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І. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

ТА ЗАВДАННЯ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа № 7» Харківської обласної ради здійснює свою діяльність на пі-

дставі: 

❖ Конституції України;  

❖ Закону України «Про освіту»;  

❖ Закону України «Про загальну середню освіту»; 

❖    Закону України «Про дошкільну освіту»,  

❖ Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;  

❖ Державних стандартів початкової освіти (концепції «Нової української школи»), початкової загальної освіти та базо-

вої і повної загальної середньої освіти у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня для дітей, які пот-

ребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;  

❖ Базового компонента дошкільної освіти;  

❖ Положення про спеціальну школу; 

❖ Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загаль-

ноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та на-

вчально-реабілітаційних центрів»; 

❖ інших чинних нормативно-правових документів.  

В навчальному закладі працюють дві групи дошкільного підрозділу від 4 до 6 років. 

Укомплектовано 2 групи, середня наповнюваність – 10 дітей та 23 класи, середня наповнюваність класів – 10-12 

учнів.  

На виконання Закону України «Про мови» в школі скомплектовано 15 україномовних класів. Ведення ділової до-

кументації здійснюється українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Учні постійно 

беруть участь у Всеукраїнської учнівської олімпіаді з української мови та літератури. Щорічно проводиться низка захо-

дів з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури.  

Шкільний бібліотечний фонд поповнюється навчальною літературою з цього питання, виписуються україномовні 

журнали, газети. 
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Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і 

пов'язана з переїздами та поліпшенням стану здоров’я.  

Співвідношення проектної потужності та фактичної наповнюваності закладу 

на початок навчальних років
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Основними заходами зі збереження контингенту учнів в 2018/2019 навчальному році: 

- співпраця з інклюзивно-ресурсними центрами; 

- створення особливих умов для навчання, виховання, соціальної реабілітації та адаптації учнів. 

Усі вихованці НВК знаходяться під постійним медичним наглядом. В осінньо-зимово-весняний період діти отри-

мують вітамінотерапію (полівітаміни).  

У НВК організовано п’ятиразове харчування дітей. Щоденно сестрою медичною з дієтичного харчування склада-

ється меню-розкладка з урахуванням вікових норм. Харчування учнів НВК організовано згідно з чинними нормативни-

ми документами та відповідно до натуральних фізіологічних норм. Є певні розробки блюд меню, виконані дієтичною се-

строю, лікарями. Виконання натуральних норм харчування у дошкільному та шкільному підрозділі забезпечено у пов-

ному обсязі. Щоденно дієтсестрою складається меню-розкладка з урахуванням вікових норм. 
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Директором НВК здійснюється постійний моніторинг і контроль за організацією харчування вихованців, дотри-

мання вимог санітарно - гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм. Контроль за організацією та якістю 

харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів доста-

тній і проводиться лікарем та медичними працівниками шкільного та дошкільного підрозділів НВК якісно та своєчасно. 

Питання організації медичного обслуговування, стану роботи медичного блоку НВК, організації та стану харчу-

вання учнів (вихованців) обговорювались протягом 2018/2019 навчального року на нарадах при директорові. 

Значна увага приділяється питанню соціального захисту вихованців, здійснюється контроль за дотриманням май-

нових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (6 дітей). 

У навчальному закладі функціонує психологічна служба, до складу якої входять 1 практичний психолог та 1 соціа-

льний педагог. Робота психологічної служби спрямована на підвищення рівня психологічної компетентності педагогів та 

батьків, на формування здорового способу життя в учнів, профілактику шкідливих звичок, корекцію міжособистісних 

відносин в колективі, надання практичних рекомендацій педагогам з питань актуалізації навчального процесу. Здійсню-

ється психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу, особливо учнів перших, п’ятих  класів та випускників. 

Проводиться робота щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей в літній період. Питання оздоровлення ро-

зглядається на нарадах при директорові, видаються відповідні накази, створюється база даних про оздоровлення та від-

починок дітей за соціальними категоріями в навчальний, канікулярний та літній період.  

У закладі освіти дотримуються вимоги техніки безпеки, охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників освіт-

нього процесу відповідно до нормативних документів. Своєчасно проводяться всі інструктажі з працівниками та учнями.  

Адміністрація навчального закладу тісно співпрацює з профспілковим комітетом. Спільно вирішуються питання 

підбору і розстановки кадрів, здійснюється попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний 

рік. 

Колектив працює в контакті з батьками над вирішенням проблем життєдіяльності навчального закладу, надається 

індивідуальна консультаційна допомога батькам з питань виховання та навчання дітей. 

Педагогічний колектив працює над єдиною медико-педагогічною темою: «Компетентнісна спрямованість на-

вчально-виховного процесу в умовах спеціальної школи». 

Пріоритетами діяльності закладу визначено: 

• Кожна дитина – це унікальна особистість; 
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• Кожен учень - повноцінною соціально-активна людина, здатна самовдосконалюватися, реалізуватися як творча осо-

бистість; 

• Взаємодія медиків, психологів та педагогів формує особистість, соціально і психологічно реабілітовану та адаптовану 

до життя в сучасних умовах; 

• Особистісна траєкторія учнів (вихованців). 

Провідне місце в діяльності педагогічного колективу займали питання підвищення ефективності освітнього проце-

су в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією, психологічним супроводом дітей, які ма-

ють тяжкі порушення мовлення, з метою формування особистості, соціально – психологічно реабілітованої та адаптова-

ної до життя в сучасних умовах. 

Учні протягом року знаходились під безперервним навчально-виховним впливом, одержували корекційно-

розвиткову логопедичну допомогу. 

Робота педагогічного колективу була спрямована на виконання пріоритетних завдань: 

- Підвищення якості освіти шляхом організації спеціального освітнього середовища для дітей з особливими потребами 

шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 

- Гуманізація освіти, що сприятиме створенню таких умов, які допоможуть дітям з особливими потребами реалізувати 

свої можливості відповідно до вимог суспільства. 

- Створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини з максимальним використанням потенціалу компенсато-

рно-корекційних можливостей. 

-  Продовження роботи з переходу на новий зміст, структуру освіти, забезпечення розвитку компетентностей кожної ди-

тини з урахуванням індивідуальних можливостей відповідно до вимог Державних стандартів початкової загальної освіти 

та базової середньої освіти в спеціальних навчальних закладах ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку. 

- Забезпечення корекції та розвитку психічних функцій, збереження та зміцнення фізичного здоров'я. 

- Формування в учнів потреби в саморозвитку та самоосвіті. 

- Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, виховання патріотизму, 

формування національної самосвідомості учнів. 

- Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. 
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Рівень навчальних досягнень за підсумками 2018/2019 навчального року 

 

Одним із показників якісної організації освітнього процесу є успішність учнів. 

Протягом 2018/2019 навчального року за підсумками навчальних досягнень учні 1–9-х класів були атестовані та 

переведені до наступних класів. 

У 2019 році випускники 10-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (28 учнів). 

Діти дошкільного віку мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані 

навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слу-

хати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. 

Досягнення дітей старшого дошкільного віку оцінювали за показниками розвитку їх знань умінь та навичок відпо-

відно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку. 

Учні підготовчих і перших класів оцінюються вербально.  

 

Рік навчання Кількість учнів (на кінець н.р.) 
Початковий 

% 

Середній 

% 

Достатній 

% 

Високий 

% 

2016/2017 261 
Поч.кл - 46 0 67,4 32,6 0 

Середні кл. - 123 0,8 79,7 19,5 0 

2017/2018 257 
Поч.кл - 134 0 46,3 53,7 0 

Середні кл. - 123 0 76,6 23,4 0 

2018/2019 243 
Поч.кл - 124 6,6 36,1 55,7 1,6 

Серед.кл. - 119 0 74,8 24,4 0,8 
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РІВНІ навчальних досягнень учнів початкових класів  2018 / 2019 навчальний рік 

початковий % середній            % достатній % високий          %
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0,00 60,50 37,82 1,68

0,00 35,29 61,34 3,36

0,00 55,56 37,78 6,67

0,00 42,22 46,67 11,11

0,00 39,62 53,77 6,60

0,00 53,78 41,18 5,04

0,00 55,56 36,11 8,33

0,00 40,96 54,22 4,82

0,00 43,37 51,81 4,82

0,00 10,92 70,59 18,49

0,00 30,30 56,57 13,13

0,00 22,33 59,22 18,45

0,006,98 67,44 25,58

0,00 35,92 64,08 0,00

0,00 25,00 68,75 6,25

0,00 33,98 66,02 0,00

0,00 65,06 30,12 4,82

0,00 38,55 55,42 6,02

0,000,00 45,71 54,29

0,007,14 39,29 53,57

0,001,79 57,14 41,07

0,007,14 35,71 57,14

0,002,54 67,80 29,66

0,00 14,43 70,10 15,46

0,005,88 39,50 54,62
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Трудове навчання

Фізична культура

Основи здоров’я

в
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РІВНІ навчальних досягнень учнів 5 - 10 класів  2018 / 2019навчальний рік 

початковий % середній            % достатній % високий          %
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Кількість учнів які мають початковий рівень навчальних досягнень з одного або декількох предметів, збільшилась  

- 4 учні, та спостерігається тенденція щодо збільшення кількості учнів з достатніми навчальними досягненнями та висо-

ким рівнем з усіх навчальних предметів у порівнянні з минулим роком. 

