; 

середня група «Веселі чоловічки» - 19 дітей; старша група 

«Веселка» - 20 дітей; старша група «Мамине щастя» - 17 дітей; 

(група з інклюзивною формою навчання);група короткотривалого 

перебування (старша) – 15 дітей.Всі групові кімнати обладнані 

меблями,  які відповідають зросту і віковим особливостям дітей. У  

групах обладнані  ігрові зони, створено   розвивальне предметно – 

ігрове   середовище.  У групах «Веселка» і «Мамине щастя» ігрові 

кімнати та спальні знаходяться в різних кімнатах, в інших групах 

ігрові та спальня знаходяться в одному приміщенні.У дошкільному  

підрозділі функціонує методичний кабінет, медичний кабінет, 

ізолятор, музична та спортивна зали, кімната для корекційно - 

розвиткових занять, кімната для прання  білизни та кімната для 

прасування та зберігання білизни. 

   Питний режим у закладі організовано у різні способи. 

   У закладі освіти створено умови для формування культури 

здорового та  безпечного харчування. 

    До приміщення закладу освіти допускаються виключно 

учасники освітнього процесу. Працівники   закладу  дотримуються  

всіх  вимог  з  охорони  праці, адміністрація  пройшла  навчання  з  

даного  питання. Проводиться  відповідна  робота  щодо  

безпечного  перебування у приміщенні  закладу. 

 

 

Шляхи реалізації 

 
№ 

з/п 
Напрямок Зміст роботи Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про виконання 

 

 

 

   

6.1. 

Забезпечення 

комфортних і 

безпечних умов 

навчання і праці 

Опрацювання  

законодавчого акту та 

нормативно-технічної 

документації 

Заступники 

директора з НВР 
Постійно 

 

Затвердження 

інструкцій з охорони 

праці 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

ЗагорнаТ.М., 

завгосп 

До 

15.08.2021 

(за 

потребою) 

 



Видання наказів «Про 

організацію роботи з 

охорони праці» з 

визначенням 

відповідальних осіб за 

пожежну, 

електробезпеку, 

безпечну експлуатацію 

електромеханічного 

обладнання, будівлі 

тощо 

Скрипка Н.В., 

директор ліцею 

До нового 

навчального 

року 

 

Перевірка готовності 

закладу до нового 

навчального року, 

оформлення акту 

готовності закладу, 

актів-дозволів на 

заняття в кабінетах 

підвищеної небезпеки, 

актів-випробувань 

спортивного 

обладнання 

Скрипка Н.В., 

директор  

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

25.08.2020 

 

Підготовка  закладу до 

опалювального сезону  

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

перша 

декада 

жовтня 2020 

 

Розробка заходів щодо 

підготовки  закладу до 

роботи в осінньо-

зимовий період 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

15.10.2020 

 

Своєчасне проведення 

розслідування 

кожного нещасного 

випадку (в побуті та 

під час освітнього 

процесу) з 

працівниками закладу 

згідно з чинним 

законодавством 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з 

НВР,  Загорна 

Т.М., завідувач 

господарством 

За потребою 

 

Здійснення аналізу 

стану травматизму 

серед учасників 

освітнього процесу 

Лаабунська 

С.В., заступник 

директора з НВР 

Постійно 

 

Проведення навчання 

з питань охорони 

праці, безпеки 

життєдіяльності з 

новопризначеними 

працівниками 

Лабунська 

С.В.заступник 

директора з 

НВР,  Загорна 

Т.М., завідувач 

господарством 

За потреби 

 

Проведення вступних 

інструктажів з 

новопризначеними 

працівниками 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з 

НВР,  Загорна 

Т.М., завідувач 

господарством 

Перший 

день роботи, 

перед 

початком 

роботи 

 



Проведення 

інструктажів з охорони 

праці на робочому 

місці з технічним 

персоналом;педагогіч-

ними працівниками, 

вчителями предметів 

підвищеної небезпеки 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з 

НВР,  Загорна 

Т.М., завідувач 

господарством 

2 рази на рік 

1 раз на 

квартал 

 

Проведення цільових 

та позапланових 

інструктажів 

Адміністрація 
Протягом 

року 

 

Надання 

консультативної 

допомоги працівникам 

закладу з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності 

Відповідальний 

за охорону праці 
Постійно  

Проведення 

Всеукраїнського дня 

охорони праці  

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

2 рази на рік  

Призначення 

відповідального за 

безпечний стан 

будівель і споруд, 

ознайомлення з 

обов’язками 

Скрипка Н.В., 

директор 
01.09.2021  

Усунення 

травмонебезпечних 

місць у ліцеї та на  

території 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.09.2021 

До 

01.06.2022 

 

Проведення 

систематичного 

обстеження стану 

виробничих будівель і 

споруд 

Загорна Т.М.., 

завідувач 

господарством 

Постійно  

Організація 

проведення загального 

огляду будівель і 

споруд 

Комісія, 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

Восени, 

взимку 
 

Складання річного 

графіку проведення 

планово-запобіжних 

ремонтних робіт 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.12.2021 
 

Перевірка стану усіх 

електророзеток, 

електрообладнання 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.09.2021 
 

Проведення 

обов’язкового 

медогляду працівників 

відповідно до 

нормативно-правових 

вимог 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

До 

01.09.2021 
 



Забезпечення 

укомплектування 

медичними аптечками 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

До 

01.09.2021 
 

Забезпечення роботи 

всіх санітарно-

побутових приміщень 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

Постійно  

Забезпечення 

дезінфекції, 

дератизації приміщень 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.09.2021 
 

  
Організація вивезення 

сміття з території 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

Постійно 

 

Оновлення плану 

евакуації працівників,  

учасників освітнього 

процесу, вихованців на 

випадок пожежі та 

графічних схем 

евакуації 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.09.2021 

 

Проведення 

практичних занять з 

відпрацюванням плану 

евакуації 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

Травень 

 

Проведення занять з 

користування 

первинними засобами 

пожежогасіння 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

Травень 

 

Проведення ревізії 

укомплектування 

пожежних щитів 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.09.2021 

 

Оновлення (за 

потреби) інструкцій з 

пожежної безпеки для 

кабінетів підвищеної 

небезпеки 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

До 

01.09.2021 

 

Проведення 

інструктажів з 

працівниками з 

протипожежної 

безпеки 

Відповідальна 

особа 

До 

01.09.2021 

 

Ознайомлення 

працівників з 

порядком оповіщення 

про пожежу 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР  

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.09.2021 

 

Забезпечення сторожів 

списком посадових 

осіб із зазначенням 

їхніх номерів 

домашніх телефонів. 

Загорна Т.М., 

завідувач 

господарством 

До 

01.09.2021 

 



Розроблення заходів 

щодо усунення 

недоліків, зазначених у 

приписах  по  системі 

НАССР 

Скрипка Н.В, 

директор  
За потребою 

 

Організація 

збереження добових 

проб готових страв у 

холодильнику 

відповідно до вимог 

НАССР 

Гейда  М. М., 

Павлінова Д.Д., 

медичні сестри з 

дієтичного 

харчування 

Постійно 

 

Здійснення бракеражу 

сирої та готової 

продукції, фіксація 

результатів у 

відповідних журналах 

Гейда  М. М., 

Павлінова Д.Д., 

медичні сестри з 

дієтичного 

харчування 

Постійно 

 

  Перевірка наявності 

актів-дозволів на 

проведення занять у 

кабінетах підвищеної 

небезпеки, спортзалі, 

майстерні, актів 

перевірки стану 

обладнання тощо 

Комісія 
До 

01.09.2021 

 

Проведення 

інструктажів з 

учасниками освітнього 

процесу щодо безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

правил поведінки в 

умовах надзвичайних 

ситуацій 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з 

НВР, класні 

керівники 

Постійно 

 

Ознайомлення 

працівників з 

алгоритмом дій в разі 

нещасного випадку з 

дітьми та 

працівниками закладу 

освіти чи  раптового 

погіршення їх стану 

здоров’я 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з 

НВР, 

 Гейда М.М., 

сестра медична 

До 

01.09.2021 

 

Здійснення контролю 

за дотриманням 

нормативності ведення 

у закладі освіти 

журналів реєстрації 

нещасних випадків, що 

сталися з учасниками 

освітнього процесу у 

2021/2022 н.р. 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

Постійно 

 

Здійснення роботи 

щодо систематичного 

доведення до 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

Постійно 

 



працівників ліцею та 

роз'яснення нових 

нормативно-правових 

документів з питань 

охорони життя і 

здоров‘я здобувачів 

освіти та вихованців, 

запобігання усім 

видам дитячого 

травматизму 

  Проведення 

інструктажів зі 

здобувачами освіти 

перед екскурсіями, 

перед канікулами, під 

час лабораторних та 

практичних робіт, 

тощо 

Класні 

керівники, 

вчителі-

предметники 

Упродовж  

навчального 

року 

 

Проведення Тижня 

безпеки 

життєдіяльності  

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

Квітень 

 

Проведення Дня 

цивільного захисту у  

закладі освіти 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

Травень 

 

Організація роботи 

щодо проведення 

поглиблених 

профілактичних 

медичних оглядів 

здобувачів освіти 

 Сестра медична Вересень 

 

  Оформлення 

інформаційного 

куточку для батьків та 

учнів щодо організації 

харчування дітей 

ЛабунськаС.В., 

заступник 

директора з 

НВР,  медичні 

сестри  

До 

01.09.2021  

 

Оновлення списку 

дітей, які потребують 

безкоштовного  

харчування 

Задніпровська  

В.В. 

Вересень 

2021 

 

 

 

Проведення обліку 

дітей, які охоплені 

харчуванням  

Класні 

керівники 
Постійно 

 

Включення до порядку 

денного Ради закладу , 

батьківських зборів 

питання організації 

харчування 

Лабунська С.В., 

заступник 

директора з НВР 

Згідно 

річного 

плану 

 

Забезпечення 

дотримання санітарно-

гігієнічних умов у 

їдальні, на харчоблоці 

Лабунська С..В., 

заступник 

директора з НВР 

Упродовж  

навчального 

року 

 

Забезпечення С-

вітамінізації 
Адміністрація 

Упродовж  

навчального 

 



харчування року 

Контроль за якістю та 

безпекою, дотримання 

термінів, умов 

зберігання та 

реалізації продуктів, за 

поставкою продуктів 

харчування  

Сестра медична 

 

Упродовж  

навчального 

року 

 

Організація роботи 

щодо підготовки 

харчоблоку та обідньої 

зали до початку нового 

навчального року 

Адміністрація Серпень 

 

Організація роботи 

щодо профілактики  

технологічного 

обладнання 

харчоблоку, перевірка 

заземлення та опору 

ізоляції   

Завгосп Постійно 

 

  Забезпечення 

утримання 

технологічного та 

холодильного 

обладнання  

 Завгосп 
Постійно 

 

 

  Залучення 

альтернативних 

джерел фінансування 

закладу  освіти 

Адміністрація 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  Проведення 

необхідної роботи по 

запровадженню нового 

Санітарного 

регламенту для 

закладів загальної 

середньої освіти та  

закладів  дошкільної  

освіти 

Адміністрація 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  Оновлення 

демонстраційної 

техніки в предметних 

кабінетах 

Адміністрація 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  
Капітальний ремонт 

їдальні та харчоблоку 

Скрипка Н.В, 

директор 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  Комп’ютери закладу 

освіти обладнати 

технічними засобами 

та інструментами 

контролю щодо 

безпечного 

користування 

мережею  Інтернет. 

Скрипка Н.В, 

директор 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  Встановлення  Скрипка Н.В, Упродовж   



мармітів  у  їдальні директор навчального 

року 

  Проведення  ремонту 

кабінету № 17 (третій 

поверх), №25 

(четвертий  поверх) під  

малу  спортивну  залу 

Скрипка Н.В, 

директор, 

батьківська  

рада 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  Придбання сучасного 

навчального 

обладнання в кабінети 

природничо-

математичного циклу  

Скрипка Н.В, 

директор 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  
Придбання шкільного 

автобусу 

Скрипка Н.В, 

директор 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  
Придбання  меблів  

для  медіатеки 

Скрипка Н.В, 

директор 

Упродовж  

навчального 

року 

 

  

 

6.2. 

Створення 

освітнього 

середовища, 

вільного від 

будь – яких 

форм 

насильства та 

дискримінації 

    У закладі освіти сплановані та проводиться комплекс заходів 

щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації та булінгу: 

1. Інформування учасників освітнього процесу про 

адміністративну та кримінальну відповідальність  за вчинення 

булінгу та іншого насильства; 

2. Вивчення ситуації з розповсюдженням булінгу у закладі 

освіти; 

3. У закладі освіти здійснюється аналіз причин відсутності 

здобувачів освіти на заняттях та оперативно вживаються 

відповідні заходи; 

4. Формування навичок толерантної поведінки, 

конструктивного вирішення конфліктів; 

5. Формування знань з правил безпечної поведінки в мережі 

Інтернет; 

Дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в 

закладі освіти забезпечується дотриманням етичних норм, поваги 

до гідності, прав і свобод людини. 

Соціально-психологічна служба закладу освіти здійснює системну 

роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому 

насильству через діагностування, індивідуальну роботу, тренінгові 

заняття. 

Керівники та педагогічні працівники проходять навчання  з 

протидії  булінгу, співпрацюють з фахівцями, вивчають 

нормативні документи по виявленню та запобіганню булінгу та 

іншому насильству.  

Правила поведінки та правила безпечної поведінки дітей створені 

у закладі освіти у співпраці з усіма учасниками освітнього 

процесу,  тісно  співпрацює  ліцей  з  Національним  університетом  

внутрішніх  справ.  



 У закладі створена дієва система контролю за відвідуванням 

занять учнями та профілактики порушень вимог всеобучу. 

Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних 

органів, фахівцями інших служб, регулярно залучає їх до роботи з 

питань запобігання та протидії різним видам насильства та 

булінгу. На сайті закладу постійно оновлюється інформація щодо 

протидії та запобігання булінгу. 

 

Шляхи реалізації 

 
6.2. Створення 

освітнього 

середовища, 

вільного від 

будь-яких 

форм 

насильства та 

дискримінації, 

соціальний 

захист дітей  

Створення  плану заходів 

щодо  запобігання та 
протидії булінгу 

Задніпровська 

В.В. 
Вересень 

 

Проведення виховних 
заходів щодо запобігання 

проявам дискримінації 

Задніпровська 

В.В., заступник 
директора з НВР, 

класні керіники 

 

Упродовж  
навчального 

року 

 

Опитування учасників 
освітнього процесу щодо 

безпечності і 

психологічної 
комфортності закладу 

освіти 

Соціальний 

педагог 

Упродовж  
навчального 

року 

 

Ознайомлення 

педагогічних працівників 
з нормативно-правовими 

документами щодо 

виявлення ознак булінгу, 
іншого насильства та 

запобігання йому 

Задніпровська 

В.В., заступник 

директора з НВР 

Упродовж  

навчального 

року 

 

Співпраця з 

представниками 
правоохоронних органів, 

іншими фахівцями з 

питань запобігання та 
протидії булінгу 

Задніпровська 

В.В., заступник 
директора з НВР 

Упродовж  

навчального 
року 

 

Ознайомлення учасників 

освітнього процесу з 

правилами поведінки  у 
закладі освіти щодо 

дотримання етичних 

норм, поваги та гідності 
прав і свобод людини 

Задніпровська 

В.В., заступник 
директора з НВР, 

класні керіники 

 

Вересень 

 

Анкетування учасників 

освітнього процесу щодо 

дотримання  визначених у 
закладі освіти правил 

поведінки 

Соціальний 

педагог 

Жовтень, 

лютий 

 

Здійснення аналізу 

причин відсутності дітей 
на уроках та вживання 

необхідних заходів 

Класні керівники 

Упродовж  

навчального 

року 

 

Здійснення системної 
роботи з виявлення, 

реагування та запобігання 

Соціальний 

педагог 
Постійно 

 



булінгу, іншому 

насильству 
(діагностування, 

індивідуальна робота, 

тренінгові заняття) 

Співпраця закладу освіти 

зі службами та 

правоохоронними 

органами у випадку 
виявлення фактів булінгу 

Адміністрація 
У разі 
потреби 

 

  Круглий стіл для 

педагогічного колективу 
«Безпечна школа. Маски 

булінгу» 

 

Задніпровська 

В.В., заступник 
директора з НВР, 

класні керіники 

 

Упродовж  
навчального 

року 

 

Участь в акції «Стоп 
булінг!» 

Задніпровська 
В.В., заступник 

директора з НВР, 

класні керіники 
 

Упродовж  

навчального 

року 

 

Конкурс-виставка 

плакатів на тему «Булінгу 
скажемо – НІ!» 

Задніпровська 

В.В., заступник 

директора з НВР, 
класні керіники 

 

Упродовж  

навчального 
року 

 

 
Загальношкільний 

квест «Булінгу-НІ!» 

 

Задніпровська 

В.В., заступник 
директора з НВР, 

класні керіники 

 

Упродовж  
навчального 

року 

 

 

6.3. 

Формування 

інклюзивного, 

розвивального 

та 

мотивуючого  

до навчання 

освітнього 

простору 

    У закладі освіти вчителями застосовуються специфічні форми,  

прийоми, методики та технології роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

    Заклад освіти забезпечений асистентами вчителя, вихователя, 

логопедами, реабілітологом, іншими фахівцями для реалізації 

інклюзивного навчання (в залежності від потреби). 

     У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість 

освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.   