Недостатньо високий рівень навчальних досягнень учнів з тяжкими порушеннями мовлення в засвоєнні матеріалу. 

Ці труднощі у навчанні виникають у зв’язку з недостатньою сформованістю базових психічних процесів та функцій, 

оскільки в учнів дуже складна патологія мовлення, а мовлення і мислення, як відомо, щільно пов’язані. Такий стан нега-

тивно впливає на успішність. 

Порівняльний аналіз рівня якості знань за останні роки свідчить про недостатній рівень організації в закладі інди-

відуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, а також з учнями, які мають одну чи дві 

оцінки з предметів середнього навчального рівня (5 – 10 класи). Об’єктивними причинами зниження рівня навчальних 

досягнень учнів є також тяжкі вади розвитку та недостатній рівень пізнавальних здібностей учнів. 

У 2018/2019 н. р. працювали такі методичні об’єднання: 

1. МО вчителів мови і літератури (голова Мінюкова С.Л.) 

2. МО вчителів природничо-математичного циклу та суспільних дисциплін (голова Краснокутська І.О.) 

3. МО вчителів мистецтва, технології і фізичної культури (голова Малахова В.В.) 

4. МО вчителів початкових класів (голова Свистун І.Г.) 

5. МО вихователів (голова Пономарьова Л.В.) 

6. МО вихователів дошкільного підрозділу (голова Сніцар Л.Є.). 

За минулий рік з'явилась тенденція зростання взаємообміну практичним досвідом між учителями-предметниками 

та вихователями шляхом взаємовідвідування уроків та виховних заходів з використанням ІК-технологій. Усі методичні 

об'єднання мають річні плани роботи, засідання проводяться один раз на чверть, багато уваги приділяється індивідуаль-

ній роботі з наставництва, консультування, відвідування занять та позакласних заходів, самоосвіті. Слід зазначити, що 

тематика засідань методичних об'єднань відповідає завданню, над яким працює педагогічний колектив закладу, а також 

єдиній методичній темі.  

Організація освітнього процесу в НВК здійснюється відповідно до навчального плану. Інваріантна та варіативна 

складові навчального плану відповідають специфіці закладу освіти.  

Підвищенню професіоналізму вчителів школи сприяла і атестація педагогічних працівників.  

У 2018/2019 навчальному році атестовано 12 педагогічних працівників. Курсове підвищення кваліфікації пройшли 

9 педагогічних працівників, з них у черговому порядку – 9, позапланово – 0. 
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навчальний 

рік 

Усього 

педпрацівників 
вища І ІІ спеціаліст старший 

учитель 

учитель - 

методист 

2018/2019 64 21 17 9 17 8 4 

 

 

Ведеться постійна робота щодо залучення молодих кадрів до роботи в закладі. 

Лише творчий вчитель здатний виховати творчого учня. Педагогічний колектив закладу намагався забезпечити 

вільне просування учнів в освітньому просторі області.  

Щорічно учні школи беруть участь у обласних учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін. 

Педагоги мають публікації у фахових журналах («Дитина з особливими потребами», «Логопед», «Управління 

школою» та ін.). 

Участь педагогів у роботі методичних об’єднань сприяла їх ознайомленню із сучасним станом і перспективами ро-

звитку загальної середньої та позашкільної освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної 

науки, перспективним педагогічним досвідом, оновленню і поглибленню знань педагогічних працівників зі спеціальнос-

ті та суміжних дисциплін, постійному підвищенню їхнього загальнокультурного рівня. 

Протягом навчального року плідно працювала школа молодого вчителя під керівництвом заступника директора з 

навчально-виховної роботи, вчителя вищої категорії Козлітіної О.В., упроваджено наставництво педагогів над молодими 

вчителями. Проведені семінари, взаємовідвідування уроків, позакласних заходів, організована самоосвіта молодих вчи-

телів. 

З метою керівництва методичною роботою в школі діє методична рада. На засіданнях методичної ради розглядали-

ся питання щодо організації роботи школи молодого вчителя, молодого класного керівника, результатів проведення І 

(шкільного ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; обговорення і затвердження списків учнів для участі у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, атестації педагогічних працівників школи та організації курсо-

вої перепідготовки вчителів та вихователів школи; організації гурткової та позакласної роботи з предметів; розвитку зді-

бностей учнів під час виконання самостійної роботи на уроках та в позаурочний час; організації виконання домашнього 

завдання, самопідготовки. Особливістю здійснення організаційно-методичної роботи в закладі є те, що вона обумовлена 

специфікою організації освітнього процесу з учнями з тяжкими порушеннями мовлення. 
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Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об'єднань зосереджені на наданні реа-

льної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим спеціалістам, у підвищенні їхньої професійної май-

стерності, створенні творчої атмосфери, такого морально - психологічного клімату, який би спрямовував на пошук кра-

щих технологій та шляхів навчання, корекційно-реабілітаційної роботи, ефективному втіленню інновацій, що сприяло б 

оптимізації освітнього процесу в закладі. 

Упродовж звітного періоду постійно проводилися засідання психолого- педагогічних, педагогічних читань, на яких 

обговорювались актуальні питання організації освітнього процесу з урахуванням специфіки недоліків та особливостей у 

психофізичному розвитку учнів закладу. Велика увага приділяється вивченню специфіки навчання та виховання дітей з 

аутичним синдромом. 

 

Склад педагогічного колективу в 2017/2018 навчальному році 

 

посада                               рік 2018/2019 н.р. 

Вчителі 42 

Вихователі 19 

Психолог 1 

Соціальний педагог 1 

Педагог-організатор 1 

Разом 64 

З них корекційних педагогів 32 

 

Аналіз шкільної психолого-медико-педагогічної комісії 

 

В КЗ «ХСНВК №7» в 2018/2019 навчальному році виховувалось 18 дітей дошкільного підрозділу та 243 дитини 

шкільного підрозділу, які навчаються за програмою для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.  
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Всього в 2018/2019 навчальному році перебувало на обліку учнів (вихованців) – 261 (станом на 24.05.2019 рік): 

- Дошкільний підрозділ (2 групи) – 18 дітей; 

- Шкільний підрозділ: 

І ступень - 1–4 класи – 124 учня; 

ІІ ступень - 5–10 класи – 119 учнів 

У 2018/2019 навчальному році навчалися учні (вихованці) з наступними мовленнєвими діагнозами: 

 

№ 

з/п 
Категорії дітей за видами мовленнєвих порушень Кількість 

1. ЗНМ 241 

2. Дизартрія 126 

3. Алалія 10 

4. Ринолалія (ринофонія) 10 

5. Ехолалія 7 

6. Заїкування (логоневроз, мовленнєві спотикання) 4 

Всього 261 

 

Загальна кількість дітей, які були обстежені на засіданнях ШПМПК – 85 осіб: 

● вперше прибулі  – 25 учнів (вихованців); 

● дошкільний підрозділ  – 18 вихованців; 

● початкова школа  – 14 учнів; 

● учні, які мають труднощі в навчанні – 2, (Короткий Михайло, 3-Б клас; Хозов Денис, 10-А клас); 

● учні, які знаходяться на індивідуальній формі навчання – 1 учень (Хозов Денис, 10-А клас); 

● учні 5-х класів – 16 учнів; 

● учні, які обстежені з метою визначення найбільш адекватного профілю трудового навчання (10-А, 10-Б, 10-В класи) – 

28 учнів. 
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Дітей з інвалідністю у закладі – 34 вихованця, дітей, які навчаються за індивідуальною формою – 1 (Хозов Денис, 

10-А клас). 

 

Аналіз захворювань у дітей, які навчались за індивідуальною формою в 2018/2019 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Індивідуальне навчання  

(за видами розладів) 

Кількість дітей, які навчались за ін-

дивідуальною формою 

1 Атиповий аутизм 1 

 

Кількість учнів по класах, які супроводжувала ШПМПК  

та результати корекційно-розвиткової роботи за 2018/2019 навчальний рік 

 

Клас (група) 

Кількість 

учнів / 

вихованців 

Результати корекційно-розвиткової роботи 

З позитивною 

динамікою 

З незначною 

динамікою 

З негативною 

динамікою 

Дошкільний підрозділ 13 9 3 1 

1 клас 3 1 2 - 

2 клас 6 4 1 1 

3 клас 5 2 1 2 

4 клас 5 1 1 3 

5 клас 18 3 15 - 

6 клас 4 2 2 - 

7 клас 2 1 - 1 

9 клас 1 - 1 - 

10 клас 13 - 12 1 
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Всього: 70 23 38 9 

 

Аналіз роботи ШПМПК КЗ «ХСНВК № 7» 

за 2018/2019 навчальний рік  

 

Кількість засідань Кількість проведених конференцій 

10 2 

 

Інформація про кількість консультативних заходів, наданих працівниками ШПМПК в 2018/2019 році 

 

№ 

з/п 

Види консультати-

вної допомоги 

Кількість кон-

сультацій 

Тематика 

1. Консультації батькам 12 Консультативна допомога батькам для продовження корекційно-

розвиткової роботи вдома. 

2. Консультації педаго-

гам 

21 1. Труднощі в навчанні. 

2. Корекційно-розвиткова робота на уроках вчителів з різних предметів. 

3. Консультації меди-

кам 

7 1.Профорієнтація з метою визначення адекватного профілю подальшого 

навчання учнів випускних класів. 

2. Оформлення медичних документів учням випускних класів. 

4. Проблемні випадки 18 Неадекватна поведінка учнів під час навчально-виховного процесу. 

5. Інші види 68 Звернення батьків дітей з особливими освітніми проблемами, які отрима-

ли інформацію про навчальний заклад , якій працює за програмою для ді-

тей з тяжкими порушеннями мовлення, із соціальних мереж або через 

знайомих, для подальшого направлення членами психолого-

педагогічного консиліуму на консультаційну допомогу до інклюзивно-

ресурсних центрів. 

Всього: 119 
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Основні завдання психолого-педагогічного консиліуму на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку учня 

(вихованця). 

2. Проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів корекційно-розвиткової роботи. 

3. Надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців). 

4. Визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня (вихованця). 

5. Надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, педагогічним працівникам з 

питань організації навчання учня (вихованця). 

 

Аналіз стану виховної роботи 

Виховна робота НВК у 2018/2019 навчальному році була спрямована на реалізацію таких завдань, як виховання гі-

дного громадянина України; шанобливого ставлення до родини, гідного ставлення до громадян похилого віку, поваги до 

народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям 

національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів поваги до 

Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, від-

повідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; розвиток особистості 

учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); створення спеціальних умов для безперервної корекційної спрямо-

ваності навчання і виховання, відновлення здоров’я, подолання порушень мовленнєвого, психічного і фізичного розвит-

ку; здійснення індивідуального та диференційованого підходу у вихованні. 

Ціннісне ставлення до себе 
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Патріотичне та громадянське виховання реалізовувалось у рамках проведення заходів з національно-патріотичного 

та громадянського виховання, у рамках заходів з нагоди 27-ї річниці незалежності України (вересень-січень 2018/2019 

н. р.). До Дня незалежності України проведені наступні тематичні заходи: бесіди, години спілкування «Ні, не згине 

Україна», тематичні виставки літератури; до Міжнародного дня миру, проведені заходи до 74-ї річниці вигнання наци-

стських окупантів з України. «14 жовтня — свято Покрови і День українського козацтва», патріотичний квест «Коза-

цькому роду нема переводу», години спілкування до Дня соборності України,  до освоєння космосу, «Дзвони Чорно-

биля стогоном будять, щоб від нещастя весь світ вберегти!», виховні заходи та лінійка пам'яті жертв Голодомору в Ук-

раїні, до дня вшанування пам’яті та примирення 08 травня та Дня перемоги – конкурс дитячих малюнків на асфальті 

«Хай світ буде яскравішим». 

Важливе місце у виховному процесі закладу посідали питання правового виховання та профілактики правопору-

шень, негативних явищ серед учнів. У зв'язку з реалізацією положень Національної програми правової  освіти населення 

Харківської області на 2014-2018 роки, запобіганню поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу в нав-

чальному закладі проводилась відповідна робота (профілактика наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління, 

захворювань на СНІД).  

Протягом навчального року для реалізації питання у вирішенні попередження негативних явищ,  дитячої бездог-

лядності, злочинності та профілактики правопорушень в учнівському середовищі у НВК проведено профілактично-

попереджувальні заходи, що включали в себе відвідування сімей вихованців, вивчення умов утримання дітей, їх спіл-

кування з однолітками за місцем проживання; постійна індивідуальна робота класних керівників, вихователів, практи-

чного психолога та соціального педагога. І як результат проведеної роботи на даний момент у НВК відсутні учні, що 

скоїли правопорушення, які знаходяться на обліку в наркологічних кабінетах, ніхто самовільно не залишав навчальний 

заклад. 

Ціннісне ставлення до праці 

Протягом навчального року проведено рейди щодо перевірки санітарного стану приміщень (щотижнево, протя-

гом року, лікар, вихователі, санітарний сектор самоврядування НВК); організовано чергування в НВК, в класах, спа-

льних кімнатах, їдальні, роздягальні (протягом року, за графіками); проведено години спілкування («Вчити учитись, 

щоб уміти трудитись», «Це потрібно знати, щоб професіоналом стати», «Моя майбутня професія»); відбулися трудові 

десанти (операції «Довкілля», «Зелена весна»); організовано тематичні бесіди з охорони праці «Безпека в побуті» (ке-

рівники гуртків, вихователі); профорієнтаційні бесіди та екскурсії на підприємства (вихователі, класні керівники, пе-

дагог-організатор). 
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Ціннісне ставлення до природи 

Екологічне виховання у НВК протягом навчального року реалізовувалось у рамках заходів місячника екологіч-

ного виховання (квітень 2019 р.):екологічні акції «Зелене подвір'я», «Первоцвіт»; новорічна акція «Збережемо ялинку» 

- виставка композицій «Зимовий букет»; екскурсії до Харківського музею природи, зоопарку, ЕкоПарку Фельдмана; 

свята квітів «Осінній букет «Осінь щедра, осінь золотава»; виставка екологічних малюнків на захист природи; практи-

чні роботи з оформлення клумб та газонних ділянок; бесіди, години спілкування. 

Найбільш значущими виховними заходами у НВК стало свято Першого дзвоника, свято до Дня працівників осві-

ти «Вчитель року», осіннє свято для початкової школи «Свято Осені та Врожаю», театралізоване свято «Пригоди чарі-

вного ґудзика», бал-конкурс «В гостях у Святого Валентина «Король та королева балу»,«Масляна іде, весну веде», 

святковий концерт до 8 березня «Навколосвітня подорож», свято Останнього дзвоника, тематичні дискотеки.  

Цілеспрямовано проводилась робота щодо збереження і пропаганди історико-культурної спадщини українського 

народу. З метою дослідження та вивчення історії рідного краю, природних багатств проводився похід історичними міс-

цями Слобожанщини, екскурсії до історичного музею м. Харкова. 

Робота з батьками у 2018/2019 навчальному році була спрямована на формування ціннісного ставлення до сім'ї,  

родини, людей завдяки спільній діяльності колективу педагогів, учнів, батьків. З метою популяризації і поглиблення 

педагогічних, правових, медичних знань працював батьківський лекторій. Педагоги, лікарі, практичний психолог на-

давали батькам індивідуальні консультації з різних проблем виховання, стану фізичного і психологічного здоров'я; як 

навчити дітей організованості та відповідальності; контроль батьків за веденням щоденника; роль родини у розвитку 

працездатності учня; батьки як рівноправні суб'єкти процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей; підсумки навчальної праці, виховання та оздоровлення учнів у 2018/2019 навчальному році. 

Питання виховання та життєдіяльності учнів НВК обговорювались на засіданнях батьківського комітету, клас-

них і загальношкільних зборах за темами: режим дня учня як важливий засіб охорони і зміцнення здоров'я, організація 

літнього оздоровлення дітей, попередження нещасних випадків та дитячого травматизму. 

Діяльність органів учнівського самоврядування в НВК була спрямована на створення сприятливих умов для спіл-

кування і розвитку однолітків та вирішення інших соціальних значущих завдань, що реалізуються самостійно чи спі-

льно із дорослими членами спільноти НВК. У НВК було організовано роботу 5 гуртків художньо-естетичного та спор-

тивного напрямів «Юний столяр», творче об'єднання «Основи учнівського самоврядування», «Веселі старти», театраль-

ний гурток «Експромт», «Чарівні акварелі» заняттями за інтересами, у яких охоплено гуртковою роботою 220 вихован-

ців, що складає 85 % від загальної кількості учнів.  