     У ліцеї налагоджена співпраця педагогічних працівників щодо 

навчання дітей з особливими освітніми потребами, створена 

команда психолого-педагогічного супроводу. 

    У закладі освіти наявні та використовуються дидактичні засоби 

відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти: 
№ 

п/п 

Найменування цінностей Од. вим. К-ть  

1 Персональний комп’ютер DIA WEST шт. 1 

2 Світлодіодний стіл шт. 1 

3 Балансуючий лабіринт шт. 1 

4 Набір сенсорних м’ячів (6 м’ячиків)  комплект 1 

5 Набір кінетний пісок шт. 10 

6 Іграшка дерев’яна Піраміда LG-5 

«Левеня» 

шт. 2 



7 Іграшка дерев’яна «Гномики-

силянка» CUBIKA «Левеня» 

арт.13654 

шт. 1 

8 Іграшка дерев’яна «Рибки-силянки» 

CUBIKA «Левеня» арт.13647 

шт. 1 

9 Іграшка дерев’яна конструктор 

«Казкове місто» LKM-3«Левеня» 

шт. 1 

10 Іграшка дерев’яна «Стучалка куб» 

арт.MG 1082 

шт. 1 

11 Іграшка «Розумний малюк Куля 

ТехноК» арт.2247 

шт. 1 

12 Іграшка дерев’яна КУБ  Intelligence 

box 

шт. 1 

13 Кубики м’які 4шт. Розумна іграшка 

«Звірі» 

шт. 1 

14 Шнурівка дерев’яна  шт. 1 

15 Гра настільна «Карти-сортери» 

VT2904-08 Кольори 

шт. 1 

16 Іграшка сортер 691-47фігури шт. 1 

17 Іграшка  розумний малюк 

«Будиночок техно» 

шт. 1 

18 Пасочки  шт. 2 

19 Килимок масажний дерев.38х38см шт. 1 

20 Набір фруктів арт.5521(вел.) шт. 1 

21 Набір фруктів арт.5309(мал.) шт. 1 

22 М’яч арт.МS1137-2 шт. 1 

23 М’яч «Їжак» шт. 1 

24 Гра настільна велика VEGA  ТОВ 

фігури Данкотойс 

шт. 1 

25 Килимок-пазл Веселая головоломка 

МОЗ375 

шт. 1 

26 Дзеркало 80х80см шт. 1 

27 Набір для вивчення складу числа шт. 1 

28 Гра логопедична «Мішочок загадок» шт. 1 

29 Іграшковий набір Lego box play шт. 1 

Кімната для корекційно-розвиткових занять дошкільного підрозділу 

забезпечена: 

30.  Світлодіодний стіл для пісочної 

анімації та терапії Art&Play з піском; 

шт. 1 

31. М’який ЛФК набір (великий) шт. 1 

32. Сухий басейн з кульками шт. 1 

33. Комплект «Колона з бульбашками» шт. 1 

      

Заклад освіти співпрацює з Комунальною установою 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Дергачівської міської ради 

Харківської області щодо психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами. Освітнє середовище 

закладу освіти мотивує учнів до оволодіння ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями, здорового способу 

життя та екологічно-доцільної поведінки здобувачів освіти в 

освітньому процесі у тому числі через участь в освітніх проєктах, 

конкурсах, виставках:  



 2016 - Участь у практичному  експериментальному  проєкті 

«Розвиток інклюзивного  освітнього  середовища» (м.Київ). 

 2017 - Участь  у  Всеукраїнському  форумі щодо  розвитку  

інклюзивної  освіти (м.Київ). 

 2019 - Десята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 

2019» та отримав диплом  і  срібну медаль у номінації «Сучасний 

вектор розвитку інклюзивної освіти в Україні» (м.Київ). 

      Ліцей є опорним закладом з питань організації 

інклюзивного навчання, бере участь у Менторській програмі із 

запровадження інклюзивної освіти проєкту Німецького 

товариства міжнародного співробітництва «Deutsche 

Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». 

      У  2020  році  досвід  роботи  ліцею  надруковано у  виданнях 

Національної академії  педагогічних  наук  України  

«Сучасний  педагогічний  досвід  освітян  України» м. Київ,  

Альфа  Віта  Груп та «Педагогічні  науки: теорія, історія, 

інноваційні  технології» , м.Суми. 

       У Всеукраїнському  проєкті  «Успішний  керівник  у  

новому  освітньому  просторі  України»  отримали  диплом  

переможця,  ліцей  занесено  до  книги  Національної академії  

педагогічних  наук  України  як  кращий  заклад  (2020 рік , 

м.Київ).  

 

 

 

Шляхи реалізації 

 
6.3. 

 
Формування 

інклюзивного 

розвивального 

та 

мотивуючого 

до навчання 

освітнього 

простору  

Виконувати 

нормативні 

документи: Закони 

України «Про освіту», 

«Про загальну 

середню освіту», “Про  

дошкільну  освіту”та 

інструктивно-

методичні 

рекомендації 

Міністерства освіти і 

науки України щодо 

організації 

інклюзивного 

навчання в закладах 

освіти. 

Директор Протягом 

навчального 

року 

 

Своєчасно, згідно з 

потребами приймати 

відповідні 

управлінські рішення,  

При цьому: 

узгоджувати їх з 

алгоритмом роботи 

Директор Протягом 

навчального 

року 

 



щодо організації 

інклюзивного 

навчання ;видавати 

накази на підставі заяв 

батьків або осіб, які їх 

замінюють; висновків 

про комплексну 

психолого-педагогічну 

оцінку розвитку. 

Ознайомлення з 

особливостями 

взаємодії із дітьми з 

особливими освітніми 

потребами (методичні 

рекомендації для 

вчителів). 

Заступник 

директора з НВР 

Вересень-

Жовтень 

 

Організація 

інформаційно-

роз`яснювальної 

роботи в закладі серед 

громадськості щодо: 

 - формування 

толерантного 

ставлення в соціумі до 

проблем дітей з 

особливими освітніми 

потребами; 

- розширення 

соціальних контактів 

дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 

Класні 

керівники, 

вчителі-

предметни-ки 

Протягом 

навчального 

року 

 

Забезпечити  умови 

для навчання дітей з 

ООП згідно 

рекомендацій ІРЦ  

 

Директор До 

01.09.2021 

 

Підготувати та 

затвердити 

індивідуальні 

навчальні плани 

Заступник 

директора з НВР 

До 

20.09.2021 

 

Забезпечити 

організацію та 

проведення  

корекційно-

розвиткових занять 

для дітей з особливими 

освітніми потребами, 

які навчаються в   

класах з інклюзивною 

формою навчання  

Заступник 

директора з НВР  

Протягом 

навчального 

року 

 

Забезпечити участь 

адміністрації, 

педагогічного 

Директор Протягом 

навчального 

року 

 



колективу в роботі 

конференцій, 

семінарів щодо 

організації освітнього  

процесу дітей з  

інклюзивною формою 

навчання 

 

Надавати системну 

консультативну, 

психолого-педагогічну 

допомогу батькам 

дітей з особливими 

освітніми потребами  

 

Заступник 

директора з НВР 

Протягом 

навчально-

го року 

 

Здійснювати 

моніторинг стану 

організації 

інклюзивного 

навчання  здобувачів 

освіти з особливими 

освітніми потребами з 

метою корекції 

індивідуальних 

навчальних планів, 

програм та методик, 

адаптованих до 

можливостей дитини  

 

Заступник 

директора з НВР  

Двічі на рік  

Облаштування 

приміщення та 

території ліцею з 

урахуванням 

принципів 

універсального 

дизайну та розумового 

пристосування 

Адміністрація Постійно 

 

Забезпечення 

архітектурної 

доступності 

приміщень закладу 

Адміністрація 
До 

10.09.2021 

 

Оновлення 

матеріальної бази 

ресурсної кімнати 

Адміністрація 
По 

можливості 

 

Оптимізація 

універсального 

дизайну освітнього 

простору 

Адміністрація Постійно 

 

Вдосконалення 

матеріально-технічної 

бази кабінету 

корекційно-

розвиткової  роботи  

Адміністрація 
Травень 

2022 

 



Забезпечення 

корекційних педагогів 

відповідно до 

висновку ІРЦ для 

кожної дитини 

Адміністрація 
До початку 

навчального 

року 

 

Створення команд 

психолого-

педагогічного 

супроводу (для 

кожного здобувача  

освіти) 

Адміністрація 
До 

10.09.2021 

 

Розробка 

індивідуально 

програми розвитку   

дітей 

Команда  

супроводу 

До 

20.09.2021 

 

Забезпечення дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

безкоштовним 

харчуванням 

Адміністрація Постійно  

 

Освітній простір, 

обладнання, засоби 

навчання сприяння.  

Адміністрація Постійно  
 

Брати участь   в  

реалізації    районного 

соціального проєкту  

«Без меж» та  

ліцейному  проєкті 

«Інклюзивна  освіта-

перспектива  

майбутнього» 

 

Команда  

супроводу 
Постійно  

Проаналізувати стан  

роботи  з  питань  

інклюзивного  

навчання 

Команда  

супроводу 
Постійно  

  Видати  до  друку  

посібник з  досвідом  

роботи  ліцею  з  

даного  питання 

Адміністрація 2022  рік  

 

 6.4. Комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу 

Завдання: 

 створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає 

сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що 

дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і 

здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний 

інформаційно -освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і 

автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і 

будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, педагогів та 

здобувачів освіти. Основними учасниками і користувачами єдиного 



інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, здобувачі освіти, 

адміністрація , батьки. 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Забезпечення освітнього 

процесу  

 

 робота  ліцею  над  

реалізацією  проєкту «Єдиний  

інформаційний  простір» 

 

 робота із сайтом закладу 

 

 поновити: 

 паспорти кабінетів 

інформатики,  медіатеки, 

сучасних кабінетів  з   

мультимедійним  обладнанням ; 

 картотеку електронних 

засобів навчального 

призначення 

 

 організація роботи з 

програмою «Реєстрація на ЗНО- 

2022» 

 

 організація 

індивідуальної підготовки учнів 

до предметних олімпіад 

 

 участь учнів у І, ІІ етапах 

олімпіад з інформатики та 

інформаційних технологій 

 

 участь учнів у обласному 

дистанційному фестивалі з 

комп’ютерної  графіки та 

анімації  

 

 участь у проведенні 

предметного тижня з 

інформатики 

 

 поновити: 

 

 каталог учительських та 

учнівських програмних 

продуктів; 

 

 розробити пам’ятки для 

вчителів  «Використання сервісу 

 

 

Постійно 

 

 

Вересень  

 

 

 

Листопад, 

грудень 

 

 

Вересень- 

грудень 

 

 

 

Вересень- 

грудень 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Згідно з 

графіком 

проведення 

 

 

 

 

Вересень-

жовтень  

 

Жовтень 

 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

Вчитель 

інформатики 

 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

 

Вчитель 

інформатики 

 

 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

 

Вчитель 

інформатики 

 

 

 

 

 

 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

 

 

 

 

Вчителі 

інформатики 

 

 

 

 



Thinglink для організації  

проектної та дослідницької 

діяльності здобувачів  освіти » 

 

  «Використання онлайн 

платформ для професійного 

саморозвитку педагогів, 

дистанційного навчання». 

 

2 Підготовка й перепідготовка 

користувачів 

 

 семінар «Використання 

ІКТ з метою формування вміння 

самостійно працювати з 

інформацією» 

 

 скласти графік занять з 

педагогічними працівниками  

 

 самоосвітня діяльність 

педагогів, спрямована на 

підвищення ІКТ- 

компетентності 

 

 організувати консультації 

з педагогічними працівниками 

щодо використання ІКТ під час 

проведення моніторингових 

процедур  

 

 використання інформації 

через електронну мережу 

Інтернет 

 

 

 

 

Жовтень  

 

 

 

 

 

Вересень  

 

 

Постійно  

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно  

 

 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

 

 

 

Вчитель 

інформатики 

 

Педагогічні 

працівники 

 

 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

 

Педагогічні 

працівники 

 

 

3 Підтримка управлінської 

діяльності 

Забезпечити управлінський 

цикл робіт, що виконується за 

допомогою програмно- 

технічних комплексів: «ЗНЗ- 1»; 

«83- РВК».Організувати 

заповнення:бази даних 

«Інформатизація»; 

автоматизованої бази «Освіта 

Харківщини  «ІСУО-2022» 

 Забезпечити регулярний 

обмін інформацією електронною 

поштою  

 Забезпечити сервісне 

обслуговування програмно-

технічних комплексів підтримки 

управлінської діяльності 

 

 

 

Вересень-

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

Постійно  

 

 

 

  



 

6.5. ст.53 Конституції України, статтей Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про загальну середню освіту»,  Закону України «Про 

дошкільну освіту» 
№ 

з/п 

         Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

 

1 2 3 4  

1 Організувати 

постійний контроль 

за здобуттям повної 

загальної середньої 

освіти та вести 

роз'яснювальну 

роботу серед 

населення щодо 

обов'язковості 

здобуття дітьми  

повної загальної 

середньої освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Адміністрація, 

педколектив 
 

2 Систематично 

проводити роботу 

щодо залучення до 

навчання дітей від 6 

до 18 років 

Провести аналіз 

кількості дітей і 

підлітків, що 

проживають на 

території 

обслуговування 

закладу та 

навчаються в інших 

закладах 

Протягом року 

Серпень 

Адміністрація, 

педколектив, 

відповідальний    

за територію 

обслуговування 

 

3 Взяти участь у 

Всеукраїнському 

рейді «Урок»:                                    

• охоплення 

навчанням підлітків, 

які перебувають 

на обліку в 

 службі у справах 

дітей 

та поліції 

які виховуються у 

кризових родинах; 

дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування; дітей з 

малозабезпечених , 

багатодітних сімей; 

Протягом 

навчального 

року 

 

Інформація             

(1 раз на 

тиждень) 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

 



• тримати під 

контролем  дітей, які 

схильні до пропуску 

занять без поважних 

причин 

4 Забезпечити 

своєчасне уточнення 

затверджених 

міською радою 

списків дітей і 

підлітків шкільного 

віку Інструкції з 

обліку дітей і 

підлітків шкільного 

віку 

До 01.06 Відповідальний за 

територію 

обслуговування 

 

5 Перевірити явку 

дітей і підлітків 

шкільного віку до  

закладу освіти на 

підставі списків. 

Скласти 

«Список дітей і 

підлітків, які не 

приступили до 

занять 1 вересня 

2021р.» і подати до  

служби  у  справах  

дітей 

До 04.09 Відповідальний за 

територію 

обслуговування 

 

6 У разі змін вносити 

корективи до списків 

дітей і підлітків 

шкільного віку та 

дітей віком від 0 до 6 

років 

Протягом року Відповідальний за 

територію 

обслуговування 

 

7 Проводити роботу 

щодо залучення до 

навчання дітей 6- 

річного віку: 

- Уточнити  список 

дітей, яким на 01.09 

виповнилося 

5 років; 

- вжити заходів 

щодо максимально 

го залучення дітей 5- 

річного віку до 

систематичного 

навчання та 

виховання у закладах  

дошкільної  освіти ; 

- продовжити 

роботу групи 

короткотривалого 

перебування дітей у 

До 04.09 

 

Серпень- 

вересень 

 

 

 

Протягом року         

До 09.09 

Заступник директора з 

НВР 
 



дошкільному 

підрозділі;                           

- скласти план 

роботи та 

організувати роботу 

з дітьми, 

неохопленими 

дошкільною освітою 

8 Збір інформації  

працевлаштування 

випускників 

9-х, 11 класів 

Розробка бази даних 

про 

працевлаштування 

та звітування перед 

управлінням   освіти. 

До 14.09. Заступник 

директора з 

НВР, класні 

керівники 

 

9 НАКАЗИ    
-Про підсумки 

роботи з 

працевлаштування 

випускників 9- х та 

11-х класів 

Жовтень 

 

 

Директор  

– Про організацію 

роботи з 

працевлаштування(п

родовження 

навчання) 

випускників 9 та 11 

класів  

Травень   

10 Заслухати на нараді   

питання:                    - 

про виконання 

Конституції 

України, ст.35 

Закону України «Про 

освіту»,  Закону 

України «Про 

загальну середню 

освіту» 

Згідно з 

планом 

 

  

11 Заслухати на 

засіданні Ради ліцею 

питання щодо 

відвідування учнями 

навчальних занять 

Згідно з 

планом 

Ради 

 

Голова ради  

 

 

 

 

 

 



6.6. Створення оптимальних умов щодо початку та закінчення  

навчального року 

 
 

№ 

з/п 

 

Зміст 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Примітка 

узагальнення       

результатів 

(вихід) 

№     

справи 

1 2 3 4 5 6 

1 Укомплектувати  

заклад освіти 

педагогічними 

кадрами 

До 31.08 Директор Список 

педпрацівників 
 

2 Провести роботу 

щодо складання 

тарифікації  на 

навчальний рік 

Вересень  Директор Наказ № 

від 

Тарифікація 

 

3 Організувати 

медичний огляд  

До 31.08. Заступник 

директора  

Звіт   

4 Уточнити 

контингент 

здобувачів  освіти 

Скласти мережу.  

До 05.09. Заступник 

директора з НВР 

Мережа  

5 Провести: 

-серпневу педраду; 

-інструктивну 

нараду . 

До 01.09. Директор Протоколи  

6 Затвердити, 

погодити: 

-нормативні 

документи роботи  

закладу загальної  

середньої  освіти 

До  01.09. Директор 

Заступник 

директора з НВР 

Документація, 

плани роботи 
 

7 Забезпечити якісну 

підготовку та 

проведення Дня 

знань та Свята 

Першого дзвоника, 

Першого  уроку. 

До 01.09. Заступник 

директора з НВР 

Сценарій свята  

8 Підготувати та 

надати 

доУправління 

оперативну інфор-

мацію  

01.09. Заступник 

директора з НВР 

Інформація  

9 Довести до відома 

педагогічних 

працівників 

інструктивно-

методичні листи 

Міністерства освіти 

і науки України про 

особливості 

викладання базових 

До 04.09. Заступник 

директора з НВР 

Протокол 

наради 
 



навчальних 

предметів у 

2021/2022 

навчальному році 

10 Оформити 

документацію щодо 

організова-ного  

початку 

навчального  року 

До 04.09. Заступник 

директора  

 

Інформація   

11 Оформити особові 

справи здобувачів  

освіти 1-х та  10-х  

класів 

До 04.09. Вчителі 1-х -10-х 

класів 

Особові справи  

12 Провести перевірку 

стану та готовності 

МТЗ. Оформити 

акти готовності до 

навчального року 

До 31.08. Директор 

Заступник 

директора з НВР 

Завгосп 

Акти перевірок, 

інформація, 

журнали 

інструктажів 

 

13 Забезпечити  

підручниками та  

програмами. 

До 04.09. Бібліотекар Інформація  

14 Затвердити графіки 

чергування 

вчителів, дітей, 

сторожів на 

семестри 

До 01.09 Директор 

Заступник 

директора з НВР 

Завгосп 

Графіки   

15 Закріпити за 

класами територію 

подвір’я та 

приміщення  

закладу для 

здійснення 

самообслугову-

вання,режиму  

роботи  в  умовах 

адаптивного  

карантину 

До 04.09. Заступник 

директора з НВР 

Графіки   

16 Провести роботу зі 

здобувачами освіти, 

батьками з метою 

організації 

харчування учнів 5-

11 класів.  

Затвердити режим 

харчування в 

шкільній їдальні. 

Організувати 

пільгове 

харчування, 

дієтхарчування. 

Організувати 

чергування вчителів 

та адміністрації в 

шкільній їдальні. 

До 04.09. Заступник 

директора з НВР 

Інформація, 

графік, накази 
 



17 Скласти  

соціальний  паспорт 

До 06.09. Заступник 

директора з НВР 

Списки,  

база даних 
 

18 Провести загальні 

збори «Звіт 

директора перед 

громадськістю та 

педагогічним 

колективом» 

в  режимі  

ОНЛАЙН 

До 28.09. Директор Звіт   

19 Організувати 

підготовку учнів до 

участі у І та ІІ 

етапах шкільних та 

районних олімпіад. 

Видати наказ 

До 02.10. Заступник 

директора з НВР 

Наказ № 

від 
 

20 Скласти плани 

роботи на осінні, 

зимові, весняні 

канікули 

Жовтень 

Грудень 

Березень 

Заступник 

директора з НВР 

Плани  

 

6.7. РОБОТА ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», Базового 

компоненту дошкільної освіти в Україні,  Освітньої програми для дітей від 2 до 6 

(7) років «Дитина», листа Міністерства освіти і науки України від  30.07.2020  № 

1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 

навчальному році», виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при 

розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та 

досягнення, колектив закладу дошкільної освіти буде розглядати у 2021/2022 

навчальному році наступні завдання: 

 

Пріоритетні завдання роботи дошкільного підрозділу  на 2021-2022н.р.: 

1. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти 

для реалізації завдань патріотичного виховання» 

2.Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників за 

допомогою мнемотехніки. 

3.Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання 

через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх 

здоров’язбережувальних технологій. 

4. Продовжувати забезпечувати умови якісного інклюзивного виховання та  

розвитку дітей з особливими освітніми потребами.  
 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                           МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Мета: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільному 

підрозділі, упровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду, інноваційних 

технологій, методичних та психолого-методичних досягнень освіти, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

 

3.1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ: 

 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1  З метою підвищення теоретичного 

рівня та фахової майстерності 

педагогів: 

- Забезпечити підвищення 

фахової майстерності вихователів 

підрозділу на курсах при ХАНО (за 

графіком); 

- забезпечити участь 

вихователів у роботі районних 

методичних заходів (за графіком) 

- здійснювати знайомства 

педагогів з новинками науково-

методичної літератури, 

педагогічними виданнями. 

 

Протягом 

навч. року 

Вихователі-

методисти  

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

2 З метою самоосвіти опрацьовувати  

методичні рекомендації щодо 

здійснення освітнього процесу у 

дошкільному підрозділі на 2021-2022 

н.р. 

 

 

 

Протягом 

навч. року 

Вихователь-

методист  

Лабунська С.В. 

 

3 З метою підвищення фахової 

майстерності педагогів та якості 

освітнього процесу: 

- проводити взаємовідвідування 

занять між колегами; 

- організувати і затвердити 

склад методичного об’єднання 

вихователів дошкільного підрозділу 

 

 

 

 

Протягом 

навч. року 

 

Вихователь-

методист  

Лабунська С.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ 

План роботи на 2021-2022 н.р. 

Завдання : створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий 

перебіг процесу адаптації вихованців старших груп до шкільного навчання (природність 

переходу з дошкільного підрозділу до ліцею). 

Мета: розкрити шляхи реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками 

освіти у вихованні дітей патріотичних, моральних та трудових якостей. 

Проблема:  створення системи безперервної освіти, що забезпечує ефективний 

поступальний розвиток дитини, її успішне навчання і виховання на основі зв'язку та 

узгодженості компонентів освіти. 

Керівник: Першина О.В. (вихователь групи «Веселка»); 

Члени : Важинська Ю.Г.(вихователь групи «Веселі чоловічки»),  Онопрієнко Ю.М. 

(вихователь групи «Барвінок»), Артюкович О.Б. (вихователь  групи «Дзвіночок»), Вакуленко 

К.М. (вихователь групи «Мамине щастя»), Черняєва М.П. вихователь групи «Сонечко»), 

Давидова К.В. (вихователь групи короткотривалого перебування), Чухрай О.В.  (муз керівник), 

Чувпило С.В. (асистент вихователя). 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 І ЗАСІДАННЯ 

1. Ознайомлення з планом роботи 

об’єднання на 2021-2022н.р. 

2. Доповідь « Інноваційні педагогічні 

технології в дошкільній освіті, кращий 

педагогічний досвід, новинки методичної 

літератури, фахової преси, програм розвитку 

дітей дошкільного віку в умовах Нової 

української школи 

3. Затвердження плану роботи 

методоб’єднання. 

 

 

Вересень 

2021р. 

Керівник метод-

об’єднання, 

вихователі               

 

2 ІІ ЗАСІДАННЯ 

Тема: «Забезпечення наступності між 

дошкільною та початковою ланками освіти при 

реалізації завдань патріотичного виховання» 

1.«Формування національно-патріотичних 

почуттів дошкільників засобами 

народознавства» 

 

 

Січень 

2022р. 

Вихователі, 

вчителі 

початкових класів   

 

 

 

3 ІІІ ЗАСІДАННЯ 

1. «Системний підхід до реалізації 

фізкультурно-оздоровчої роботи з 

дошкільниками» 

2.«Сприяння розвитку фізично здорової 

особистості». 

 

Квітень 2022р. Вихователі, 

вчителі 

початкових класів  

 



 

 

 

 

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

№ Науково-методична робота Термін Відповідальні Відміт

ка про 

викон

ання 

1 Здійснювати інформаційне, методичне 

забезпечення освітнього процесу, творчої, 

інноваційної діяльності педагогів. 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

 

2 Проводити діагностику стану освітнього 

процесу, методичної, інноваційної діяльності 

дошкільного підрозділу 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

 

3 Здійснювати методичний супровід роботи 

методичного об’єднання вихователів 

дошкільного підрозділу 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

 

4 Сприяти процесу узагальнення 

перспективного досвіду педагогів 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

 

5 Скласти та затвердити розклад занять 

відповідно до наказу МОН України  

Вересень 

2021р. 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

 

6 Скласти розклад роботи гуртків Вересень 

2021р. 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

 

7 Розробити методичні рекомендації для 

педагогів щодо планування освітнього 

процесу відповідно до чинних нормативних 

документів. 

Вересень 

2021р.  

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

8 

  

Організувати проведення тематичних 

«педагогічних годин», спрямованих на 

визначення системи педагогічних впливів та 

забезпечення підвищення якості освітнього 

процесу 

Відповідно 

до річного 

плану  

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

9 Систематично поповнювати картотеку 

періодичної та методичної літератури 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 



10 Складання проекту плану роботи на новий 

навчальний рік та оздоровчий період 

Травень 

2022р. 

Вихователь-

методист 

Лабунська С.В., 

Онопрієнко О.В. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ І ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ВИХОВАТЕЛІВ 

№ Тематика, зміст Термін Відповідальні  

1 Семінар-практикум з елементами тренінгу 

«Прийоми мнемотехніки в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти» 

 

Жовтень 

2021р. 

Вихователі-

методисти, 

Артюкович О.Б. 

вихователь групи 

«Дзвіночок» 

 

2 Майстер-клас «Вдосконаленню системи 

роботи дошкільного підрозділу з 

фізкультурно-оздоровчої роботи». Робота 

по авторській програмі М. Єфименка 

“Казкова фізкультура” 

 

Грудень 

2021р. 

Вихователі-

методисти, 

Чувпило С.В., 

інструктор з 

фізичної 

культури 

 

3 Майстер-клас зі створення особистої 

сторінки педагога на освітніх платформах 

(«Всеосвіта», «На урок» чи інших 

платформах). 

Мета: підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з формування інформаційно-

комунікаційної компетенції; збагачення 

практичних навичок у використанні 

сучасних ІКТ-технологій в освітньому 

процесі дошкільного підрозділу 

Лютий 

2022 р. 

Важинська Ю.Г., 

вихователь групи 

«Веселі 

чоловічки» 

 

4 Семінар – практикум для вихователів  з 

елементами тренінгу «Соціально-

психологічна компетентність дітей 

дошкільного віку» 

 

Квітень 

2021р. 

Вихователі-

методисти, 

Вакуленко К.М., 

вихователь групи 

«Мамине щастя» 

 

 

 

ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

 

Тема та зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні  Відмітк

а про 

викона

ння 

1 Заняття з здоров’язберігальної, фізичної 

діяльності з елементами національно-

патріотичного виховання для дітей 6-го року 

життя 

Жовтень  Онопрієнко 

Ю.М., вихователь 

старшої групи 

«Барвінок» 

 

2 Інтегроване заняття з пріоритетом 

мовленнєвої діяльності з використанням 

методів ТРВЗ для дітей 6-го року життя. 

 

Листопад  Важинська Ю.Г., 

вихователь 

старшої групи 

«Веселі 

чоловічки» 

 



3 Фізкультурне заняття-квест на тему 

«Козацькі забави» у старшій групі. 

Мета: формування національно-

патріотичних почуттів дошкільників 

засобами народознавства та фізичного 

виховання. 

Листопад Чувпило С.В., 

інструктор з 

фізичної культури 

 

4 

 

 

Інтегроване заняття з пріоритетом 

мовленнєвої діяльності з використанням 

мнемотехніки для дітей 5-го року життя. 

Грудень Артюкович О.Б., 

вихователь 

середньої групи 

«Дзвіночок» 

 

5 

 

 

Інтегроване заняття з використанням 

театралізованої діяльності за казками 

В.Сухомлинського для дітей 5-го року життя 

Січень Вихователь 

середньої групи 

«Сонечко» 

 

6 Патріотична розвага «Мова моя – калинова» Лютий Чухрай О.В., 

музичний 

керівник 

 

7 Заняття з розвитку мовлення з елементами 

грамоти. 

Лютий Давидова К.В., 

вихователь ГКП 

 

8 Заняття з образотворчої діяльності з 

використанням нетрадиційних форм роботи 

з аплікації для дітей 6-го року життя 

Березень Піщуліна О.О., 

керівник 

зображувальної 

діяльності 

 

9 Заняття з логіко-математичного розвитку 

розвитку з використанням ігрових методів та 

прийомів для дітей 4-го року життя. 

Квітень Першина О.В., 

вихователь 

молодшої групи 

«Веселка» 

 

10 Інтегроване заняття з пріоритетом 

пізнавальної діяльності для дітей 4-го року 

життя. 

Травень 

 

 

Вакуленко К.М., 

вихователь 

молодшої групи 

«Мамине щастя» 

 

                                                         

 

САМООСВІТА 

№ 

 

ПІБ педагога Тема самоосвітньої діяльності 

педагогів 

Термін 

проведення 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Лабунська С.В. 

вихователь-

методист 

Інклюзія- майбутнє, яке починається з 

гарного старту 

Протягом року  

2. Першина О.В. LEGO конструктор – як засіб 

пізнавального розвитку дошкільників 

Протягом року  

3 Вакуленко К.М.  Предметно-розвивальне середовище 

як засіб розвитку дошкільників 

Формування правильної звуковимови 

у дітей старшого дошкільного віку 

(Логопедична) 

Протягом року  

4. Давидова К.В. Розвиток творчої особистості      

нестандартними методами навчання 

Протягом року  

5. Важинська Ю.Г. Формування екологічного 

світорозуміння дошкільників 

Протягом року  

6. Онопрієнко Ю.М  Проектно-дослідницько-

експериментальна діяльність з дітьми 

Протягом року  



дошкільного віку 

7 Артюкович О.Б. Розвиток математикних здібностей 

дітей за допомогою дидактичних ігор 

та вправ 

Протягом року  

8 Черняєва М.П. Морально-естетичне виховання дітей 

засобами казкотерапії 

Протягом року  

9 Піщуліна А.О. Формування творчих здібностей 

дошкільників засобами 

нетрадиційних технік 

Протягом року  

10 Чувпило С.М. Форми та засоби організації занять з 

ЛФК в групі з інклюзивною формою 

навчання 

Протягом року  

11 Чухрай О.В. Патріотичне виховання дошкільників 

засобами хореографії 

Протягом року  

 

                                

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

 

№ 

 

 Форма роботи Дата проходження 

курсів 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Опрацювання постанови КМУ 

від 21.09.2019  №800 «Порядок 

підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників».  

До 20.09.2021 Вихователь-

методист 

 

2 Проходження курсів підвищення 

кваліфікації (дистанційних, 

очних)     

- курси підвищення кваліфікації 

музичного керівника:Чухрай 

О.В., інструктора з фізичного 

фиховання Чувпило С.В. 

2022 рік: 

 

Згідно плану в 

2022 році 

Вихователь-

методист 

 

3 Забезпечення  педагогів   

докурсовими та післякурсовими 

завданнями з написання 

випускних\творчих робіт у 

відповідності до сучасних вимог 

(опис власного досвіду, 

авторський освітній проєкт, 

представлення власного блогу чи 

портфоліо, персональні розробки 

занять чи інших заходів тощо). 

жовтень Вихователь-

методист 

 

4 Заслухати звіти педагогів, що 

пройшли курси підвищення 

кваліфікації у 2022 р. 

листопад вихователь- 

методист 

 

  5        Атестувати в поточному 

навчальному році наступних 

педагогів: Артюкович О.Б., 

Чухрай О.В., Чувпило С.В. 

 

березень вихователь- 

методист 

 



 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ 

 

 

№ Тема консультацій Термін Відповідальні Відмітк

а про 

викона

ння 

1 Особливості організації освітнього процесу 

у новому навчальному році. 

Вересень 

2021р. 

Лабунська С.В., 

вихователь-

методист 

 

2 Нетрадиційні техніки ліплення та аплікації 

як засіб творчого розвитку дошкільників      

Вересень 

2021р. 

Піщуліна А.О., 

вихователь 

 

3 Як навчити дитину читати? Жовтень 

2021р. 

Давидова К.В., 

вихователь ГКП 

 

4  «Організація якісного харчування дітей»  Листопад 

2021р. 

 Павлінова Д.Д., 

сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

 

5 Проектно-дослідницько-експериментальна 

діяльність з дітьми дошкільного віку 

Грудень 

2021р. 

Онопрієнко Ю.М.  

6 Патріотичне виховання дошкільників 

засобами хореографії 

Січень 

2022 р. 

Чухрай О.В., 

музичний 

керівник 

 

7 Методи ознайомлення дітей з основами 

безпеки життєдіяльності 

 

Січень 

2022 р. 

Артюкович О.Б., 

вихователь групи 

«Дзвіночок» 

 

8    Гра – універсальний спосіб навчання і 

виховання дитини 

 

Лютий 

2022р. 

Вакуленко К.М., 

вихователь групи 

«Сонечко" 

 

9  Формування екологічного світорозуміння 

дошкільників 

 

Березень 

2022р. 

Важинська Ю.Г. 

вихователь 

 

10 LEGO конструктор – як засіб пізнавального 

розвитку дошкільників 

Квітень  

2022р. 

Першина О.В., 

вихователь групи 

«Веселка» 

 

11 Завдання та шляхи формування 

національної самосвідомості та 

патріотичного виховання у дошкільників 

засобами українознавства. 

 

Травень 

2022 р. 

Вихователь групи 

«Сонечко» 

 



12 Літня оздоровча кампанія: основні 

завдання педагогічного колективу. 

Травень 

2022р. 