 22 

У 2018/2019 навчальному році учні закладу взяли участь у конкурсах, де стали лауреатами, переможцями шкіль-

них, міських, обласних та Всеукраїнських виставок та фестивалів дитячої майстерності:  

- колектив сучасного танцю «ВЕСЕЛКА» нагороджено дипломом лауреата у Міському фестивалі художньої 

самодіяльності «Натхнення»; 

- учень 7Б класу, Волков Ігор, отримав диплом переможця конкурсу інформаційної листівки «handmade» (ру-

чної роботи) «Енергетика у сучасному світі» та мобільний телефон «Galaxy J2»; 

- учня 10-А класу, Давидова Олексія нагороджено дипломом ІІ ступеня на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання; 

- команда учнів 8-10-х класів «Нове покоління», нагороджена дипломом ІІІ ступеня в обласному конкурсі для 

дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» за участь турнірі з брейн-рінгу серед шкільних та студентських 

команд Харківської області на тему місцевого самоврядування та організації влади; 

- учні 7-х, 9-х, 10-х класів отримали сертифікат  про участь у грі  «Встановлення рекорду України з більшості 

одночасно граючих команд «Що? Де? Коли?»; 

- учні 4-х класів, Карасичено Микита та Карасиченко Андрій, нагороджені дипломами за І та ІІ місця у пер-

шості КЗ КДЮСШ «ХТЗ» з сучасного п'ятиборства серед юнаків та дівчат,  а також отримали Дипломи за ІІ та ІІІ міс-

ця за участь у Чемпіонаті України з сучасного п'ятиборства серед команд юнаків до 13 років; 

- учень 4-Б класу, Савченко Олег, отримав диплом за І місце у ІІ етапі відбіркових змагань Спартакіади «По-

вір у себе» з плавання серед дітей з інвалідністю всіх нозологій; 

- учениця 2-А класу, Вараксіна Ангеліна, нагороджена дипломом за ІІІ місце у ІІ етапі відбіркових змагань 

Спартакіади «Повір у себе» з плавання серед дітей з інвалідністю всіх нозологій та грамотою за ІІ місце у Чемпіонаті 

СК «Харків» з плавання серед дівчат 2009 року народження на дистанції 25 м на спині; 

- учні 4-х класів, Карасичено Микита, Карасиченко Андрій, Савченко Олег нагороджені Дипломами за І та ІІ 

місця з плавання на 100 м, 50 м у класі S-14 у фінальних змаганнях ХХVI Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з ін-

валідністю, присвяченої 28-й річниці незалежності України; 

- хореографічний колектив «ГРАЦІО», театр танцю «Кентукі», колектив сучасного танцю «Веселка», учнівсь-

кий театр «Експромт»,  учні10-Б, 10-В класів Митяєв Данило та Хмельницький Костянтин нагороджені дипломом Ла-

уреата VIІ Обласного свята художньої творчості «Весняні посмішки»; 
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- У 2019 році Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7» Харківської 

обласної ради під керівництвом Масловської Ю.С. отримав почесну подяку за плекання юних талантів, розвиток  ди-

тячої художньої творчості та активну участь у VII  обласному святі дитячої художньої творчості «Весняні посмішки». 

З 2015 року НВК отримав від компанії LEGO Foundation (Королівство Данія) навчальні набори для співпраці з проек-

том «Сприяння освіті». Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7» Харківської 

обласної ради нагороджено Дипломом за перемогу в номінації «Майбутнє сьогодення» у дитячій архітектурній виставці-

конкурсі «Професії майбутнього» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення «Play Fest». 

Проводилась робота з громадськими організаціями та благодійними фондами. Спільно зі службами у справах ді-

тей, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Київського району, інспекторами ювенальної превенції Укра-

їни в Харківській області, управлінням праці та соціального захисту населення Київської райради вирішувались пи-

тання правового виховання, правової освіти, профілактики правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності, до-

тримання правових та майнових прав вихованців. 

Спеціалісти обласної дитячої бібліотеки проводили заходи з учнями, надавали в користування книжковий фонд. 

Куратори – Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації  

брали активну участь у проведенні свят, конкурсів. 

У НВК протягом року проводиться систематична робота щодо запобігання дитячого травматизму. У рамках цієї 

роботи були проведені такі заходи: тематичні бесіди з вихованцями НВК з профілактики всіх видів дитячого травматиз-

му, організація та контроль за чергуванням учителів на перервах та виконанням обов’язків чергових, профілактична ро-

бота з питань попередження дитячого травматизму з залученням практичних психологів, лікарів, пожежних та інших 

фахівців, контроль за проведенням бесід з ПДТ та якістю виконання курсу БЖД, «День знань з пожежної безпеки», мі-

сячник з ПДР, конкурс на кращий учнівський малюнок, плакат з питань попередження усіх видів дитячого травматизму, 

додаткові бесіди з попередження нещасних випадків з учнями НВК напередодні канікул, свят, літнього оздоровчого пе-

ріоду. 

Проводилась системна робота із соціального захисту учнів пільгового контингенту загальною кількістю 108 учнів. 

Серед них: 

- дітей ПБП – 3,  

- дітей з інвалідністю – 33,  

- чорнобильців – 2, 

- багатодітних – 28,  
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- неповних сімей – 36,  

- внутрішньо-переміщених осіб – 4,  

- батьки є учасниками АТО – 1,  

- учні, які перебувають СЖО – 1. 

Адміністрація НВК підтримує тісні зв’язки з районними управліннями у справах неповнолітніх тих місцевостей, з 

яких прибули діти-сироти. Всі сироти поставлені на облік. 

Педагогічним колективом закладу проведено необхідну роботу щодо підготовки до літнього відпочинку та оздо-

ровлення вихованців. У березні-квітні 2019 року розроблений попередній план організації літніх канікул. Створений ре-

єстр дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відповідно до плану розпочалася підготовка до літ-

нього оздоровлення вихованців. Медичною службою підготовлені необхідні медичні документи учнів, необхідні для лі-

тніх оздоровчих закладів. Оздоровлення вихованців пільгового контингенту забезпечено батьками/ опікунами. 

У зв’язку з цим пріоритетними завданнями діяльності закладу щодо оздоровлення дітей у 2018/2019 навчальному 

році є посилення співпраці з представниками батьківської громадськості, соціальними службами для молоді, громадсь-

кими та благодійними організаціями, установами системи охорони здоров'я, відповідними органами місцевого самовря-

дування; збереження та відновлення здоров'я дітей, запобігання бездоглядності, створення умов для творчого і духовно-

го розвитку. 

Реалізація зазначених заходів забезпечить змістовне дозвілля та відпочинок дітей під час літніх канікул, сприятиме 

становленню гармонійно розвиненої творчої особистості, популяризуватиме здоровий спосіб життя та активний відпо-

чинок. 

 

Пріоритетні завдання організації виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік 

 

-  формування загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, виховання патріотизму, моральності, поваги до 

історичного минулого; 

-  відродження кращих духовних надбань українського народу, розвиток і підтримка традицій вшанування сімейних 

цінностей; 

- залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей; 

- творчий розвиток особистості; 
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- формування основ естетичної культури, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, 

музики, архітектури, ремесел; 

- підвищення рівня правової культури дітей; 

- формування навичок культури здорового способу життя, розвиток спортивно-оздоровчої роботи; 

- розвиток еколого-натуралістичної діяльності; 

- профілактика поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей, випадків фізичного і психічного насильс-

тва; 

- розвиток учнівського самоврядування; 

- організація екскурсійної діяльності; 

- створення системи роботи з профілактики правопорушень, злочинності, алкоголізму, наркоманії; 

- створення спеціальних умов для безперервної корекційної спрямованості навчання і виховання, відновлення здоров’я, 

подолання порушень мовленнєвого, психічного і фізичного розвитку. 

 Змістом виховання в закладі є утворююча діяльність дитини у розвитку власного досвіду, здібностей та обдару-

вань. 

 

Аналіз роботи дошкільного підрозділу 

 

Дошкільний підрозділ Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7» Хар-

ківської обласної ради розпочав роботу 02 вересня 2013 року. Протягом 2018/2019 навчального року діяльність педагогі-

чного колективу дошкільного підрозділу була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Базового компоненту дошкільної освіти, 

законодавчих та нормативних документами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. 

Протягом 2018/2019 навчального року у дошкільному підрозділі працювали дві спеціальні групи для дітей з пору-

шенням мовлення – 1середня група та 1 група старшого дошкільного віку з цілодобовим режимом роботи, у яких вихо-

вувалось 20 дітей. 

Мова навчання та виховання дітей – українська. 
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У приміщенні дошкільного підрозділу створені необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу, 

ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, режимних моментів, медичного обслуговування та повно-

цінного  харчування дітей. 

Дошкільний підрозділ укомплектовано кваліфікованими педагогічними кадрами. З дітьми працювали чотири ви-

хователя, два вчителя-логопеди, які мають відповідну вищу педагогічну освіту. 

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив дошкільного підрозділу значну увагу приділяв вирішенню 

завдань щодо створення умов для корекції мовлення, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, розвитку зді-

бностей дітей та налагодження дієвої взаємодії з сім'єю. 

Ці завдання вирішувались через: 

- Методичну роботу - педагогічна рада у січні 2019 року; 

- Організацію педагогічного процесу: діти дошкільного підрозділу брали участь у конкурсах закладу: «Осінній яр-

марок», «Зимовий калейдоскоп», «Великодні писанки» (виставка дитячих поробок); виставках дитячих малюнків «Щед-

ра господиня Осінь», «Зимонька - зима», «Заглядає сонечко до нас у віконечко», конкурсі дитячого малюнку на асфальті, 

присвяченого Дню Пам'яті та примирення «Світ очима дітей»; спортивних змаганнях; святах, тематичних розвагах; 

- Психологічне супроводження: у березні 2019 року проводилась діагностика «Корекція та розвиток емоційної сфе-

ри у дитини»; 

- Тематичне вивчення: «Діагностика та корекція готовності вихованців дошкільного підрозділу до НВК» у квітні 

2019 року; 

- Роботу з батьками: було проведено батьківський всеобуч «Проблеми адаптаційного періоду» у вересні 2018 року, 

анкетування батьків «Гармонія родинних стосунків» у жовтні 2018 року, анкетування для батьків майбутніх першоклас-

ників «Готовність дітей до навчання у школі» у квітні 2019, у листопаді 2018 року День відкритих дверей на тему: «Ди-

тячий садок та сім’я – разом краще», консультація для батьків «Кроки до виправлення мовленнєвих порушень» в січні 

2019 року, для покращення двостороннього  спілкування між батьками та школою було створено онлайн групу «Дитя-

чий садок». 

Упродовж навчального року методична робота з педагогами проводилась таким чином, щоб сформувати профе-

сійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні та професійні потреби педагогів. Молодим спеціалістам 

Баранніковій В.В., та Лашиній М.М. надавалась методична допомога в організації освітньої роботи, складанні календар-

них планів, веденні документації. 
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Розвиток системи освіти вимагає впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Для створення сучасно-

го інноваційного простору педагогічний колектив втілював в практичну діяльність здоров’язберігаючі, здо-

ров’яформуючі технології та засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Педагоги використовували оздоровчі те-

хнології: пальчикову гімнастику, дихальну та звукову гімнастику, логоритміку, профілактично-лікувальні технології: ві-

тамінотерапію. Завдяки роботі вихователів запроваджено оздоровчі технології терапевтичного спрямування, такі як: ка-

зкотерапія та ігрова терапія. 

Колективні перегляди занять, які сприяли розвитку пізнавальних процесів вихованців, збереженню та зміцненню 

їх фізичного та психічного здоров’я, формуванню особистості кожної дитини, а саме: комплексне заняття «Хочеш гарно 

жити – учись добро творити»  (вихователь групи № 2 Лашина М.М.), інтегроване заняття «Граюся – до праці привчаю-

ся»,  (вихователь групи № 1 Бараннікова В.В.), «Люблю тебе, мій рідний край!»  (вихователь групи № 2 Сніцар Л.Є), інте-

гроване заняття «Lego-технології в ігровій діяльності дітей» (вихователь групи № 1 Оніщенко К.Г.)  дали можливість 

продемонструвати рівень знань дітей. Також підготовлено та проведено свята: «Чарівне і золотисте сяє осені намисто», 

«Сніг пушинками літає, Новий рік садок зустрічає», «У пошуках чарівної квітки «Щастя», «До побачення, садочок наш».  

Діти залучалися до організованої ігрової, навчально-пізнавальної, трудової, художньої, комунікативно-

мовленнєвої, рухової діяльності. У групах обладнано розвивальне предметно-ігрове середовище відповідно до вікових 

особливостей дітей. Заслуговує на увагу досвід роботи вихователів Сніцар Л.Є. та Оніщенко К.Г. щодо формування в ді-

тей знань про навколишній світ, вміння орієнтуватися в ньому та безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Учите-

лі-логопеди Кеня Т.О. та Проценко В.Б. під час занять працювали над розвитком мовлення дошкільників, надавали ре-

комендації вихователям та батькам щодо індивідуальної роботи з розвитку мовлення кожної дитини. Рівень набутих 

знань дітей з розвитку мовлення можна простежити в мовних картках, які оформлені на кожну дитину. 

На належному рівні проводилась робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних нав-

чальних закладах. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з 

питань харчування велась відповідно до чинних вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується. До-

шкільники отримують раціональне, збалансоване 5-ти разове харчування на суму 65,00 грн. для 1 дитини на день Вико-

нання норм харчування забезпечено на 100%. 

Щоденно забезпечувався контроль за відвідуванням закладу дітей та станом їх захворюваності. Середньорічний 

показник відвідування дітьми першої та другої груп дошкільного підрозділу становить 25,0 % та 20,0 % відповідно. З 

них: 
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У дошкільному підрозділі створені належні умови для виконання завдань з художньо-естетичного розвитку дітей. 

Було оформлено виставку дитячих робіт «Маленькі художники», проводились заняття з аплікації, ліплення та малюван-

ня. 

Практичним психологом Шульгіною Л.П. здійснювався психологічний супровід дітей з метою адаптації, забезпе-

чення особистісного та інтелектуального розвитку вихованців, а також здійснення необхідної профілактики і корекції 

відхилень розвитку, взаємодії із сім’єю для забезпечення повноцінного розвитку дитини. 

Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу здійснювався за наступними напрямками роботи: 

організаційно – методична, аналітична, діагностична, корекційно-розвивальна, профілактична, консультаційна та психо-

логічна просвіта. 

Робота з дошкільниками спрямована на: 

– адаптація та соціалізація дітей до умов перебування в закладі освіти; 

– соціально-психологічна підготовка дитини до школи; 

– визначення готовності дошкільників до навчання в школі; 

– визначення динаміки рівня розвитку вихованців для здійснення диференційованого підходу до кожної дитини; 

– корекція та розвиток пізнавальної, емоційно – вольової та особистісної сфер вихованців (мотивація, активність, 

інтереси, формування уміння вчитися та інше). 

Робота з педагогічними працівниками дошкільного підрозділу спрямована на: 

– здійснення просвітницької діяльності з метою підвищення рівня знань педагогічних працівників в галузі психо-

логії; 
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– надання консультацій з метою психологічної підтримки членів колективу та з актуальних питань освітнього про-

цесу; 

– надання рекомендацій щодо роботи з дитячими колективами та окремими вихованцями; 

– профілактика емоційного та професійного вигорання, подолання міжособистісних конфліктів. 

Робота з батьками спрямована на: 

– надання консультативної допомоги з різних питань; 

– надання рекомендацій щодо корекції та розвитку психологічних особливостей дітей; 

– здійснення просвітницької діяльності з питань адаптації дітей та збереження їх психічного здоров’я; 

– профілактика негативних явищ у сім’ї. 

Протягом 2018/2019 навчального року було обстежено 20 дітей. Вивчення пізнавальної, емоційно-вольової та осо-

бистісної сфер вихованців дошкільного підрозділу НВК проводились як індивідуально в межах огляду психолого-

педагогічним консиліумом, так і в групах в межах годин психолога. 

За результатами психолого-педагогічного вивчення було виявлено: 

40 % вихованців мають порушення емоційно – вольової сфери: нестійкість емоційних реакцій особистості, швидку 

зміну настрою, переживань, емоційну збудливість, нестриманість, імпульсивність, вразливість, дратівливість тощо. 

Агресивні прояви в поведінці дітей носять переважно негативістичний та/або захисний характер. 

20 % вихованців показали підвищений рівень ситуативної тривожності, невпевненості в собі, страхи. 

За даними обстеження пізнавальної сфери були виявлені показники сформованості наступних особливостей. 

Виявлений недостатній рівень сформованості загальної орієнтації (обізнаності), рівень розвитку кругозору у дітей. 

Недостатньо сформовані уявлення про: кольори та відтінки, геометричні фігури та форми предметів і об’єктів, ро-

змір. 

Недостатньо сформована просторова орієнтація: діти плутають поняття: вправо – вліво, далеко – близько, високо – 

низько, недостатньо орієнтуються в своєму тілі, плутають прийменники (за, під, перед, над, в тощо).  

Виявлений недостатній рівень сформованості орієнтації в часі. Діти не завжди правильно називають пори року, мі-

сяці, дні тижня. 

Вихованці показали недостатній рівень розвитку довільності пізнавальних процесів, що свідчить про недостатній 

рівень розвитку вольових процесів. Саме тому у дітей переважає нестійка увага, діти повільно включаються в роботу, 

але й відмічається швидкий темп зниження працездатності. 
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У більшості дітей переважає механічна та/або короткочасна зорова пам’ять. Дітям важко утримувати складну вер-

бальну інструкцію.  

У вихованців переважає наочно-дійове мислення. Дітям важко обґрунтовувати свої думки, робити висновки. 

В ході роботи діти показують недорозвиненість загальної та дрібної моторики (координації, точності, сили рухів) 

та просторової уяви. 

Діти потребують додаткової допомоги з боку дорослого при виконанні завдань з елементами конструювання 

(конструктор, аплікація, об’ємні іграшки) та малювання. Через брак уміння погано володіють технікою вирізання та на-

клеювання, діти допускаються помилок при розміщенні деталей на фоні, також при вирізуванні деталей зі складеного 

вдвічі чи вчетверо аркуша. Техніка малювання посередня, або взагалі низька. У рухливих іграх та в танцях у дітей від-

значається уповільненість реакції, недостатньо розвинена координація та точність рухів.  

Адаптація вихованців до умов перебування у закладі пройшла цілком успішно. 