Дмитрієва Н.О., 

старша медсестра 

 

 
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

 

 

№ 

 

Зміст та форми роботи Вид 

контролю 

Форма 

підведенн

я 

підсумків 

Термін 

проведен

ня 

Відповідальн

і  

Відміт

ка про 

викон

ання  

1 1.Про підсумки літньої 

оздоровчої кампанії 

2. Про пріоритетні 

завдання колективу на 

2020/2021 навчальний рік. 

Знайомство, обговорення 

та схвалення річного 

плану роботи 

3.Про організаційні 

питання початку нового 

навчального року:  

- готовність груп до 

нового навчального року 

 

Комплексне 

вивчення 

Педрада Серпень 

2021 р. 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

1 Про стан роботи з 

національно-

патріотичного виховання 

дошкільників засобами 

народознавства 

Тематичне 

вивчення 

Наказ Жовтень Заступник 

директора з 

НВР 

 

2 Забезпечення  умов  

якісного виховання  та  

розвитку дітей  з  ООП 

Тематичне 

вивчення 

Наказ  Січень  Заступник 

директора з 

НВР 

 

3 Про модернізацію системи 

фізичного виховання через 
різні форми рухової 

активності та впровадження 

в освітній процес 

здоров’язбережувальних 
технологій 

Тематичне 

вивчення 

Наказ Квітень Заступник 

директора з 

НВР 

 

 

Вибірковий контроль 

 
№ 

 

Зміст та форми роботи Термін 

виконання 

Форма 

відображення 

Відповідал

ьні  

Відмітка 

про 

виконання  



1 Стан календарно-

перспективного 

планування освітнього 

процесу. 

щомісячно інформація до 

відома 

вихователь

-методист  

 

2 Рівень проведення 

фізкультурних та 

музичних свят і розваг.  

щомісячно інформація до 

відома 

вихователь

-методист  

 

3 Аналіз дитячих робіт з 

образотворчої діяльності. 

Збереження дитячих 

робіт. 

1р\квартал інформація до 

відома 

вихователь

-методист   

 

4 Зміцнення матеріально-

технічної  бази та 

розвивальних осередків у 

групах. 

1р\квартал інформація до 

відома 

 

вихователь

-методист  

 

5 Рівень навчально-

методичного забезпечення 

освітнього процесу в 

дошкільному підрозділі 

1р\квартал інформація до 

відома 

вихователь

-методист  

 

 

Оперативний контроль 

 

 Зміст та форми роботи Термін 

виконання 

Форма 

відображення 

Відповідальні  Відмітка 

про 

виконан

ня  

 Готовність ЗДО до нового 

навчаль-ного року. 

Створення навчально-

матеріальної бази для 

забезпечення 

життєдіяльності дітей в 

нових умовах. 

серпень інформація  

 

комісія  

1 Підготовка педагогів до 

робочого дня 

Щоденно Діловий 

щоденник 

аналізу освіт 

ньо-виховного 

процесу. 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

1 Сформованість 

культурно-гігієнічних 

навичок дітей. 

Жовтень 

 лютий  

травень 

інформація до 

відома 

вихователь-

методист 

старша 

медична 

сестра 

 

2 Організація роботи з 

охорони життя та здоров'я 

дітей. Дотримання 

режиму: 

-прогулянок 

- денного сну 

  

 

вересень 

грудень 

березень 

 

 вересень 

січень 

квітень 

інформація до 

відома 

вихователь-

методист 

 

 

Старша 

медична 

сестра 

 



 - денного сну 

 

 інформація до 

відома 

Старша 

медична 

сестра 

 

 - споживання їжі 

 

щомісячно  інформація до 

відома 

сестра 

медична з 

дієтичного 

харчування 

 

 - провітрювання 

 

 

вересень 

листопад 

лютий 

інформація до 

відома 

сестра 

медична 

старша 

 

 - санітарно-гігієнічного 

режиму 

щомісячно 

 

інформація до 

відома 

Старша 

медична 

сестра 

 

3 Медико-педагогічний 

контроль за заняттями з 

фізкультури 

вересень 

травень 

інформація до 

відома 

сестра 

медична 

старша 

 

 

4 

Організація освітньої 

діяльності. Проведення та 

зміст: 

- ранкового прийому 

дітей 

 

вересень 

грудень 

березень 

інформація  

до відома 

вихователь-

методист 

сестра 

медична 

старша 

 

 - ранкової гімнастики 

 

 

вересень 

листопад 

лютий 

інформація  

до відома 

 вихователь-

методист 

сестра 

медична 

старша 

 

 - занять 

 

жовтень 

грудень 

лютий 

квітень 

інформація  вихователь-

методист 

 

 - прогулянок вересень 

грудень 

березень 

інформація  

до відома 

вихователь-

методист 

 

 - рухливих ігор жовтень 

січень 

інформація  

до відома 

вихователь-

методист 

 

 

 - спостережень у 

природі 

листопад 

квітень 

інформація  

до відома 

вихователь-

методист 

 

 - трудової діяльності жовтень   

березень 

інформація  

до відома 

вихователь-

методист 

 

 - індивідуальної роботи 

з дітьми 

жовтень 

березень 

інформація  

до відома 

вихователь-

методист 

 

 - взаємодії з батьками 

вихованців 

жовтень 

січень 

квітень 

Інформація до 

відома 

вихователь-

методист 

 



5 Проведення 

загартовувальних 

процедур. 

жовтень 

лютий 

травень 

 

інформація  

до відома,  

до педради 

завідувач 

вихователь-

методист 

сестра 

медична 

старша 

 

 

 

Порівняльний контроль 

 
№ 

 

Зміст та форми роботи Термін 

виконання 

Форма 

відображення 

Відповідальні  Відмітка 

про 

виконан

ня  

1 Якість обстеження 

звуковимови дітей 

вересень, 

грудень, 

квітень 

Діловий 

щоденник 

аналізу освіт 

ньо-виховного 

процесу. 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

2 Моніторинг рівня 

сформованості 

компетентності 

дошкільників відповідно 

до Освітньоі  програми 

для дітей від 2 до 6 (7) 

років «Дитина» та для 

середніх та старших груп 

відповідно до програми 

«Дитина» 

Вересень, 

січень, травень 

 Заступник 

директора з 

НВР 

 

 

СВЯТА ТА РОЗВАГИ 

 

№ Зміст та форми 

роботи 

 

Тематика 

  Вікова            

   група 

 

Термін 

 

Відповідальн

ий 

 

Відміт

ка про 

викон

ання 

в
ер

ес
ен

ь
 

Тематична Розвага 

 

 

«Нас вітає 

дитячий 

садок» 

Всі 

групи 

1 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Свято 

 

 

 

День 

дошкілля 

Всі 

групи 

1 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

ж
о
в
те

н
ь Музична розвага 

 

 

Міжнародний 

день музики 

Ст. та 

сер. 

групи 

1 тиждень 

2021  

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Музично-спортивна 

розвага 

 

«Козацькі 

розваги» 

Старші 

групи 

 3 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

л

и
ст

о
п

ад
 

Свято 

 

 

Свято осені Всі 

вікові 

групи 

1 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 



Тематична розвага 

 

 

 

Тиждень 

безпеки: 

«Пригоди 

Світлофорика 

Всі 

групи 

3 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

 

 

гр
у
д
ен

ь
 

Тематична розвага Свято 

Миколая 

Всі 

групи 

3 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Свято « Ялиночка 

запрошує 

малят» 

Мол. гр. 4 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Свято «Новорічний 

карнавал» 

Ст. та 

сер. 

групи 

4 тиждень 

2021 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

сі
ч

ен
ь
 

Тематична розвага 

 

Вертеп. 

Прийшли три 

празники в 

гості» 

Всі 

групи 

 2 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Спортивна розвага «Зимові 

забави зі 

Сніговиком» 

Всі 

вікові 

групи 

4 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

л
ю

ти
й

 

Тематична розвага «День 

доброти» 

Всі 

вікові 

групи 

3 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Патріотична розвага «Мова моя – 

калинова» 

Ст. та 

сер. 

групи 

4 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

 

б
ер

ез
ен

ь
 

Свято «Весна і 

мама» 

Всі 

вікові 

групи 

1 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Літературний ранок «Тарасовими 

стежинами» 

Сер. та 

ст. групи 

2 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

к
в
іт

ен
ь Тематична розвага «Свято 

зустрічі 

птахів» 

Всі 

групи 

1 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Тематична розвага  «Тиждень 

безпеки» 

Всі 

вікові 

групи 

2 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

тр
ав

ен
ь Спортивна розвага «Ігри 

патріотів» 

Всі 

групи 

2 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

Свято Випускний Ст. 

групи 

4 тиждень 

2022 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

 

 

 

ВЗАЄМОДІЯ  ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ІЗ СІМ'ЄЮ 

ЗАГАЛЬНІ  БАТЬКІВСЬКІ  ЗБОРИ 

 

№  Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1 Загальні  батьківські  збори: Вересень, 

2021р. 

Вихователь-

методист, 

 



І. Створення фундаменту успішності 

дитини в умовах освітньої реформи «Нова 

українська школа» 

• Перспективи та завдання розвитку 

закладу дошкільної освіти на 2021-2022 

навчальний рік. 

• Вектор наступності державних 

стандартів дошкільної і початкової освіти в 

умовах освітньої реформи «Нова 

українська школа».  (Обговорення в 

«загальному колі») 

вихователі, 

старша медична 

сестра, сестра 

медична з 

дієтичного 

харчування 

 

2 І. Круглий стіл «Підготовка дитини до 

шкільного життя» 

• Чи готова дитина до навчання в 

НУШ (Виступ-діалог) 

• Готовність дитини до НУШ або 

Давайте перевіримо, як дитина засвоїла 

освітні лінії БКДО. Практикум для батьків 

Травень, 

2022р 

Вихователь-

методист, 

вихователі, 

старша медична 

сестра, сестра 

медична з 

дієтичного 

харчування 

 

 

ГРУПОВІ  БАТЬКІВСЬКІ  ЗБОРИ 

 

№  Зміст роботи Термін Відповідальні 
Примітк

а 

Молодші групи «Веселка», «Мамине щастя» 

1 І. Сім’я та дитячий садок: виховуємо 

дитину разом 

1. Адаптація дитини до дитячого садка. 

(Психологічний порадник)  

2.Спільна робота вихователя та сім’ї з 

формування життєвої компетенції малюків.  

3.Вибори членів батьківської ради ліцею 

Серпень 

2021р 

Вихователі:   

Першина О.В., 

Вакуленко К.М. 

вихователь-

методист, старша 

медична сестра 

 

2 ІІ Тема: «Роль гри в розвитку дітей 

молодшого віку» 

План проведення: 

1. Доповідь вихователя 

2. Виступ медичного працівника 

дошкільного підрозділуна тему: «Щоб росли 

здоровими малята». 

Організаційні питання. 

Жовтень 

2021р. 

 

3 ІІІ Тема: « Формування комунікативно-

мовленнєвої компетентності малюків» 

1. Мовленнєвий розвиток дітей молодшого 

віку: вимоги програми. (Педагогічний 

порадник для батьків)   

2.Роль дидактичних ігор у розвитку 

мовлення дітей молодшого віку: порадник 

для батьків. 

Організаційні питання 

Грудень 

2021р. 

 

4 ІV Тема: Здоров’я  наших дітей»  

План проведення:          

1. Доповідь вихователя на тему: 

«Найголовніша турбота – про здоров’я 

дитини» 

Травень 

2022р. 

 



2. Виступ медичного працівника дитячого 

садка на тему: «Щоб росли здоровими 

малята» 

3. Ознайомлення батьків з пам’яткою «Якщо 

дитина захворіла» 

4.Підсумок зборів 

 

 

 

Середні групи «Дзвіночок», «Сонечко» 

 

1 І Тема: «Особливості психологічного і 

фізичного розвитку малят 5-го року 

життя». 

2.Завдання освітнього процесу в групі 

дітей 5 – го року життя. 

3. Організація самообслуговування в 

дитячому садку і вдома. 

4.Вибір батьківського комітету. 

Вересень 

2021р. 

Вихователі:  

Артюкович О.Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ІІ. Тема: «Українські ігри у вихованні 

дітей». 

2.Роль дорослих у комунікативно - 

мовленнєвому розвитку дошкільників. 

3. Трудове виховання в садку і вдома. 

4. Попередження дитячого травматизму та 

інфекційних захворювань 

Грудень 

2021р. 

 

3 ІІІ Тема: «Гартуємо тіло і дух! Сучасні 

підходи до фізичного виховання та 

оздоровлення дошкільнят у дитячому 

садку та сім'ї» 

2.Підготовка до літнього оздоровчого 

періоду. 

3.Профілактика кишкових захворювань та 

дитячого травматизму 

4.Підведення підсумків освітнього процесу 

в групі дітей середнього дошкільного віку. 

Травень 

2022р. 

 

Старші групи «Барвінок», «Веселі чоловічки», група короткотривалого 

перебування 

1  І Тема: « Створення фундаменту 

успішності дитини в умовах освітньої 

реформи «Нова українська школа» 

1.Державні стандарти дошкільної 

освіти: вимоги часу в умовах освітньої 

реформи «Нова українська школа.Завдання 

освітнього процесу в групі дітей 6-го року 

життя». (Обговорення) 

3.  Єдність вимог дорослих до 

дитини – необхідна умова всебічного 

розвитку і виховання. (Обмін думками, 

психологічний порадник для батьків) 

3. Загальні питання, підсумки 

Вер

есень 

2021р 

Вихователі

:   

Важинська 

Ю.Г., 

Онопрієнк

о Ю.М., Давидова 

К.В. 

 

 

 

 

 

 

 



2 ІІ Тема: «Мовленнєва компетентність 

дітей і її значення для подальшої 

успішності дитини» 

1.  Сімейні традиції – важливий засіб 

виховання дитини 

2.Профілактика дитячого травматизму та 

інфекційних захворювань 

3. Загальні питання, підсумки 

Грудень 

2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ІІІ Тема: « Які вони - майбутні 

школярі?» 

1.Народні ігри в сімейному вихованні 

2. Підготовка до літнього оздоровчого 

періоду. Профілактика кишкових 

захворювань 

3. Підведення підсумків освітнього процесу 

в групі дітей старшого дошкільного віку. 

Травень 

2022р. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ  ДЛЯ  БАТЬКІВ 

 

№  Тематика консультації Термін Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 «Взаємодія закладу і родини» Вересень 

2021р. 

Артюкович О.Б., 

вихователь групи 

«Дзвіночок» 

 

2 «Що потрібно знати батькам про 

коронавірус?» 

Вересень 

2021р. 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

 

3 «Розвиток мовлення дошкільників» Жовтень 

2021р. 

Вакуленко К.М., 

вихователь групи 

«Мамине щастя» 

 

5 "Здорове харчування дошкільнят за 

системою НАССР» 

Жовтень 

2021р. 

Павлінова Д.Д., 

сестра медична з 

дієтичного 

харчування 

 

 Що таке “булінг” та чому про нього треба 

знати всім батькам! 

Листопад 

2021р. 

Онопрієнко Ю.М., 

вихователь групи 

«Барвінок» 

 

6 «Чому більшості шестирічок складно 

адаптуватися до школи?» 

Грудень 

2021р. 

Гужва О.Є. 

вчитель 

початкових класів 

 

7 «Капризи та впертість дітлахів» Грудень 

2021 р. 

Першина О.В., 

вихователь групи 

«Веселка» 

 

8 «Які наслідки дитячої гіподинамії?» Січень 

2022р. 

Чувпило С.В., 

інструктор з ЛФК 

 

9 «Самостійність дитини і шляхи її 

вдосконалення» 

Лютий 

2022р. 

Вихователь групи 

«Сонечко» 

 

 «Що варто знати батькам про підготовку 

дітей до школи?» 

Березень 

2022р. 

Давидова К.В., 

вихователь ГКП 

 

10 «Як допомогти дітям розвинути творчі 

здібності?» 

 

Квітень 

2022р. 

Піщуліна А.О., 

керівник 

 



зображувальної 

діяльності 

12 «Важливі аспекти готовності дитини до 

НУШ. Тест «Чи готова дитина до школи?»   

Травень 

2022р. 

Важинська Ю.Г., 

вихователь групи 

«Веселі 

чоловічки» 

 

13 «Безпека дітей влітку» Травень 

2022р. 

Лабунська С.В., 

вихователь-

методист 

 

 

 

 

 ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ  І  НАСТУПНІСТЬ У РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ І ШКОЛИ 

 

№  Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Опрацювання «Концепції Нової 

української школи» з метою окреслення 

напрямів діяльності дошкільного 

підрозділу і НУШ, узгодженості дій між 

педагогічними працівниками ланки 

дошкільної та початкової освіти, єдності 

підходів  до організації життєдіяльності  

дітей та освітнього процесу в ланках 

дошкільної і початкової освіти. 

до 15 

вересня 

 

всі педагогічні 

працівники 

 

2 Відвідувати уроки в першому класі з метою 

вивчення методів та прийомів, які 

використовують вчителі: 

математика, 

читання  

Жовтень   

Березень 

Вихователі, 

вчителі 

початкових 

класів 

 

 Організувати відвідування вчителями 

занять у старшій групі: 

математика, 

фізкультура 

грамота 

Жовтень  

Квітень  

Березень 

Вихователі, 

вчителі 

початкових 

класів 

 

 

3 Облік загальної кількості дітей по селищу  

та дітей 5-ти річного віку. Соціально-

педагогічний патронаж родин. 

вересень 

січень 

вихователь-

методист 

вихователі 

 

4 Складання та дотримання графіку роботи 

консультативного центру для батьків. 