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за наступними критеріями: взаємовідносини з дітьми та дорослими, 

особливості контакту з новими людьми, ознаки психічного напруження, характер ігрової діяльності, стан розвитку емо-

ційних та пізнавальних процесів, особливості поведінки тощо.  

Протягом адаптаційного періоду практичним психологом проводились: психолого-педагогічні обстеження вихо-

ванців, спостереження за дітьми, анкетування батьків та педагогічних працівників дошкільного підрозділу, надавались 

рекомендації щодо подальшої інтеграції та соціалізації вихованців. 

Протягом навчального року був проведений моніторинг показників рівня адаптації вихованців дошкільних груп. 
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За результатами визначення рівня готовності вихованців дошкільного підрозділу до навчання у початковій школі з 

13 дітей: 7 дітей (54 %) мають достатній рівень готовності до навчання, 3 дітей (23 %) – середній і 3 дітей (23 %) – низь-

кий рівень готовності. 

Згідно з висновками членів психолого-педагогічного консиліуму були визначені діти для групової корекційно-

розвивальної роботи з психологом за різними групами порушень. 

Батькам, діти яких займались в розвивальних групах, надавались протягом року консультації, рекомендації, дома-

шні завдання з метою проведення сумісної ефективної роботи з розвитку та корекції психологічних особливостей дітей. 

Протягом навчального року соціальним педагогом Фєсюк О.А. проводилась робота із соціально незахищеними 

сім’ями згідно з планом роботи. У двох групах було складено списки дітей пільгових категорій: три багатодітні сім'ї 

(Луньов В., Тропинін Д. Хоменко Я.), дві одинокі матері (Івлєв Д., Вінніченко А.), одна родина переселенців (Бондар А.) 

одна дитина з інвалідністю (Токаренко М.). 

Методична робота у дошкільному підрозділі будувалася за такими напрямами: 

- побудова освітнього процесу, з дотриманням основних принципів та завдань Програми виховання і навчання ді-

тей від двох до семи років «Дитина»; 

- підвищення рівня професійної зрілості педагогів, педагогічної культури і майстерності; 

- створення відповідного розвивального середовища; 

- використання інноваційних технологій у роботі з дошкільниками. 

Було оформлено в групах нові дитячі тематичні куточки творчості, розвивально-ігрові осередки, куточки природи. 

У дошкільному підрозділі наявний методичний осередок. Забезпеченість необхідними методичними посібниками 

складає 73 %. В наявності нормативно-інструктивна, програмова, методична, періодична література, авторські розробки, 

дидактичні посібники, іграшки. Також є ноутбук , телевізор, що дає можливість демонструвати та застосовувати презен-

тації і відео матеріали. На сайті нашого закладу в мережі Інтернету постійно оновлюється інформація про проведені за-

ходи та свята, які відбулися у дошкільному підрозділі. Однак потребує подальшого удосконалення наступне: недостат-

ньо дидактично – розвивального матеріалу; дидактичних карток, не вистачає серій ілюстрацій, не оформлена картотека 

корисних посилань на Інтернет – сайти та також відсутнє підключення до мережі Інтернету. 

За результатами внутрішнього контролю з'ясовано, що ефективність методичної роботи дошкільного підрозділу в 

2018/ 2019 навчальному році становить 75%. 
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У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота дошкільного підрозділу і сім’ї: групові бать-

ківські збори – у вересні, грудні, березні та травні, щомісяця групові консультації та за потребою індивідуальні консуль-

тації.  

Також проводились Дні відкритих дверей, змінна інформація в сучасних куточках для батьків, презентація папок – 

пересувок, залучення батьків до виставок, обладнання ігрових зон, підготовки до дитячих свят. 

Слід зазначити, що проведення групових батьківських зборів проводилось за інтерактивною формою, майже усі 

питання заздалегідь готують та висвітлюють вихователі. Педагог на цих зборах виступав партнером, а не керівником. 

Батьки мали можливість отримати корисні поради, поділитись своїми успіхами, досвідом у вихованні дітей, виступали 

активними учасниками у підготовці свят та розваг. Значним досягненням є те, що на цих зборах вивчення виховного по-

тенціалу сім’ї стало реальним фактом, а не формальністю. Однак таке проведення зборів вимагає, передусім від педаго-

гів, більшої підготовки та збору попередньої інформації (попереднє анкетування батьків, опитування дітей тощо). 

У дошкільному підрозділі створенні умови щодо партнерських взаємовідносин між батьками та вихователями. 

Ефективність роботи з батьками (за результатами внутрішнього контролю) складає 80%. На кінець навчального року 

вдалося реалізувати всі заплановані завдання на 100%. 

Наступність у роботі дошкільного підрозділу та школи здійснюється шляхом організації спільних свят, спортив-

них розваг, трудової діяльності. Це забезпечує достатній рівень адаптації дітей до шкільного життя. 

 

Основні пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік: 

 

1. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. 

2. Ігрова діяльність як провідний вид діяльності дошкільників. 

3. Формування основ національно-патріотичного виховання у дітей дошкільного віку. 

4. Продовження роботи зі створення умов для корекції та послаблення дефектів мовленнєвого розвитку дитини 

відповідно до сучасних вимог та підходів, методик виховання і навчання. 

5. Удосконалення системи ознайомлення дітей з основами безпеки життєдіяльності шляхом впровадження різних 

видів роботи з дошкільниками та батьками. 
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Лікувально-профілактична робота 

 

Проблеми лікування та диспансерного нагляду учнів і вихованців Харківського спеціального навчально-виховного 

комплексу № 7 Харківської обласної ради (далі – НВК) вирішувалися медичним персоналом протягом навчального року. 

Постійний медичний супровід забезпечується лікарем-педіатром, 1 медичною сестрою і дієтсестрою.  

Медичний блок НВК складається з кабінетів лікарів педіатра і невролога, маніпуляційного кабінету, має ізолятор на 

8 місць для дітей з інфекційними захворюваннями, кімнату сангігієни, туалет. Обладнання кабінетів відповідає нормати-

вним вимогам. Вся документація ведеться своєчасно і в повному обсязі.  

У своїй роботі медична служба керується чинними нормативними документами, розпорядженнями, наказами дирек-

тора НВК. 

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, які включають проведення обов’язкових оглядів і 

диспансеризацію, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання і загар-

товуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом дня та якістю харчування. 

У 2018/2019 навчальному році медичний персонал здійснював контроль за такими напрямками: 

- проведення поглиблених медичних оглядів всіх учнів та вихованців НВК, дітей – інвалідів та сиріт двічі на рік, 

при необхідності беруть їх на диспансерний облік, консультування лікарями – спеціалістами; 

- забезпечення дітей необхідними матеріалами для профілактики ГРЗ, інфекційних та паразитарних захворювань; 

- забезпечення рухової активності дітей, щільність фізичних занять та загартовування; 

- фізичне навантаження дітей та виконання вимог до проведення занять з фізичної культури в спеціальних групах 

під час занять; 

- проведення повного обсягу всіх форм фізичного навантаження, передбачених програмою виховання (заняття з фі-

зичної культури, ранкова гімнастика, рухливі розпорядки під час ігрової діяльності та дотримання рекомендацій щодо 

тривалості роботи з фізичного виховання; 

- використання обладнання і меблів відповідно до фізичних даних учнів і вихованців НВК; 

- організація у дошкільному і шкільному підрозділах дотримання розпорядку дня, режиму сна; 

- забезпечення у дитячих приміщеннях, спальних кімнатах, класах повітряно-теплового режиму за рахунок суворого 

дотримання графіків провітрювання, в тому числі наскрізного провітрювання за графіком; 

- режим та якість харчування дітей НВК. 
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Дотримання та організація санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил і норм у НВК постійно контролюється 

директором і спеціалістами ХМУ ГУ Держсанепідслужби у Харківській області.  

У НВК здійснюється контроль за своєчасним поновленням медикаментів. Своєчасно ті згідно плану проводиться 

диспансеризація. 

Фахівці дитячих лікувальних установ м.Харкова разом із медичними працівниками НВК один раз на рік проводять 

поглиблені медичні огляди всіх вихованців, і двічі на рік – дітей-сиріт та інвалідів дитинства, в разі потреби беруть їх на 

диспансерний облік, здійснюють постійний моніторинг і своєчасне лікування. 

Огляд дітей на педікульоз, коросту та інші захворювання шкіри проводиться згідно з наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 28.03.1994 № 38 при вступі до навчального закладу, потім кожні 7 днів, що фіксується у відповід-

ному журналі. Є в наявності укладка для огляду на педікульоз. 

Харчування учнів НВК організоване відповідно до натуральних фізіологічних норм і здійснюється за трьома віко-

вими категоріями. Є технологічні карти блюд меню, виконані дієтичною сестрою, лікарями, поваром, Підгорна К.С.ією. 

Харчування в закладі  - п’ятиразове. Директором НВК здійснюється постійний моніторинг і контроль за організацією 

харчування учнів і вихованців, дотримання вимог санітарно-гігієнічних і протиепідемічних правил і норм. 

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною 

обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриман-

ня термінів реалізації продуктів достатні і проводяться медичним персоналом НВК якісно і своєчасно. 

Всі працівники НВК проходять медичний огляд один раз на рік, працівники кухні – двічі на рік. 

 

Завдання медичної служби на 2019/2020 навчальний рік: 

- суворе дотримання протиепідемічного режиму; 

- здійснення контролю за проведенням профілактичних заходів, необхідних для зміцнення здоров’я вихованців 

НВК; 

- постійний моніторинг здоров’я дітей, диспансеризація згідно з планом, проведення лікувальних заходів в разі пот-

реби; 

- забезпечення умов для якісного харчування, необхідного для учнів і вихованців; 

- дотримання режиму дня, навчання та відпочинку, необхідних для дітей з порушенням мовлення; 

- здійснення контролю за рівнем фізичного навантаження дітей на заняттях та уроках фізичної культури. 
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Фінансово-господарська діяльність 

 

На постійному контролі знаходяться питання ведення бухгалтерського обліку, відображення в документах досто-

вірної інформації про господарські операції та результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджет-

ними призначеннями, фінансовими і матеріальними ресурсами. 

Забезпечується дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасна їх реєстрація 

відповідно до зобов’язань здійснення платежів. 

Фінансові й матеріальні ресурси використовувались відповідно до затверджених нормативів і кошторису.  

Кредиторська та дебіторська заборгованість по енергоносіях відсутня. 

Здійснюється постійний контроль за наявністю і рухом майна, своєчасним проведенням інвентаризації матеріаль-

них цінностей у матеріально відповідальних осіб. 

Фінансово-звітна інформація надавалась своєчасно.  

Постійно проводились заходи зі зміцнення й поповнення матеріально-технічної бази закладу. 

Належним чином функціонують усі системи життєзабезпечення, у разі необхідності ремонтуються за рахунок бю-

джетних коштів.  

У минулому році значно покращилась матеріально-технічна база школи: 

- зроблено ремонт у кабінеті НУШ; 

- проведено заміну металопластикових дверей на сходах учбового корпусу; 

- замінена електрика на третьому поверсі учбового корпусу; 

- встановлено стелю «Армстронг» на третьому поверсі учбового корпусу; 

- встановлено протипожежні двері; 

- придбано м’який інвентар для спального корпусу; 

- жалюзі для навчальних кабінетів; 

- формений одяг для робітників їдальні; 

- комп’ютерне обладнання; 

- господарські, канцелярські, будівельні товари та інше. 

Улітку 2019 року проведено поточний ремонт покрівлі навчального корпусу та капітальний ремонт сходин в учбо-

вому корпусі, замінено вікна на металопластикові.  
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Дотримуються вимоги техніки безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, 

проведено облаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, обробку вогнетривким розчином дерев’яних кон-

струкцій будівель. 

Фінансування потреб проводиться  бухгалтерією закладу оперативно і своєчасно, здійснюються виплати за кому-

нальні платежі (тепло та водопостачання,  енергоносії). Завдяки злагодженості дій відповідальних працівників за еконо-

мію, школа не виходить за ліміти комунальних послуг.  

Усього витрачено коштів: 

- загального фонду 17 млн. 223 тис. 714 грн. 77 коп.; 

- спеціального фонду 2 млн. 150 тис.  

Виконані основні види робіт: 

Поточний ремонт – 440 тис. 00 грн. 

Капітальний ремонт – 1 млн. 00 грн. 

Обслуговування обладнання харчоблоку, пральні, пожежної та охоронної сигналізації, програмне забезпечення і 

обслуговування комп’ютерної техніки, обслуговування автотранспорту, метрологія вимірювальних приладів, розробка 

енергопаспорту, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, горищних приміщень, промивка системи опалення, 

встановлення лічильника теплової енергії, перевірка контрольно-вимірювальних приладів.  

Для зміцнення матеріально-технічної бази було придбано (із зазначенням вартості): 

1. Будівельні матеріали – 8 тис. 870 грн.  

2. Меблі – 281 тис. 083 грн. 

3. Постільна білизна, вироби з текстилю – 406 тис. 595 грн. 

4. Канцелярські товари – 87 тис. 770 грн.  

5. Господарські товари – 605 тис. 663 грн. 88 коп. 

6. Медичні засоби – 20 тис. 00 грн. 

7. Бензин та витратні матеріали – 122 тис. 823 грн.  

8. Жалюзі – 100 тис. 004 грн. 62 коп. 

9. Посуд - 47 тис. 810 грн. 

10.  Комп’ютерне обладнання НУШ – 17 тис. 550 грн. 

11.  Дидактичні матеріали НУШ - 35 тис. 100 грн. 

12.  Меблі НУШ - 35 тис. 100 грн. 
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13.  Принтери - 5 тис. 998 грн. 

14.  Інтерактивний комплекс - 80 тис. 00 грн. 

15.  Пральна машина - 22 тис. 00 грн. 

16.  Духова шафа - 35 тис. 00 грн. 

17.  Господарська техніка - 11 тис. 910 грн. 

18.  Кухонне приладдя – 20 тис. 882 грн.  

19.  Підручники – 25 тис. 068 грн. 

Значно покращено і впорядковано документальну базу з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяль-

ності. Опалювальна система, водопостачання та водовідведення функціонували безперебійно, температурний режим до-

тримувався.  

Територія, що складає 2,128 га, завжди охайно прибирається, обрізуються сухі гілки в саду, підсаджується трав'яне 

покриття на газонах, оновлюються квітами клумби, своєчасно вивозиться сміття тощо. Територія школи прибрана, до-

глянута. Проведено ревізію зелених насаджень, частково здійснено спіл сухих дерев, залишки дерев та обрізане гілля 

вивезено з території школи.  

Дотримання техніки безпеки, охорони праці здійснюється в закладі освіти з метою збереження здоров'я й життя 

всіх учасників освітнього процесу, реалізації та захисту їхніх основних прав та інтересів, згідно з чинним законодавст-

вом. Тому питання охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки, безпеки життєді-

яльності є об'єктом систематичного контролю з боку адміністрації школи, однією з кризових тем обговорення на робо-

чих інструктивних нарадах, педагогічних радах, нарадах при директорові, зборах трудового колективу тощо.  

Таким чином, у 2018/2019 навчальному році закладом освіти здійснювалася системна робота щодо виконання ос-

новних завдань на навчальний рік, реалізувалися заходи щодо подальшого розвитку та створення необхідних умов для 

забезпечення якісної спеціальної освіти, профорієнтаційної роботи, підготовки учнів до життя в сучасних умовах, пок-

ращення умов праці педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, соціального захисту, професійного росту.  

 

Основні завдання Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 7» 

Харківської обласної ради на 2019/2020 навчальний рік (відповідно до рішення Харківської обласної ради від 30 тра-

вня 2019 року № 1040-VII «Про зміну типу та перейменування комунальних закладів освіти, що знаходяться у спільній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області»): 
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1. Забезпечення доступної та якісної спеціальної освіти відповідно до вимог суспільства та запитів особистості. 

2. Забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм. 

3. Забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  

4. Забезпечення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.  

5. Підвищення якості освіти шляхом організації спеціального освітнього середовища для дітей з особливими потребами 

шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій.  

6. Гуманізація освіти, що сприятиме створенню таких умов, які допоможуть дітям з особливими потребами реалізувати 

свої можливості відповідно до вимог суспільства.  

7. Створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини з максимальним використанням потенціалу компен-

саторно-корекційних можливостей.  

8. Продовження роботи з переходу на новий зміст, структуру освіти, забезпечення розвитку компетентностей кожної 

дитини з урахуванням індивідуальних можливостей відповідно до вимог Державних стандартів початкової загальної 

освіти та базової середньої освіти в спеціальних навчальних закладах ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізи-

чного та (або) розумового розвитку.  

9. Забезпечення корекції та розвитку психічних функцій, збереження та зміцнення фізичного здоров'я.  

10. Формування в учнів потреби в саморозвитку та самоосвіті.  

11. Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, виховання патріотизму, 

формування національної самосвідомості учнів. 

12. Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

13. Сприяння та створення умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти. 

14. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників закладу шляхом нав-

чання на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

15. Спрямування діяльності педагогічних працівників на підвищення якості уроку як основної форми навчально-

виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання,корекції мовлення, реалізацію принципів 

об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів.  

16. Забезпечення якісної підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дис-

циплін. 

17. Формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнення позитивних змін у фо-

рмуванні основ здорового способу життя. 
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18. Удосконалення системи моніторингових досліджень якості спеціальної освіти. 

19. Підвищення ефективності використання науково-технічного та інноваційного потенціалу. 

20. Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами відповідно до сучасних вимог. 

21. Забезпечення взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку системи спеціальної освіти. 

22. Запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес. 

23.  Посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнів шляхом використання кращих надбань 

українського народу, його культурних і національних традицій. 