вересень, 

протягом 

року 

вихователь-

методист 

 

5 З метою підвищення рівня мотиваційної 

готовності старших дошкільників до 

навчання у ліцеї: 

 організувати та провести екскурсію до 

ліцею, знайомство з класом , вчителем, 

їдальні ліцею, музею, бібліотеки, 

спортивної зали тощо. 

 використовувати в освітній роботі 

сюжетно-рольові ігри: «Школа», 

«Бібліотека» та ігри іншої тематики; 

 

 

вересень, 

протягом 

року 

протягом 

року 

 

вихователь-

методист 

вихователі 

 

 



 знайомити вихованців з правилами 

поведінки ліцеїстів; 

 організувати конкурс дитячих творчих 

робіт на шкільну тематику; 

6  Збори для батьків майбутніх 

першокласників «На порозі Нової 

української школи». 

березень Вихователь-

методист, 

вихователі, 

вчителі 

початкових 

класів 

 

7 Обмін досвідом між вихователями 

дошкільного підрозділу і вчителями ліцею 

«Шляхи успішної адаптації дитини до 

нових умов життя». 

березень вихователь-

методист 

вихователі, 

вчителі 

 

8 Уточнення списків дітей, які будуть 

вступати  до першого класу. 

квітень-

травень 

Заступник 

директора з НВР  

 

 Підготовка медичних карт для своєчасного 

запису дітей до ліцею. 

травень сестра медична 

старша   

 

 

 

              

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

№  Зміст роботи Термін Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Здійснити комплектування закладу 

кадровим складом на 2021/2022 

навчальний рік 

До 30.09. 

2021 

Заступник 

директора з НВР 

 

2 Скласти та затвердити графіки роботи 

працівників закладу дошкільної освіти  

Вересень     

3 Удосконалювати матеріально-технічну 

базу дошкільного підрозділу 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

 

4 Здійснювати контроль за санітарним 

станом у групах та на майданчику закладу 

Постійно Старша медична 

сестра 

 

5 Здійснювати контроль за організацією 

харчування 

Постійно Вихователь-

методист, сестра 

медична з 

дієтичного 

харчування 

 

6 Забезпечити своєчасне проходження 

працівниками дошкільного підрозділу  

медичного обстеження 

За планом Сестра медична 

старша 

 

7 Підготувати підрозділ до зимового 

періоду 

- своєчасне завезення піску (для 

посипання доріжок) 

До 

01.10.2021 

Завгосп   

8 Забезпечити здійснення літніх оздоровчих 

заходів 

 Поповнювати та поновлювати оснащення 

у методичному кабінеті 

 Контролювати роботу  щодо: 

До 

01.06.2021 

 

 

Постійно 

 

Заступник 

директора з НВР  

 



- своєчасного ремонту меблів та 

сантехнічного обладнання; 

 Контролювати роботу пральні: 

- наявність та дотримання графіка зміни 

білизни, якість прання, ведення журналу 

прання; 

-    виконання інструкцій з ОП 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА  ЖИТТЯ,  ЗДОРОВЯ  ТА  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ДІТЕЙ 

№  Зміст роботи Термін Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Розробити посібники по вивченню з 

дітьми правил дорожнього руху, правил 

поведінки в лісі, на водоймищах, з 

пожежонебезпечними та незнайомими 

предметами  

Протягом  

навчаль- 

ного року 

Вихователі 

 

 

2 Продемонструвати дітям дошкільного 

віку та їх батькам відеофільми «Отруйні 

рослини та отруйні гриби», «Перша 

допомога при отруєннях» 

До 22.09. 

2021 

Директор 

вихователі 

 

3 Провести бесід з дітьми та їх батьками:  

- правила поведінки у громадських 

місцях;  

- правила дорожнього руху;  

- правила поведінки у лісі і на 

водоймищах;  

- правила поводження з електричними та 

газовими приладами; 

- правила поводження з 

пожежонебезпечними та незнайомими 

предметами;  

- правила поведінки дітей вдома під час 

відсутності дорослих;  

- поведінка дитини під час спілкування з 

незнайомими людьми. 

Постійно Вихователі 

 

 

4 Проведення інструктажу для працівників 

з питань охорони життя і здоров'я дітей. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

 

5 Читання літератури з правил поведінки, 

охорони здоров'я дітей 

 

Постійно Вихователі  

6 Проведення розваг для дітей  з питань 

безпеки життєдіяльності 

Згідно з 

планом 

Вихователі  

7 Перевірка всіх приміщень дошкільного 

підрозділу, території  з метою виявлення 

небезпечних предметів, що загрожують 

життю і здоров’ю дітей 

Щоденно Завгосп  

                                            



                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИКО-САНІТАРНА РОБОТА 

                                                                                                          

№ 

 

Зміст роботи Термін 

  

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Організаційна робота    

 1. Старшій медичній сестрі 

систематично вести обов'язкову 

документацію за встановленою формою. 

2.Брати активну участь в реалізації плану 

роботи  дошкільного підрозділу  на 

2021/2022н.р. 

постійно 

 

 

постійно 

Заступник 

директора з НВР 

 

Дмитрієва 

Н.О.,старша 

медична сестра 

 

2 Лікувально – профілактична робота   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проводити огляди дітей. 

2.Проводити комплексне оздоровлення 

дітей. 

3.Забезпечити медкабінет необхідними 

ліками та медичними інструментами. 

4.Провести антропометрію 

5.Проводити огляд дітей на педикульоз та 

коросту 

6. Проводити облік  контролю за 

проведенням фізкультурних занять у всіх 

вікових груп 

7. Надавати своєчасну медичну допомогу 

дітям, які захворіли, ізолювати їх до 

приходу батьків. 

Упродовж 

року 

постійно 

постійно 

 

 

2 рази на рік 

постійно 

 

упродовж 

року 

 

система-

тично 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

  

 

 

 

 

3 Протиепідемічна робота    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контролювати виконання санітарно 

епідеміологічного режиму, режиму 

дотримання температурного скринінгу, 

маскового режиму працівників 

2.Організувати сезонну профілактику 

інфекційних захворювань та проводити 

протиепідемічні заходи щодо боротьби з 

ними. 

 

Упродовж 

року 

 

 

 

 

постійно 

 

 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.Контролювати ранковий прийом дітей в 

дошкільному підрозділі 

4.Контролювати проходження медоглядів 

працівниками підрозділу. 

5.Продовжувати ознайомлювати 

працівників з правилами проведення 

дезінфекційного режиму у закладі 

 

постійно 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 1.Контролювати виконання санітарно 

епідеміологічного режиму, режиму 

дотримання температурного скринінгу, 

маскового режиму працівників 

2.Організувати сезонну профілактику 

інфекційних захворювань та проводити 

протиепідемічні заходи щодо боротьби з 

ними. 

3.Контролювати ранковий прийом дітей в 

дошкільному підрозділі 

4.Контролювати проходження медоглядів 

працівниками підрозділу. 

5.Продовжувати ознайомлювати 

працівників з правилами проведення 

дезінфекційного режиму у закладі 

 

Упродовж 

року 

 

 

 

 

постійно 

 

 

постійно 

 

 

 

постійно 

 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

  

 

 

 

 

 

4 Харчування дітей    

 1.Контролювати санітарний стан 

харчоблоку. 

2.Контролювати якість та терміни 

реалізації харчових продуктів.  

3.Контролювати дотримання технології 

приготування їжі, закладку в страви 

основних продуктів. 

4.Контролювати дотримання графіка 

видачі їжі. 

5.Контролювати ведення відповідної 

документації на харчоблоці. 

постійно 

 

постійно 

 

 

постійно 

 

постійно 

 

 

постійно 

 

Павлінова 

Д.Д.,сестра 

медична з 

дієтичного 

харчування  

 

 

5 Санітарно-гігієнічна робота 

 

   



 1.Контролювати санітарний стан груп, 

пральні, музичного залу, спортивного 

залу, ігрових майданчиків, технічних 

приміщень. 

2.Котролювати дотримання повітряно – 

температурного режиму. 

3.Контролювати дотримання правил 

миття іграшок і посуду. 

4.Контролювати дотримання санітарно - 

гігієнічних навичок персоналом . 

5.Контролювати дотримання культурно - 

гігієнічних навичок дітей в дошкільному 

підрозділі. 

6.Провести заняття по санмінімуму з 

працівниками дошкільного підрозділу 

 

постійно 

 

 

 

постійно 

 

постійно 

 

постійно 

 

постійно 

 

 

лютий 

2022р 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

 

 

6 

 

Санітарно-просвітницька робота    

 Провести консультації: 

1 Як вживати вітаміни 

2. Скільки повинна спати дитина? 

3.Вплив здорового способу організації 

життя сім’ї на розвиток і виховання 

дитини та зміцнення її здоров’я 

 

 

вересень 

січень  

 

березень 

2022 

Дмитрієва Н.О., 

старша медична 

сестра 

 

 

 

                                                         ОХОРОНА ПРАЦІ 

№ Заходи Термін Відповідальні 

Відміт 

ка про 

вико 

нання 

1 Провести огляд протипожежного стану 

дошкільного підрозділ 

 

03.09.2021 Заступник 

директора з НВР 

 

2 Провести навчання працівників  на вміння 

користуватися  вогнегасниками, які є в 

наявності  

 

Вересень 

2021 

Завгосп    

3 Призначити відповідальних за пожежну 

безпеку в кожному приміщенні 

 

Вересень 

2021 

Заступник 

директора з НВР 

 

4 Розмістити таблички у кожному 

приміщені, на яких вказано прізвище 

відповідального за пожежну безпеку та 

охорону праці, інструкцію з пожежної 

безпеки 

 

Вересень 

2020 

Завгосп     

5 Проводити навчання дітей, працівників 

діям у випадку надзвичайних ситуацій  

Жовтень, 

2021 

Квітень 2022 

Заступник 

директора з НВР   

Вихователі 

 



 

                                                       

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 

№ Зміст роботи Відповідальний Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 Встановлення режиму харчування 

 

Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

Наявність меню-вивіски (про денне меню), 

графіка видачі їжі 

Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

Зберігання добових проб Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

Організація  санітарно-освітньої роботи 

серед персоналу, батьків з питань 

організації раціонального харчування 

дітей, заслуховування питань організації 

харчування на зборах, нарадах тощо. 

Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

Наявність приписів Держспоживслужби 

щодо порушення санітарно-гігієнічного 

режиму, калорійність страв тощо. 

Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

Проведення контролю за дотриманням 

посадових обов'язків осіб, відповідальних 

за харчування, проходження медичних 

оглядів 

Заступник директора з НВР  

Організація питного режиму.   

2 

Наявність примірного двотижневого меню Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

Наявність щоденного меню-розкладки Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

Наявність картотеки страв Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

6 Проводити заняття з дітьми по пожежній 

безпеці 

Щомісяця Вихователі  

7 Своєчасно проводити інструктажі 

працівників з охорони праці, техніки 

безпеки, протипожежної безпеки, вступні 

інструктажі, інструктажі на робочому 

місці тощо. 

 

Згідно плану 

проведення 

інструктажів 

Заступник 

директора з НВР , 

завгосп 

 

8 Проводити з працівниками закладу 

теоретичні та практичні заняття з 

цивільного захисту 

Квітень 2022 Заступник 

директора з НВР 

 

9  Забезпечити своєчасне проходження 

медичного обстеження працівників 

 

постійно Старша медична 

сестра 

 

10 Здійснювати контроль за санітарним 

станом у групах, на ділянках груп, в 

приміщеннях закладу 

 

Згідно 

графіка 

Старша медична 

сестра   

 



Відповідність  меню-розкладки картотеці 

страв 

Сестра медична з дієтичного 

харчування 

 

3 

Зошит обліку відходів Старша медична сестра, 

завгосп 
 

Журнал бракеражу готової продукції  

Журнал обліку виконання норм харчування  

Журнал бракеражу сирої продукції  

Журнал здоров'я працівників харчоблоку  

Книга складського обліку  

Заява на продукти  

4 

Організація чергування дітей вихователі  

Сервірування столу  

Дотримання графіка отримання їжі помічники вихователя  

Взаємодія вихователя і помічника 

вихователя 

  

Використання різних методів і прийомів 

щодо виховання у дітей культурно-

гігієнічних навичок 

вихователі  

 

 

Робота групи для впровадження системи НАССР в дошкільному 

підрозділі 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповіда

льні  

Примітка 

про 

виконання 

 Використовувати в роботі з питань безпеки 

харчових продуктів вимоги НАССР  

- Належне планування виробничих, 

допоміжних та побутових приміщень      для 

уникнення перехресного забруднення; 

- Вимоги до стану приміщень, обладнання, 

проведення ремонтних робіт, технічного 

обслуговування обладнання, калібрування 

тощо, а також заходи щодо захисту 

харчових продуктів від забруднення та 

сторонніх домішок; 

- Вимоги до планування та стану 

комунікацій – вентиляції, водопроводів, 

електро- та газопостачання, освітлення 

тощо; 

- Безпечність води, льоду, пари, 

допоміжних матеріалів для переробки 

(обробки) харчових продуктів, предметів та 

матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами; 

- Чистота поверхонь (процедури 

прибирання, миття і дезінфекції 

виробничих, допоміжних та побутових 

приміщень та інших поверхонь); 

- Здоров’я та гігієна персоналу; 

Протягом року 

 

 

Заступник 

директора 

з НВР, 

сестра 

медична з 

дієтичног

о 

харчуванн

я, кухарі, 

комірник 

 



- Захист продуктів від сторонніх домішок; 

поводження з відходами виробництва та 

сміттям, їх збір та видалення з потужності; 

- Контроль за шкідниками, визначення 

виду, запобігання їх появі, засоби 

профілактики та боротьби; 

- Зберігання та використання токсичних 

сполук і речовин; 

- Специфікації (вимоги) до сировини та 

контроль за постачальниками; 

- Зберігання та транспортування; 

- Контроль за 

технологічними процесами; 

  - Маркування харчових продуктів та 

поінформованіст 

        

 

 

  

 

 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВЧА  РОБОТА 

                                                                                                  

№ Зміст роботи Термін  Відповідальний  Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 Забезпечити необхідний тренуючий 

ефект занять з фізкультури.  

Звернути особливу увагу на заняття, 

передбачені тричі на тиждень під час 

прогулянок 

упродовж року Вихователі, 

медична сестра 

 

2 

 

Провести аналіз стану здоров'я дітей: 

• хронічної захворюваності 

та фізичного розвитку за 

даними поглибленних 

медичних оглядів 

• гострої захворюваності, у 

т.ч. інфекційної, та недоліків у роботі, що 

сприяють захворюваності дітей  

підсумками аналізу стану їх здоров'я) 

після 

оглядів 

 

 

 

 

Медична сестра 

 

 

3 Розробити комплексні заходи, 

спрямовані на зниження захворюваності 

дітей (за підсумками аналізу їх здоров'я) 

Січень 

2022р 

Медична сестра 

 

 

4 Заповнити "Листи здоров'я" після оглядів Медична сестра 

 

 



 

 

7.Система оцінювання здобувачів освіти 

   Стратегічні завдання: 

 підвищити якість освітніх послуг їх відповідності  Державним 

стандартам освіти; 

 здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, здібностей здобувачів  освіти; 

 вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначати з 

урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено 

формування ключових компетентностей; 

 грунтувати оцінювання дітей на позитивному підході, що передбачає 

врахування рівня досягнень . 

    

 Очікуваний результат: 

Здійснення стимулюючого оцінювання, що грунтується на позитивному 

підході, враховує освітню траєкторію кожної дитини, спрямовується на 

формування і розвиток ключових компетентностей. 

 

   SWOT-аналіз системи оцінювання здобувачів освіти 

 

Напрямок Позитивні тенденції 

 (сильні сторони, можливості) 

7.1. Наявність 

відкритої, прозорої і 

зрозумілої  для 

здобувачів освіти 

  У своїй роботі педагогічні працівники користуються 

нормативними документами, а саме: Наказ МОНУ від 

13.04.2011 р. №329 «Про затвердження Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оволодіти методиками вивчення та 

оцінки: 

• тривалості активної 

рухової діяльності дітей 

(фотохронометраж режиму дня) 

• тренуючого ефекту занять з 

фізкультури (у т.ч. під час погулянок) 

Грудень 

2021 

 

 

 

 

 

Медична сестра 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Здійснювати відвідування занять з 

фізкультури та інших форм фізичного 

виховання з метою медико – 

педагогічного контролю (за існуючими 

рекомендаціями) 

двічі на рік 

у кожній 

групі 

 

Медична сестра 

 

 

 

 

7 Недоліки оздоровчої роботи   і  завдання  

по   їх виправленню; 

Підсумки  перевірок (режиму дня,      

рухової активності тощо); 

Повідомлення медичної сестри про 

захворюваність   дітей    у динаміці    та    

недоліки    в роботі,   що   позначаються 

на її показниках. 

     травень Вихователь-

методист,медичн

а сестра 

 

 



системи оцінювання  

їх навчальних 

досягнень 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти» та 

Наказ МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень 

учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти». На початку вивчення нової теми здобувачі  

освіти на чолі з учителем формують критерії оцінювання 

навчальних досягнень . При проведенні контрольних 

видів робіт педагогічні працівники ознайомлюють 

здобувачів освіти з критеріями оцінювання (усно і 

письмово). 

  При виставленні оцінки педагогічні працівники 

аналізують роботу, чітко проговоривши сильні та слабкі 

сторони роботи дитини. Дошкільний підрозділ в своїй 

роботі  користується шкалою оцінювання якості 

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та 

методичними рекомендаціями з питань формування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

закладах дошкільної освіти ( затверджено наказом 

Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 

р.№ 01-11/71). 

   Система оцінювання навчальних досягнень дітей, в 

основному, ґрунтується на компетентнісному підході. 

Більшість учителів застосовують прийоми 

формувального оцінювання результатів навчальних 

досягнень . З кожним роком таких учителів стає більше. 

  Аналіз роботи  вчителем ґрунтується на позитивному 

підході, аналізується не лише результат, а й процес 

вивчення навчального матеріалу. 

   Враховується індивідуальний поступ здобувача освіти. 

  Система оцінювання у закладі освіти спрямована на 

формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання 

та самомотивації. 

                                              

                                                     Шляхи  реалізації 

 
7.1. Наявність 

відкритої, 

прозорої і 

зрозумілої 

для 

здобувачів 

освіти 

системи 

оцінювання 

їх 

навчальних 

досягнень 

Забезпечення участі 

здобувачів освіти 4, 9, 

11-х класів у 

Державній 

підсумковій атестації  

Адміністрація Травень-червень 

 

Здійснення 

моніторингу 

результатів досягнень 

учнів у відповідності 

річний бал/ державна 

підсумкова атестація 

Онопрієнко О.В. 

Гужва  О.Є., 

заступники 

директора з НВР 

Травень-серпень 

 



 

7.2.Застосування 

внутрішнього 

моніторингу, що 

передбачає системне 

відстеження та 

коригування 

результатів навчання 

кожного здобувача 

освіти 

   У закладі освіти розроблений  порядок проведення 

внутрішнього моніторингу  для досліджень стану та 

результатів навчання здобувачів освіти та освітньої 

діяльності закладу освіти 

   У річному плані роботи закладу освіти адміністрацією 

передбачено щороку моніторингові дослідження рівня 

навчальних досягнень: 

- здобувачів  освіти 5-х класів з метою виявлення 

рівня адаптації  до навчання; 

- здобувачів  освіти  4-х класів з предметів ДПА з 

метою виявлення рівня сформованості знань та 

дотримання критеріїв оцінювання; 

- здобувачів  освіти 9-х та 11 класів з української мови 

та математики з метою виявлення рівня сформованості 

знань та дотримання критеріїв оцінювання; 

- здобувачів  освіти   9  класів  з  предметів  ДПА  з 

метою виявлення рівня сформованості знань та 

дотримання критеріїв оцінювання; 

- здобувачів  освіти  з предметів ДПА/ЗНО  з метою 

виявлення рівня сформованості знань та дотримання 

критеріїв оцінювання; 

 

   Педагогічними працівниками відстежується особистий 

поступ кожного здобувача  освіти, що формує позитивну 

самооцінку, відзначають досягнення, підтримують 

бажання навчатися, запобігають побоюванням 

помилятися. 

      Питання результатів моніторингів навчальних 

досягнень  виноситься на обговорення на засідання 

педагогічної ради, наради при директорі закладу освіти. 

   У практиці переважної більшості вчителів закладу 

освіти організація самооцінювання та взаємооцінювання 

дітей. 

 

 

Шляхи  реалізації 

  
7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування 

внутрішнього 

моніторингу, 

що передбачає 

систематичне 

відстеження та 

коригування 

результатів 

навчання 

Здійснення моніторингу 

якості оцінювання знань 

учнів (поточне, тематичне, 

контрольне, семестрове, 

річне оцінювання) 

Онопрієнко О.В., 

заступник 

директора з НВР 

Протягом 

навчального року 

Затвердження складу  

комісії повторного 

семестрового оцінювання  

з навчальних предметів 

Адміністрація За необхідністю 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кожного 

здобувача 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження графіку 

відвідування навчальних 

занять з метою 

моніторингу якості знань 

та системи оцінювання 

здобувачів  освіти  

Адміністрація 
До 01 числа 

місяця  

 

7.3.Спрямовування 

системи оцінювання 

на формування у 

здобувачів освіти 

відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності 

до самооцінювання 

   Педагогічними працівниками у співпраці з батьками 

формується відповідальне ставлення дітей до результатів 

своєї роботи. 

 

   Тісна співпраця налагоджена в 4-А класі (класний 

керівник Лупівовк Л.О.), 2-А (класний керівник Лисенко 

А.І.), 3-Б клас (класний керівник Котова С.М.), 9-А клас 

(класний керівник Гацман Н.В.), 10 клас (класний 

керівник Кузьміна Н.В). 

 

   Діти отримують можливість вибору рівня навчальних 

завдань і напрямів навчальної діяльності, необхідну 

допомогу  в навчальній діяльності у вигляді консультацій, 

індивідуальних завдань тощо. 

 

  На уроках педагогічними працівниками 

використовується прийом самооцінювання навчальної 

діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне 

ставлення до освітнього процесу. 

 

  Під час канікул педагогічні працівники проводять 

консультування дітей, які мають проблеми у навчанні. 

Ведеться робота з обдарованими з метою якісної 

підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань, 

МАН. 

 

  Досягнення здобувачів  освіти висвітлюються на  сайті 

закладу освіти. 

 
7.3. Спрямованість 

системи 

оцінювання на 

формування у 

здобувачів освіти 

відповідальності 

за результати 

Сприяння 

формуванню у 

здобувачів 

освіти 

відповідального 

ставлення до 

результатів 

Вчителі-

предметники 

Протягом 

року 

 



свого навчання, 

здатності до  

самооцінювання 

навчання 

шляхом 

використання 

прийому само- 

оцінювання та 

взаємооцінюван

-ня під час 

перевірки знань  

Моніторинг  

проведення 

тематичного 

оцінювання 

навчальних 

досягнень , 

контрольних, 

лабораторних, 

практичних 

робіт 

Онопрієнко 

О.В., 

заступник 

директора з НВР 

 

До 

30.09.2021 

 

До 

30.01.2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8.  Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 

Стратегічні завдання: 

 продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему 

безперервної освіти педагогів; 

 оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу; 

 підвищити відповідальність кожного за результати своєї професійної 

діяльності. 

 

Очікуваний результат: 

Підвищення якості викладання навчальних предметів педагогічними 

працівниками, відповідальності за свою професійну діяльність. 

SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників 

закладу освіти 

 

Напрямок  Позитивні тенденції (сильні сторони, можливості) 

8.1. Ефективність 

планування 

педагогічними 

працівниками 

своєї діяльності, 

використання 

     У календарних планах учителі враховують ступінь 

складності теми, обсяг навчального матеріалу.  Аналізують  

результати. У разі необхідності вносять корективи в 

календарне планування.  

    Педагоги активно використовують сучасні освітні 

технології, спрямовують роботу на оволодіння здобувачами 



сучасних освітніх 

підходів до 

організації 

освітнього 

процесу з метою 

формування 

ключових 

компетентностей 

здобувачів освіти 

освіти ключовими компетентностями та наскрізними 

уміннями. 

    Педагогічні працівники закладу освіти пройшли навчання, 

були учасниками наукових сесій, конференцій, майстер-

класів, використовують можливості технології у забезпеченні 

особистісного розвитку ліцеїстів. 

   Систематично використовуються на уроках відео- 

презентації та  відеоматеріали.  

   Належну увагу вчителі приділяють дітям, що мають низький 

рівень знань. Для таких здобувачів  освіти на уроках вчителі 

використовують диференційований підхід, залежно від рівня 

розвитку дитини. Відповідно до результатів планується 

подальша робота з дітьми. При оцінюванні враховується 

індивідуальний поступ , що стимулює дитину до роботи. 

    Переважна більшість педагогічних працівників:  

- аналізують результати своєї педагогічної діяльності як 

самостійно так і на засіданнях методичних студій та у 

результаті взаємовідвідування навчальних занять; 

- використовують  освітні технології, спрямовані на 

оволодіння  ключовими компетентностями та наскрізними 

уміннями; 

- за потреби здійснюють аналіз якості навчання здобувачів  

освіти, які навчаються за індивідуальними освітніми 

траєкторіями; 

- використовують можливості своїх предметів для формування 

суспільних цінностей, виховання патріотизму , у тому числі, і 

власним прикладом; 

- використовують в освітньому процесі інформаційно-

комунікаційні технології. 

 

8.1. 

Ефективністьпланування 

педагогічними 

працівниками своєї 

діяльності, використання 

сучасних освітніх 

підходів до організації 

освітнього процесу з 

метою формування 

ключових 

компетентностей 

здобувачів освіти 

Використання   

iнформацiйно-

комунікаційних 

технологiй при вивченнi 

предметiв  iнвapiaнтної 

та варiативної 

складових навчального 

плану 

Онопрієнко  

О.В., 

заступник 

директора з 

НВР, вчителі-

предметники 

Протягом року  

Робота  над  освітніми  

проєктами 

 

 Адміністрація 
Протягом  року  

Співпраця із  закладами  

вищої  освіти 

Онопрієнко  

О.В. 

заступник 

директора з 

НВР 

Протягом року  

Використання форм 

дистанційного навчання 

під час проведення 

навчальних занять  

Вчителі-

предметники 
Протягом року  



8.2. 

Постійне підвищення 

професійного рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних працівників 

Організація курсової 

перепідготовки вчителів 

у 2021/2022 

навчальному ріці 

Гужва  О.Є. 

заступник 

директора з 

НВР 

Протягом року  

Затвердження плану 

атестації на 2021-2025 

роки 

Гужва  

О.Є.заступник 

директора з 

НВР 

Вересень  

Затвердження складу 

атестаційної комісії та 

графіку атестації 

педагогічних 

працівників 

Гужва  

О.Є.заступник 

директора з 

НВР 

 

До 10.10.2021  

Затвердження плану 

роботи  з питань 

атестації 

педпрацівників у 

2021/2022 навчальному  

році 

Гужва  

О.Є.заступник 

директора з 

НВР 

 

До 10.10.2021  

Формування графіку 

відкритих уроків та та 

колективних форм 

методичної роботи 

педагогічних 

працівників, які 

атестуються 

Гужва  

О.Є.заступник 

директора з 

НВР 

 

Жовтень   

Участь педагогічних 

працівників у КФМР 

районного, міського 

рівня, вебінарах, 

конференціях, круглих 

столах тощо 

Гужва  

О.Є.заступник 

директора з 

НВР 

вчителі-

предметники 

До 10.10.2021  

Організація циклу 

семінарів для вчителів, 

що атестуються 

«Використання ІКТ у 

освітньому процесі»  

Вчитель 

інформатики  

Коломієць  

І.Ф. 

Листопад, 

Березень 
 

Застосування 

інформаційних 

технологій у 

методичній роботі 

Гужва  

О.Є.заступник 

директора з 

НВР 

 

Протягом  

навчального  

року 

 

Підвищення 

кваліфікації асистентів 

вчителів, вчителів, 

корекційних педагогів 

щодо роботи з класами 

з інклюзивною 

формою навчання 

заступники 

директора з 

НВР, вчителі, 

асистенти 

вчителів, 

корекційні 

педагоги 

Протягом року  

Здійснення 

моніторингу 

функціонування 

програмно-технічних 

комплексів 

 Протягом року  



Підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

щодо роботи за новою 

Державною 

програмою початкової 

освіти «Нова 

українська школа» 

 Протягом року  

8.3. 

Налагодження співпраці 

зі здобувачами освіти, їх 

батьками, працівниками 

закладу освіти 

Організація роботи зі  

здобувачами  освіти 

 9-11 класів 

Практичний 

психолог  
Протягом року  

Проведення учнівської 

конференції  

 

заступники 

директора з 

НВР, 

вчителі-

предметники 

Квітень  

Організація роботи 

шкільного наукового 

товариства «Ерудит +» 

Онопрієнко  

О.В. 

 

Протягом року  

Залучення батьків до 

проведення 

загальношкільних  

виховних заходів, 

спортивних змагань, 

конкурсів 

Класні 

керівники 

Упродовж 

навчального 

року 

 

 

 

 

9. Управлінські процеси закладу освіти 

 
 

9.1. Стратегія розвитку 

Вироблення та 

затвердження в 

усталеному порядку 

Стратегії розвитку 

навчального закладу 

Трудовий 

колектив 

До 01.10.2021 

 
 

Внесення змін та 

доповнень до плану 

розвитку матеріально-

технічної  

Трудовий 

колектив 
За потреби  

Внесення змін до 

Статуту  закладу 

Адміністрація,  

ПК  
До 01.01.2021  

Укладання акту 

готовності ліцею до 

нового навчального 

року  

Адміністрація  До 01.09.2021  

Оформлення актів 

готовності до роботи 

навчальних приміщень  

Адміністрація  До 01.09.2021  

Оформлення актів 

обстеження спортивних 

майданчиків 

Комісія 

До 01.09.2021 

До 01.04.2022 

До 01.06.2022 

 



 

Оформлення актів 

випробування 

спортивного 

обладнання 

Комісія 

До 01.09.2021 

До 01.04.2022 

До 01.06.2022 

 

Підготовка теплової 

рамки до експлуатації 
Комісія  Червень 2021  

Забезпечення 

обслуговування 

вогнегасників 

Загорна  Т.М. 
Липень, 

серпень 2022 
 

Профілактика 

дератизації 
Загорна  Т.М. Березень, 2022  

Профілактика 

дезінфекції 
Загорна  Т.М. Квітень, 2022  

Профілактика 

дезінфекції 
Загорна  Т.М. Квітень, 2022  

Проведення 

випробувань питної 

води 

Загорна  Т.М. 12.08.2022  

    

Проведення 

гідропневмопромивного 

іспиту  системи 

опалення 

Загорна  Т.М. 
Травень-

серпень, 2021 
 

Проведення заміру 

опору ізоляції 
Загорна  Т.М. 01.09.2021  

Забезпечення 

ремонтних робіт 

електричного 

обладнання 

Загорна  Т.М. За потребою  

Організація вивозу ТПВ Загорна  Т.М. За потребою  

Організація постачання 

дезинфікуючих та 

миючих засобів 

Загорна  Т.М. За потребою  

Організація прибирання 

території: 

- прибирання листя, 

- покіс трави, 

- снігу, криги, 

бурульок 

Загорна  Т.М. За потребою  

Здійснення поточного 

ремонту  
Загорна  Т.М. За потребою  

Організація 

дистанційної освіти 
Адміністрація Протягом року  

Організації 

індивідуального 

навчання на базі закладу 

(педагогічний 

патронаж, екстернат, 

сімейна ) 

Адміністрація Протягом року  

Організація роботи 

психолого-педагогічних 

комісій 

Адміністрація Протягом року  



9.2. 

Формування відносин 

довіри, прозорості, 

дотримання етичних 

норм 

Висвітлення   

відповідно чинного 

законодавства 

Адміністрація Протягом року  

Ведення соціальних 

сторінок щодо 

оприлюднення освітніх 

та виховних заходів у 

ліцеї 

Адміністрація Протягом року  

Затвердження графіків 

особистого прийому 

адміністрації закладу 

освіти 

Адміністрація До 01.09.2021  

Своєчасне реагування 

на звернення учасників 

освітнього процесу 

Адміністрація 

Упродовж 

навчального 

року 

 

9.3. 

Кадрова політика та 

забезпечення 

можливостей для 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Комплектація кадрового 

складу згідно з штатним 

розкладом закладу 

освіти  

Директор 

До 01.09.2021 

 і далі за 

потреби 

 

Визначення 

можливостей 

матеріального 

заохочення працівників 

закладу 

ПК До 02.10.2021  

Оновлення банку даних 

працівників закладу, які 

святкують ювілей за 

віком у поточному 

навчальному році 

Котова  С.М. 

голова ПК 
До 01.09.2021  

Оновлення банку даних 

працівників закладу, які 

святкують ювілей за 

стажем роботи у 

поточному навчальному 

році 

Котова  С.М. 

голова ПК 
До 01.09.2020  

Формування пакету 

документів на 

нагородження 

працівників закладу 

Котова  С.М. 

голова ПК 

За необхідності 

(за рішенням 

трудового 

колективу) 

 

9.4. 

Організація освітнього 

процесу на засадах 

людино центризму, 

прийняття 

управлінських рішень на 

основі конкурентної 

співпраці учасників 

освітнього процесу, 

взаємодія закладу освіти з 

місцевою громадою 

Залучення учасників 

освітнього процесу до 

розроблення річного 

плану роботи 

Адміністрація Травень 2021  

Складання плану 

роботи  «Сузір’я  

майбутнього» на 

2021/2022  навчальний 

рік 

Задніпровська  

В.В. 
Вересень  

Проведення виборів 

Президента серед учнів 

5-10-х класів 

Капусник А.В. Жовтень 2020  

Випуск шкільної газети 

згідно з планом  
Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 



Організація шефської 

роботи 
Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Організація участі  

учнів у фестивальному 

тижні Харківської 

міської організації 

учнівського 

самоврядування. 

Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Організація навчання 

лідерів учнівського 

самоврядування в «Мер 

міста», «Школі 

журналіста», 

«Управлінській 

майстерні» 

Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Організація участі учнів 

у турнірі команд 

міського Дебатного 

клубу шкільної ліги 

Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Організація участі учнів 

в учнівських 

конференціях 

Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Організація 

волонтерської роботи 
Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Участь у конкурсі 

проектних ініціатив 

«Марафон унікальних 

справ ХМОУС» 

Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Організація допомоги у 

проведенні свят, 

конкурсів тощо. 

Капусник А.В. 

Упродовж 

навчального 

року 

 

9.5. 

Формування та 

забезпечення реалізації 

політики академічної 

доброчесності 

Дотримуватися 

принципів академічної 

доброчесності серед 

здобувачів освіти, 

педагогічних 

працівників, 

адміністрації закладу 

Адміністрація 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Інформувати здобувачів 

освіти про типові 

порушення академічної 

доброчесності та види 

відповідальності за її 

порушення. 

Педагогічні 

працівники 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Підготовка для 

ознайомлення учасників 

освітнього процесу з 

основами авторського 

права. 

Баштан Ю.А. 

Корнієнко 

В.В.  

Вересень, 

березень 
 

 
 



Наведені дані свідчать про результативність роботи адміністрації    з підбору 

та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.  З 

2014/2015  навчального року і до теперішнього часу спостерігається стабільність 

кадрового складу.  

Але ,є  і  невирішені кадрові питання, не вистачає педагогічних кадрів  для 

викладання  англійської мови,біології,математики. Розстановка кадрів 

умотивована й раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній 

відповідності зі спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи закладу  освіти  з 

урахуванням творчих здібностей і побажань. Кількість вчителів, класних 

керівників, керівників гуртків, членів адміністрації визначена кількістю класів, 

робочим навчальним планом  та штатним розписом. Основними мотивами 

розстановки педагогічних кадрів є: 

 наступність у роботі вчителя; 

 його педагогічний досвід і кваліфікація; 

 характер взаємин суб’єктів освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи з атестації педагогічних працівників 
 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Створення атестаційної комісії Вересень Директор 

 

2 Підготовка та видання наказу “Про проведення 

атестації педагогічних працівників у поточному 

році” 

Вересень  

3 Засідання атестаційної комісії з розгляду 

питань: 

 розподіл функціональних обов’язків між 

членами атестаційної комісії; 

 планування роботи атестаційної комісії; 

 складання графіку засідання атестаційної 

комісії. 

Вересень Заступник директора з 

НВР 

4 Оформлення стенду з питань атестації 

педагогічних працівників 

Вересень Заступник директора з 

НВР 

5 Опрацювання законодавчої, правової та 

нормативної документації з питань атестації 

педагогічних працівників 

до 10.10. Заступник директора з 

НВР 

6 Прийом заяв від педагогічних працівників на 

позачергову атестацію. 

до 10.10.  Директор 

 



7 Засідання атестаційної комісії з розгляду 

питань: 

 уточнення списків педагогічних 

працівників, що атестуються. 

до 12.10.  Директор 

Заступник директора з 

НВР 

8 Закріплення членів атестаційної комісії за 

вчителями, які атестуються, для надання 

консультативної допомоги у підготовці й 

проведенні атестації. 

12.10.  Директор 

 

9 Складання планів індивідуальної підготовки і 

проведення атестації педагогів, які атестуються 

 

Жовтень  

Директор 

Заступник директора з 

НВР 

10 Відвідування освітніх заходів в ході вивчення 

системи і досвіду роботи педагогів, що 

атестуються (згідно з планами індивідуальної 

підготовки педагогічного працівника до 

атестації) 

Листопад-

березень 

Директор 

Заступник директора з 

НВР 

11 

 

 

 

Засідання атестаційної комісії (за потребою) до 10 

березня  

Директор 

Заступник директора з 

НВР 

12 Провести засідання педагогічної ради з 

розгляду атестаційних матеріалів. 

Березень Директор 

Заступник директора з 

НВР 

14 Проведення засідань педагогічних спільнот з 

розгляду питань оцінювання діяльності 

педагогів, як тестуються, на підставі вивчення 

системи і досвіду їх роботи 

до 17.03. Заступник директора з 

НВР 

15 Оформлення атестаційних листів Березень Заступник директора з 

НВР 

16 Засідання атестаційної комісії з розгляду 

питань прийняття рішень щодо відповідності 

(присвоєння) кваліфікаційних категорій. 

Присвоєння (підтвердження) педагогічних 

звань, порушення клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ  рівня. 

Березень  Директор 

Заступник директора з 

НВР 

17 Оформлення атестаційних листів за підсумками 

засідання атестаційної комісії 

25.03.2022  Заступник директора з 

НВР 

18 Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів  квітень  Директор 

Заступник директора з 

НВР 

19 Підготовка звітної та статистичної 

документації за підсумками атестації поточного 

навчального року 

квітень-

травень 

Заступник директора з 

НВР 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Циклограма управлінської діяльності 

9.6.1.Циклограма контролю за веденням документації 

 

 
№        Зміст І семестр Узагальнен

ня,  

№ справи 

ІІ 

семестр 

Узагаль

нення, 

№ 

справи 

        

Відповіда

льний 

Примітк

а 

1 Календарне 

планування 

вчителів 

вересень Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

січень Інформа

ція (НД) 

Н.с.№ 

Заступни

к 

директор

а з НВР  

 

2 Планування 

роботи 

вихователів 

дошкільного  

підрозділу 

вересень Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

січень Інформа

ція (НД) 

Н.с.№ 

Заступни

к 

директор

а з НВР 

 

3 Класні 

журнали 

 

жовтень 

 

грудень 

Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

Наказ 

Н.с.№ 

лютий 

 

травень 

 

червень 

Наказ  

Н.с.№ 

Інформа

ція (НД) 

Н.с.№ 

Довідка 

(НД) 

Заступни

к 

директор

а з НВР 

Онопрієн

ко  О.В. 

 



Н.с.№ 

 

4 Планування 

та облік 

гурткової 

роботи 

вересень Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

січень Інформа

ція (НД) 

Н.с.№ 

Заступни

к 

директор

а з НВР 

 

5 Планування 

та облік 

роботи ГПД 

вересень Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

січень Довідка 

(НД) 

Н.с.№ 

Заступни

к 

директор

а з НВР 

 

6 Планування 

та облік 

роботи, 

документація 

бібліотеки 

жовтень Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

лютий Довідка 

(НД) 

Н.с.№ 

Директор  

7 Планування 

та облік 

роботи 

практичного 

психолога 

листопад Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

березень Довідка 

(НД) 

Н.с.№ 

Директор  

8 Документація 

медичної 

сестри 

жовтень Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

лютий Довідка 

(НД) 

Н.с.№ 

Директор  

9 Документація 

з організації 

харчування 

жовтень Інформація 

(НД) 

Н.с.№ 

лютий Довідка 

(НД) 

Н.с.№ 

Директор  

10 Зошити учнів 

 

листопад Довідка 

(НД) 

Н.с.№ 

березень Наказ 

Н.с.№ 

Заступни

ки  

 

                                    
                                          

9.6.2.    НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ 

 

Дата                         Зміст Відповідальний 

за підготовку 

питань 

Узагальнення 

 результатів, 

 № справи 

                                     Серпень                                                             

31.08. Про організацію та структуру 

методичної роботи у 2021/2022 н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Наказ №        від 

 

Н.с. № 

Про організацію харчування в їдальні Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

 

Н.с. № 

 Про режим та організацію роботи 

закладу у 2021/2022 навчальному році 

 Директор 

Скрипка Н.В 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про підсумки проведення медогляду 

працівників  

Медична сестра Довідка 

Н.с. № 

Про організацію чергування вчителів та 

дітей по закладу 

Педагог-

організатор 

Задніпровська  

В.В. 

Графіки 

 

Н.с. № 



Про організацію індивідуального 

навчання 

Заступник 

директора з НВР 

Гужва О.Є. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про організацію роботи з питань 

охорони праці 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

 Ознайомлення  з  новими  нормативно-

правовими  документами щодо  

організації та  початку  навчального  

року 

 

 

Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Інформація 

Н.с. № 

                               Вересень                                                                

27.09 Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 

Про стан забезпечення  підручниками 

 

Зав.бібліотекою 

Ісаютіна О.І. 

Довідка 

Н.с. № 

Про підсумки календарного 

планування з предметів 

Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Інформація 

 

Н.с. № 

Про підсумки планування: 

вихователів  

1.Про підсумки літньої оздоровчої 

кампанії 

2. Про пріоритетні завдання 

дошкільного  підрозділу на 2020/2021 

навчальний рік. Знайомство, 

обговорення та схвалення річного 

плану роботи 

 

Заступники 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

 

 

Довідки  

 

 

 

Н.с. № 

Про організацію проведення першого  

туру предметних олімпіад 

 

Задніпровська  

В.В. 

Наказ №        від 

 

Н.с. № 

 Про роботу  закладу  в  умовах  

адаптивного карантину 

 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

                         ЖОВТЕНЬ   

18.10. Про підготовку до роботи  в осінньо-

зимовий період 

 

Завгосп 

 

Інформація 

Н.с. № 

Про стан ведення документації: 

- стан планування, облік роботи 

та ведення документації бібліотеки; 

- з медичного обслуговування та 

охорони здоров’я; 

- ведення особових справ 

працівників; 

- готовність груп до нового 

навчального року 

 

 

Задніпровська 

В.В. 

 

Шимко  О.Ю. 

Лабунська С.В. 

 

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація  

Н.с. № 



23.11                    Листопад 

Про виконання рішень попередньої 

наради  

Інформація 

Н.с. № 

Про  планування та облік роботи 

соціального педагога 

 

Соціальний 

педагог Нечай 

А.Ю. 

Інформація  

Н.с. № 

Про стан ведення документації: 

- учнівських зошитів; 

- щоденників. 

Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Інформація 

Н.с. № 

Про  роботу  вчителів  в  умовах  НУШ Гужва О.Є. Наказ №        від 

Н.с. № 

  

 

                     Грудень   

 

20.12. 
Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 

Про підсумки роботи з ЦЗ за 2021 р. і 

завдання на 2022 р. 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про  новорічні  та  різдвяні  свята Задніпровська  

В.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про результати навчальних досягнень 

учнів за І семестр навчального року 

Заступники 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Гужва  О.Є. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан ведення класних журналів 

 

Заступники 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Гужва О.Є. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про виконавську дисципліну 

педагогічних працівників 

Директор 

  Скрипка  Н.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про організацію і проведення 

фестивалю наук 

 

Заступник 

директора з НВР 

Задніпровська  

В.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

 

Про  результати  проведення  

Всеукраїнського тижня 

правових  знань 

Заступник 

директора з НВР 

Задніпровська  

В.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про виконання  заходів  з профілактики  

дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму за 2021 рік 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про виконання комплексних заходів 

для забезпечення пожежної безпеки  

 

Завгосп  

Загорна Т.М. 

Інформація 

Н.с. № 

                        Січень   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01 

Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 

Про підсумки роботи із зверненням 

громадян та організаційно-правові 

заходи на доступ дпублічної інформації 

за 2021 рік та завдання на 2022 рік 

Директор 

Скрипка Н.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про  безпечне  перебування  дітей  у  

ліцеї .Профілактика  булінгу. 

Заступник 

директора з НВР 

Задніпровська  

В.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про підсумки роботи з попередження 

дитячого травматизму та безпеки 

життєдіяльності у І семестрі  

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан відвідування ліцею дітьми 

дошкільного підрозділу та учнями 1-

11кл. за І семестр 2021/2022 н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан роботи з організації 

харчування 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Гейда  М.М. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан захворюваності дітей 

дошкільного підрозділу та учнів 1-

11кл. 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про дотримання вимог інструкції з 

охорони життя і здоров’я дітей 

Вихователь-

методист 

Онопрієнко  О.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

                     Лютий   

22.02 Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 

Про стан планування, облік роботи та 

ведення документації бібліотеки 

 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Інформація 

Н.с. № 

 

Про результати участі учнів у 

шкільному та районному етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Заступник 

директора з НВР 

Задніпровська  

В.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про роботу бібліотеки з читачами щодо 

формування і задоволення їхніх 

читацьких потреб 

Зав.бібліотекою  

Ісаютіна О.І. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан ведення документації з 

медичного обслуговування та охорони 

здоров’я  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Довідка  

Н.с. № 

Про стан ведення поурочних планів з 

української  мови  та  літератури 

Заступник 

директора з НВ 

Онопрієнко О.В. 

Інформація 

Н.с. № 

                    Березень   

22.03 Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 



Про виконання розділу річного плану 

«Охорона прав і соціальний захист 

дітей пільгових категорій» 

Соціальний 

педагог  

Нечай А.Ю. 

Інформація 

Н.с. № 

Про підготовку та проведення Дня ЦЗ Директор 

Скрипка Н.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан ведення зошитів Заступник 

директора з НВР 

Гужва О.Є. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

 Підготовка до ЗНО  та  ДПА   Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан ведення вчителями 

документації з ОП та ТБ 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про умови та порядок організованого 

закінчення 2021/2022 н.р. та 

проведення державної підсумкової 

атестації 

Директор 

Скрипка Н.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

                  Квітень   

26.04 Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 

Про  стан  ведення  ділової  

документації  вихователів, музичного   

керівника 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про  закінчення  опалювального  сезону Завгосп  

 Загорна  Т.М. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про  підсумки  проведення  Дня  ЦЗ Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про якість виконання плану 

фізкультурної та спортивно-масової 

роботи 

 

Вчителі 

фізкультури 

Інформація 

Н.с. № 

                       Травень   

24.05 Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 

Про результати гурткової роботи Педагог-

організатор 

Задніпровська  

В.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про запобігання дитячого травматизму 

серед учнів та вихованців під час літніх  

канікул 

Заступник 

директора з НВР 

Гужва О.Є. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан навчання  в  класах  та  групах   

з інклюзивною  формою навчання 

Заступник 

директора з НВР 

Гужва О.Є. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

                      
Про виконання рішень попередньої 

наради  

Директор 

Скрипка Н.В. 

Інформація 

Н.с. № 



Про підсумки навчальних досягнень 

учнів за 2020/2021 навчальний рік 

Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Гужва О.Є. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан роботи педагогічних 

працівників з виконання Державного 

стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти 

Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про стан ведення класних журналів Заступник 

директора з НВР 

Онопрієнко О.В. 

Гужва О.В. 

Наказ №        від 

Н.с. № 

Про підсумки організації харчування  у 

2021/2022 навчальному році 

Заступник 

директора з НВР 

Лабунська С.В. 

 

Наказ №        від 

Н.с. № 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.3. Циклограма видання наказів на 2021/2022 навчальний рік 

 

Питання Відповідальний за 

підготовку наказу 

Узагальнення 

результатів, 

№ справи 

С
е
р

п
е
н

ь
-в

е
р

е
с
е
н

ь
 

Про проведення тарифікації 

педпрацівників на 2021/2022 н.р. 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про режим та організацію роботи 

закладу у 2021/2022 навчальному 

році в  умовах  адаптивного  

карантину 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про розподіл посадових обов’язків 

між адміністрацією  

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію індивідуальної та  

інклюзивної  форми навчання. Про 

підвищення посадових окладів за 

роботу в класах з інклюзивним 

навчанням 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 



Про зарахування учнів до 1-х класів Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про створення інвентаризаційної 

комісії на 2021/2022 навчальний рік 

Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про створення комісії з 

оприбуткування матеріальних 

цінностей 

 

Загорна Т.М. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про призначення комісії з питань 

списання матеріальних цінностей та 

технічних засобів навчання 

 

Загорна Т.М.. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про створення комісії із загального 

огляду будівель, споруд 

Загорна Т. М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про закріплення шкільного 

автобуса 

 

Загорна Т.М. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про встановлення місця паркування 

автобуса 

Загорна Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  результати  комплексної  

перевірки 

Лабунська  С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію харчування учнів у 

шкільній їдальні 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію харчування дітей 

дошкільного підрозділу 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  організацію  підвозу  учнів Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  затвердження комісії  по  

розробці  маршрутів  шкільного  

автобусу 

Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про розподіл педагогічного 

навантаження  

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

 

Про  організацію  освітнього  

процесу  в  умовах  адаптивного  

карантину 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

В
е
р

е
с
е
н

ь
 

Про встановлення посадових 

окладів заступникам директора 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про встановлення тижневого 

навантаження вихователів 

дошкільного підрозділу 

 

Лабунська С.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  створення  комісії  з  

розслідування  нещасних  випадків 

Лабунська  С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про призначення відповідального 

за електрогосподарство та 

електрообладнання 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

 

Про доплату за перевірку зошитів 

учителям 1-4 кл. 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про доплату за перевірку зошитів 

учителям 5-11 кл. 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 



Про оплату позакласної 

роботи з фізичного виховання 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію та проведення Дня 

фізичної культури та спорту 

Вчителі фізичної 

культури 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про посадові обов’язки механіка 

шкільного автобуса 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про розподіл обов’язків медичних 

сестер 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про дотримання правил 

використання шкільного автобуса 

та організацію підвозу учнів та 

вчителів 

 

Нечай А.Ю. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про відповідального за ІСУО Скрипка Н.В Наказ №    від 

Н.с. № 

Про розподіл педагогічного 

навантаження керівників гуртків 

та встановлення їм окладів 

Шимко О.Ю. 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про встановлення доплати 

бібліотекарю за наявний фонд 

підручників 

Шимко О.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про встановлення тарифних 

розрядів 

Шимко О.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про доплату за роботу в шкідливих 

і небезпечних умовах праці 

Шимко О.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про встановлення доплати за 

завідування спортивним залом 

Шимко О.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про призначення класних 

керівників 

Скрипка Н.В. 

Шимко  О.Ю. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про закріплення площ службових 

приміщень для прибирання 

Шимко О.Ю. 

Загорна Т.М. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про доплату за прибирання туалетів Шимко О.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  зміни  в  навантаженні  

обслуговуючого  персоналу 

Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про затвердження мережі станом на 

05.09.2021 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про зарахування учнів до 

підготовчої групи з фізкультури 

Третяк О.О. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про забезпечення випускників 

документами про освіту 

Онопрієнко О.В. 

 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію гурткової роботи 

у 2020/2021 навчальному році 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 



Про  зміни  складу  комісії  з  

оприбуткування 

Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  зміни  складу  комісії  зі  

списання 

Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про порядок організації 

безкоштовного харчування учнів 

Коробка А.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про комплектування 

груп продовженого дня 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  організацію  роботи  з  дітьми  

5-ти  річного  віку 

Лабунська  С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про розподіл навантаження       

вихователів ГПД 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи класів та 

груп з інклюзивним навчанням 

Гужва О.Є. 

Лабунська С.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про звільнення від фізичної 

культури 

Третяк О.О. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у І 

семестрі 2021/2022 навчального 

року 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про призначення відповідального 

за облік письмових запитів на 

інформацію та відповідей на 

інформаційні запити та запити 

громадян 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про проведення  інвентаризації Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  організацію  роботи  з  дітьми  

з  ООП  у  ДП 

Лабунська  С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  затвердження  алгоритму  дій 

на  випадок  підозри  на  

коронавірусну  хворобу  та  

надзвичайної  ситуації 

Лабунська  С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

  

Про розподіл функціональних 

обов’язків з питань організації 

охорони праці та організацію 

роботи з питань охорони праці 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи щодо 

запобігання дитячого травматизму 

та безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  переведення  на  дистанційну  

форму  навчання 

Гужва  О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи з 

викладання предмету «Захист 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 



України» та військово-

патріотичного виховання 

Про організацію і проведення І 

етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін та участі у ІІ 

етапі 

Задніпровська  В.В. 

Гацман Н. В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про створення комісії й організацію 

навчань та атестації з охорони праці 

працівників 

 

Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про створення атестаційної комісії 

у 2021/2022 навчальному році 

Лисенко А. І. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи з 

обдарованою і талановитою 

молоддю 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію та структуру 

методичної роботи , 

науково-експериментальну, 

пошуково-дослідницьку роботу 

Онопрієнко О.В.. 

 

Наказ №    від 

Н.с. № 

 

Про організацію роботи з 

попередження правопорушень, 

злочинності та запобігання дитячій 

бездоглядності, безпритульності 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан роботи з національно-

патріотичного виховання 

дошкільників засобами 

народознавства 

Лабунська  С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про  початок  опалювального  

сезону 

Загорна  Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 
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Про організацію і проведення 

новорічних та різдвяних свят, 

зимових шкільних канікул 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

         

Г
р
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Про підсумки роботи з ЦЗ за 2020 р. 

і завдання на 2021 р. 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про результати моніторингового 

дослідження 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан ведення класних журналів 

згідно  рекомендацій  НУШ 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про виконавську дисципліну 

педагогічних працівників 

(ведення шкільної документації) 

 

Онопрієнко О.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 



Про організацію і проведення 

фестивалю наук 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про формування правової культури 

учнів у рамках виконання 

Державної цільової програми 

правової освіти 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про виконання заходів з 

профілактики дитячого дорожньо-

транспортного травматизму за 2020 

рік 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

 Про проведення заходів, 

присвячених Дню Збройних Сил 

України 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про чергування у святкові дні Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи щодо 

дотримання санітарного 

законодавства, покращення 

медичного обслуговування учнів, 

здійснення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням 

учнів, профілактики різних видів 

захворювань 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

С
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Про затвердження номенклатури 

справ 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про створення експертної комісії 

ліцею 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про призначення відповідального 

за ведення діловодства у 2021 році 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про проходження підвищення 

кваліфікації педагогічними 

працівниками у ІІ семестрі 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про зміни в роботі  ГПД Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки роботи із зверненням 

громадян та організаційно-правові 

заходи забезпечення права на 

доступ до публічної інформації за 

2021 рік та завдання на 2021 рік 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про результати навчальних 

досягнень  за І семестр навчального 

року 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки роботи з 

попередження дитячого 

травматизму та безпеки 

життєдіяльності у І семестрі 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 



Про призначення відповідального 

за пожежну безпеку 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про результати участі за І І етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Забезпечення  умов  якісного 

виховання  та  розвитку дітей  з  

ООП 

Лабунська  С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан відвідування ліцею дітьми 

дошкільного підрозділу та учнями 

1-11кл. за І семестр 

Коробка А.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про затвердження графіка надання 

щорічних основних та додаткових 

відпусток 

Шимко  О.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Наступність  між  дошкільною  та  

початковою  ланками  освіти  у  

вихованні патріотизму, моральності 

та трудових  якостей  дітей 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан захворюваності дітей 

дошкільного підрозділу та 

здобувачів  освіти  ліцею 

Лабунська С.В. 

 

Наказ №    від 

Н.с. № 

 

Л
ю
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Про стан викладання української 

мови та літератури 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про перевірку щоденників  Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про роботу бібліотеки з читачами 

щодо формування і задоволення 

їхніх читацьких потреб 

 

Ісаютіна О.І. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

 Про додаткові канікули учнів 1-х 

класів 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Б
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Про підготовку та проведення Дня 

Цивільного захисту 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підготовку і проведення 

весняних канікул 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про роботу учителів початкової 

школи щодо підготовки до ДПА 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан викладання географії Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про умови та порядок 

організованого закінчення н.р. та 

проведення державної підсумкової 

атестації 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан освітнього процесу у 

класах інклюзивного навчання 

Гужва О.Є. 

 

Наказ №    від 

Н.с. № 



Про впровадження досвіду роботи 

вчителів 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

К
в
іт

е
н

ь
 

  

Про склад державних атестаційних 

комісій 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про звільнення від ДПА та ЗНО Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про створення апеліаційної комісії Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про обираність навчальних 

предметів для державної 

підсумкової атестації випускниками 

11 класу  

 

Онопрієнко О.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про планування роботи закладу з 

педколективом і дітьми на 

наступний навчальний рік 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про закінчення опалювального 

сезону 

Загорна Т.М. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки Дня цивільного 

захисту та тижня безпеки руху 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про модернізацію системи 

фізичного виховання через різні 

форми рухової активності та 

впровадження в освітній процес 

здоров’язбережувальних технологій 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан викладання 

природознавства 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 
 

Т
р

а
в
е
н

ь
 

                                       

Т
р

а
в
е
н

ь
 

  

Про проведення традиційного 

Маршу миру та заходів до Дня 

Примирення 

 

 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей і 

підлітків у 2022 р. 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про призначення начальника 

дитячого закладу відпочинку з 

денним перебуванням та його 

функціональні обов’язки 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи дитячого 

закладу відпочинку з денним 

перебуванням 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в 

дитячому закладі відпочинку 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 



Про переведення дошкільного 

закладу на санаторний режим 

роботи 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію роботи з 

працевлаштування (продовження 

навчання) випускників 9-х та 11-х 

класів  

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про оформлення і видачу 

документів про освіту 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан роботи по застереженню 

дитячого травматизму  

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про організацію й проведення 

випускного вечора з нагоди 

закінчення  11 класу  

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про запобігання дитячого 

травматизму серед учнів та 

вихованців під час літніх  канікул 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки вивчення предмету 

«Захист України» 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про переведення учнів 1-3 класів до 

наступного класу 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про переведення учнів 4-х класів до 

основної школи 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про нагородження учнів 2-4 класів 

Похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні» 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про нагородження випускників 11 

класу Похвальними грамотами «За 

особливі досягнення у вивченні 

окремих навчальних предметів» 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан методичної роботи за 

2019/2020 навчальний рік 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан відвідування учнями та 

дітьми дошкільного підрозділу за ІІ 

семестр та навчальний рік 

Коробка А.Ю. 

 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки навчальних досягнень  Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Про результати проведення 

державної підсумкової атестації 

учнів 4-х класів 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан виконання навчальних 

програм, календарно-тематичного 

планування за рік 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 



Про стан роботи педагогічних 

працівників з виконання 

Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти, 

Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти 

Гужва О.Є. 

Онопрієнко О.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про стан виховної роботи за 

2021/2022 навчальний рік 

Задніпровська В.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про зупинення роботи дошкільного 

підрозділу 

Лабунська С.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки роботи з організації 

інклюзивного та індивідуального 

навчання 

Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки роботи дитячого 

закладу відпочинку з денним 

перебуванням 

Гужва О. Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підготовку та організований 

початок 2020/2021 навчального 

року 

Скрипка Н.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про результати проведення 

державної підсумкової атестації у 9, 

11 класах 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки організації 

харчування   

Гейда М.М. 

 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про підсумки роботи щодо 

дотримання санітарного 

законодавства 

 

Скрипка Н.В. 

Наказ №    від 

Н.с. № 

Про переведення здобувачів  освіти 

5-8,9, 10-х класів до наступного 

класу 

Шимко О.Ю. Наказ №    від 

Н.с. № 

Про нагородження дітей 5-8, 10-х 

класів Похвальними листами «За 

високі досягнення у навчанні» 

Онопрієнко О.В. Наказ №    від 

Н.с. № 

 Про зарахування учнів до 1-го класу Гужва О.Є. Наказ №    від 

Н.с. № 

 

9.6.4.Комплексні перевірки викладання навчальних 

предметів 

 
              Дата       Відповідальний Відмітка  

про 

виконання,  

№ справи 

Історія,основи  

правознавства 

Січень  

2022р. 

Директор  



Фізика Лютий 

2022р. 

Заступник директора з 

НВР 

 

Трудове  навчання Квітень 

2022р. 

Заступник директора з 

НВР 

 

Захист  України Березень 

2021р. 

Директор  

 

                        Тематичні перевірки викладання навчальних предметів 

 

   Предмет       Тема контролю  Дата 

 

Класи 

 

Відповідаль 

ний 

Відм

ітка   

 

Англійська мова  Якість і рівень 

виконання 

навчальних програм 

Березень  

 

5-11 

 

Заступник  

директора  

з НВР 

 

Українська мова 

і література 

Виховання 

духовності на  уроках  

української  

літератури 

Січень 9-11 Заступник  

директора  

з НВР 

 

Початкові  класи Оцінювання 

навчальних досягнень 

у контексті 

особистісного 

підходу в освіті 

Березень  

 

 

4 

 

 

Заступник  

директора  

з НВР 

 

Біологія Розвиток пізнавальної 

активності 

Березень 10-11 Заступник  

директора  

з НВР 

 

Фізкультура 

 

 

Формування  

здоров’язберігаючих  

компетентностей 

Грудень  5-9 Заступник  

директора  

з НВР 

 

 

                  

9.6.5. ПЕДАГОГІЧНІ  РАДИ  у  2021/2022 навчальному році 

 

 

     

 

 

СЕРПЕНЬ 

      

1. Про  підсумки  діяльності  ліцею у  2020-2021 н.р. та  завдання  педагогічного  

колективу  щодо  підвищення якості освітнього  процесу  у  2021-2022 н.р   

                                                               Відповідальний : Скрипка  Н.В., директор  

2.Ознайомлення  з    нормативно-правовими  документами  щодо  організації  

нового  2021-2022 н.р.. Робота  ліцею  в  умовах  НУШ. 

                                                               Відповідальний : Скрипка  Н.В., директор 

3. Погодження плану роботи  КЗ  « Слатинський  ліцей» на 2021/2022 н.р. 

                                                               Відповідальний:. Скрипка  Н.В., директор 

4. Ухвалення режиму роботи груп  подовженого дня 

                                                                Відповідальний: Гужва  О.Є., заступник  

                                                                директора з навчально-виховної роботи   

5.Ухвалення  режиму  роботи ліцею  в  умовах  адаптивного  карантину, режиму 

роботи бібліотеки 



                                                                 Відповідальний : Скрипка Н.В., директор 

 

 

 

ГРУДЕНЬ 

 

1.Формування  патріотичних  почуттів  у  здобувачів  освіти  в  рамках  нових  

рекомендацій  щодо  організації  виховної  роботи 

                                                                  Відповідальний : Задніпровська  В.В.  

                                               заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  

2.Формування  здоров’язберігаючих компетентностей 

                                                                   Відповідальний: Онопрієнко О.В., 

                                               заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи 

                                                                      

3.Основні  принципи  розвитку  інклюзивної  освіти  в новому  освітньому  

 просторі  України 

                                                                  Відповідальний:Гужва  О.Є. заступник    

                                                                  директора  з  навчально-виховної  роботи 

4. Забезпечення  наступності  між  дошкільною  та  початковою  ланками  освіти  

для  реалізації  завдань  з  патріотичного  виховання 

                                                              Відповідальний:Лабунська  С.В.  

                                              заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ 

 

 

 

     

1.Моніторинг  якості  освіти і  контроль  реалізації  основних  завдань 

освітньої  діяльності  закладу.  

                                                                Відповідальний:Гужва  О.Є. заступник    

                                                                директора  з  навчально-виховної  роботи 

2. Про вивчення, узагальнення й поширення педагогічного  

досвіду вчителів  що  атестуються 

                                                                 Відповідальний : Онопрієнко О.В., 

                                               заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи 

3.Якість  і  рівень  виконання  навчальних  програм вчителями  англійської  мови 

                                                                  Відповідальний : Онопрієнко О.В., 

                                               заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи 

 

3. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів  освіти з    

предметів «Історія»,  «Основи  правознавства»   

                                                                 Відповідальний:Скрипка Н.В. .директор,  

                Онопрієнко  О.В.,заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи 

4.  Про  стан  роботи  з  формування  мовленнєвої  та  пізнавальної  

компетентності дошкільників за  допомогою  мнемотехніки  

                                                              Відповідальний:Лабунська  С.В.  

 

 

 

 

КВІТЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Підготовка  до  організованого  закінчення  навчального  року. 

Ознайомлення  із  нормативними  документами  про  закінчення  навчального   

року.                                                        Відповідальний : Скрипка  Н.В.,директор 

2.Про  соціальний  захист  здобувачів  освіти    

                                                                 Відповідальний : Нечай А.Ю.,соціальний 

                                                                 педагог 

3.Про  безпеку  життєдіяльності  та  травматизму  учасників  освітнього  процесу      

                                                          Відповідальний : Лабунська  С.В., заступник  

                                                          директора з навчально-виховної роботи 

4. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень  здобувачів  освіти  з  

навчального предмету  « Фізика» (підсумки комплексної перевірки) 

                                                                   Відповідальний: Гужва  О.Єзаступник  

                                                                   директора з навчально-виховної роботи 



ТРАВЕНЬ 

 

 

 

 

 

1.Про переведення учнів 1-3 класів до наступного класу                          

                                                                   Відповідальний: Гужва  О.Є., заступник  

                                                                   директора з навчально-виховної роботи 

2.Про переведення учнів 4-х класів до основної школи 

                                                                   Відповідальний: Гужва  О.Є., заступник  

                                                                   директора з навчально-виховної роботи 

3.Про нагородження учнів 2-4 класів Похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні» 

                                                                  Відповідальний: Гужва  О.Є.., заступник  

                                                                  директора з навчально-виховної роботи 

4.Про погодження робочого навчального плану на 2020/2021 навчальний рік 

                                                                 Відповідальний: Скрипка  Н.В., директор 

5.Про виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до 

публічної інформації» 

                                                                  Відповідальний: Скрипка Н.В., директор 

6.Про стан викладання предмету «Захист України» та військово-патріотичне 

виховання учнівської молоді, навчального  предмету «Трудове  навчання» 

                                                            Відповідальний:Скрипка Н.В., директор  

7.Про переведення учнів 5-8, 10-х класів до наступного класу 

                                                          Відповідальний: Онопрієнко О.В., заступник  

                                                          директора з навчально-виховної роботи 

      

ЧЕРВЕНЬ 

1..Про нагородження учнів 5-8, 10-х класів Похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні» 

                                                          Відповідальний: Онопрієнко  О.В., заступник  

                                                                   директора з навчально-виховної роботи 

2..Про випуск  учнів 11 класу. Про нагородження випускників 11 класу 

Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів» 

                                                             Відповідальний: Онопрієнко О.В,заступник  

                                                              директора з навчально-виховної роботи 

3..Про переведення учнів 9-х класів 

                                                           Відповідальний: Онопрієнко О.В., заступник  

                                                           директора з навчально-виховної роботи 

 

                        

 

9.6.6.  НАРАДИ з іншими працівниками 

  Дата                      Зміст  Відповідальний Відмітка          

     про 

виконання 

Серпень Про стан підготовки приміщень 

НВК до початку навчального року. 

Інструктаж з ОП та ТБ 

Директор  

Вересень Про функціональні обов’язки 

персоналу. Про регламент роботи 

обслуговуючого персоналу.  

Про закріплення службових 

приміщень для прибирання. 

Завгосп  



Про забезпечення спецінвентарем 

працівників. 

Жовтень Про стан підготовки приміщень, 

життєзабезпечуючих систем до 

роботи в осінньо-зимовий період.  

 

Завгосп  

Листопад Про роботу обслуговуючого 

персоналу зі збереження тепла та 

дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог в приміщеннях.  

 

Завгосп  

Грудень Про підсумки інвентаризації 

 

Директор  

Січень Про стан виконання посадових 

обов’язків 

 

Завгосп  

Лютий Про стан роботи з 

енергозбереження 

 

Завгосп  

Березень Про дотримання санітарно-

гігієнічних вимог в приміщеннях. 

Про першочергові об’єкти для 

літнього ремонту 

Завгосп  

Квітень-

травень 

Про екологічний двомісячник 

Про капітальний та поточний 

ремонт систем, приміщень 

 

Директор,  

завгосп 

 

Червень  Про заходи щодо підготовки 

закладу до нового навчального 
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