24.  Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програми з охорони 

та зміцнення здоров’я учнів.  

25. Створення системи методичної роботи, спрямованої на забезпечення якісної спеціальної освіти для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення.  

26. Продовження роботи зі створення умов для корекції та послаблення дефектів мовленнєвого розвитку дитини відпо-

відно до сучасних вимог та підходів, методик виховання і навчання. 

27.  Створення умов для соціального розвитку дошкільників як важливої складової життєвої компетентності. 

28. Продовження роботи з проблеми модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між 

навчальним закладом і сім'єю. 
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II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

ІІ.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

 

Згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства» з метою забезпечення умов для навчання та виховання фізично та психологічно здорової особистості в ме-

жах організаційної діяльність закладу: 

1. Скомплектувати класи таким чином: 

 

Дошкільний підрозділ I ступінь II ступінь 

1 група – старша (6(7) рік життя 

1 група - різновікова (4-5) рік життя 

1 кл. – 2 

2 кл. – 2 

3 кл. – 3 

4 кл. – 3 

5 кл. – 3 

6 кл. – 2 

7 кл. – 2 

8 кл. – 2 

9 кл. – 2 

10 кл. – 1 

 10 класів 12 класів 

Всього: 2 групи Всього: 22 класів 

 

2. Структуру 2019/2020 навчального року визначити таким чином: 

- 2019/2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня; 

- навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 вересня по 29 грудня, ІІ семестр - з 

13 січня по 29 травня. Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту випускникам 29 травня 2020 року; 

- Навчальний рік у дошкільних групах починається 2 вересня 2019 року та закінчується 24 травня 2020 року. 

Оздоровчий період триває з 30 травня по 31 серпня 2020 року.  

Для вихованців дошкільного підрозділу проводяться канікули загальною тривалістю 115 днів, під час яких заняття 

з вихованцями не проводяться: літні  (90 календарних днів), осінні – з 28 жовтня по 01 листопада (5 календарних днів), 

зимові – з 30 грудня по 10 січня (10 календарних днів), весняні – з 23 березня по 03 квітня (10 календарних днів). 

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота. 
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Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно осінні – 28.10.2019 - 03.11.2019, зимові – 

30.12.2019 - 12.01.2020, весняні – 23.03.2020 - 29.03.2020. 
 

3. Забезпечити санітарно-гігієнічний режим школи: 

- визначити режим роботи школи; 

- щотижнево проводити санітарну перевірку кабінетів. 

 

4. Створити безпечні умови для проведення навчально-виховного процесу: 

- підписати погодження з охорони праці; 

- організувати своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки 

 

ІІ.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

№ Зміст заходу Термін  Відповідальний  
Відмітка про 

виконання 

1.  Організувати роботу щодо підготовки: 

- освітніх програм; 

- річного плану роботи школи; 

- навчального плану 

До 01.08.  Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

2.  Провести роботу щодо складання тарифікації вчителів на 2019/2020 

навчальний рік 

До 05.09 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

3.  Провести роботу щодо формування мережі школи До 05.09 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

4.  Організувати роботу щодо складання державної статистичної звітності 

школи на початок навчального року 

До 05.09 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

5.  Підготувати оперативну інформацію щодо початку навчального року У встанов-

лені термі-

ни 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

6.  Забезпечити контроль за організацією медичних оглядів учнів, педаго- До 01.09 Масловська Ю.С.,   
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гічних працівників школи директор школи 

7.  Забезпечити контроль за працевлаштуванням (продовженням навчан-

ня) випускників 

До 10.09 Фєсюк О.А.  

8.  Довести до відома педагогічних працівників інструктивно-методичні 

листи МОНУ про особливості викладання базових навчальних дисци-

плін у 2019/2020 навчальному році, іншу науково-методичну літерату-

ру щодо організації та методичного забезпечення навчально-

виховного процесу упродовж 2019/2020 навчального року. 

До 01.09 Козлітіна О.В.  

9.  Забезпечити участь педагогічних працівників в обласних, міських за-

ходах щодо початку навчального року 

До 01. 09 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

10.  Організувати контроль за погодженням, затвердженням розкладу уро-

ків, факультативів, індивідуальних занять 

До 01.09 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

11.  Забезпечити підготовку до щорічного огляду на підготовку навчаль-

них закладів до 2019/2020 навчального року 

До 10.08  Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

12.  Організувати роботу щодо підготовки та проведення загальних зборів 

(конференції) колективу закладу 

До 01.07 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

13.  Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, 

посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку 

МОНУ на 2019/2020 навчальний рік, до закладу, організованого їх ро-

зподілу серед учнів 

До 05.09 Анісенко Т.П. 

 

 

14.  Забезпечити заповнення та коригування автоматизованої бази даних 

«ІСУО» з урахуванням кадрових змін, змін учнівського контингенту, 

що відбулися протягом літа 

До 01.09 Козлітіна О.В.  

15.  Проаналізувати організацію літнього відпочинку та оздоровлення уч-

нів  

До 01.09 Фєсюк О.А.  

16.  Забезпечити якісну підготовку та проведення Дня знань та свята Пер-

шого дзвоника 

До 01.09 Самойленко Н.Г.  

17.  Проаналізувати рух учнів упродовж літа 2019 року та кількісний склад 

на початок 2019/2020 навчального року.  

До 01.09  Самойленко Н.Г.  
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18.  Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; уч-

нів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклу-

вання, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів 

девіантної поведінки, дітей сімей, які опинились у складних життєвих 

умовах  

До 01.09 Самойленко Н.Г., 

Фєсюк О.А. 

 

19.  Організувати роботу щодо забезпечення випускників документами про 

освіту 

До 01.10 Козлітіна О.В.  

20.  Взяти на облік учнів, які схильні до пропусків занять. Забезпечити си-

стематичний контроль за їх відвідуванням та навчанням 

З 01.09 Самойленко Н.Г.  

21.  Здійснити заходи щодо своєчасного й у повному обсязі забезпечення 

навчального закладу педагогічними працівниками та ліквідації вакан-

тних посад 

До 01.09  Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

22.  Проаналізувати комплектування педагогічними працівниками з відпо-

відною фаховою освітою та підготувати інформацію щодо потреби в 

педагогічних працівниках на 2019/2020 н.р. 

До 15.08 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

23.  Взяти під контроль питання щодо завершення благоустрою території 

закладу та своєчасного вивозу сміття 

До 10.08  заступник дирек-

тора з ГР 

 

24.  Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-

технічної бази закладу до нового навчального року та створення нале-

жних санітарно-гігієнічних умов 

До 10.08  заступник дирек-

тора з ГР 

 

25.  Завершити підготовку закладу до роботи в осінньо-зимовий період 

2019/2020 навчального року, ужити заходів щодо реалізації регіональ-

них програм з енергозбереження 

До 01.10  заступник дирек-

тора з ГР 

 

26.  Забезпечити заповнення баз даних за державними статистичними фо-

рмами № ЗНЗ-1  

До 05.09 Козлітіна О.В.  
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ІІ.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ Зміст заходу Термін  Відповідальний  
Відмітка про 

виконання 

1.  Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних до-

кументів Міністерства освіти і науки України, Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації ра-

ди з питань організованого закінчення поточного навчального 

року  

До 01.06 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

2.  Встановити контроль за дотримання термінів семестрового та 

річного оцінювання навчальних досягнень учнів 

У встановлені  

терміни 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

3.  Забезпечити подання до РЦ «Студсервіс» замовлення на виго-

товлення учням-екстернам документів про базову загальну се-

редню освіту  

У разі потреби Козлітіна О.В.  

4.  Організувати видачу відповідальним особам похвальних листів  У встановлені  

терміни  

Козлітіна О.В.  

5.  Здійснити перевірку діяльності педагогічних працівників з пи-

тань об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до 

документів про базову загальну середню освіту балів до тих, 

що виставлені у протоколах, класних журналах, книгах обліку 

та видачі документів про освіту.   

У встановлені  

терміни 

Козлітіна О.В.  

6.  Вжити заходів з питань створення безпечних умов під час про-

ведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній 

дзвоник», закінчення школи та вручення свідоцтв про базову 

загальну середню освіту випускникам. 

У встановлені  

терміни 

Самойленко Н.Г.  

7.  Надати інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» 

та випускного вечора за встановленою формою 

У встановлені  

терміни 

Самойленко Н.Г.  

8.  Здійснити контроль за роботою педагогічних працівників з пи-

тань повного та якісного виконання Державного стандарту по-

чаткової загальної середньої освіти, Державного стандарту ба-

Упродовж ро-

ку 

Козлітіна О.В.  
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зової загальної середньої освіти, визначених відповідними нав-

чальними планами і освітніми програмами 

9.  Створити робочу групу для складання річного плану на 

2020/2021 навчальний рік 

До 30.05  Козлітіна О.В.  

10.  Створити комісію щодо заповнення випускної документації До 30.04 Козлітіна О.В.  

11.  Провести наради щодо нормативності закінчення навчального 

року 

До 01.04 Козлітіна О.В.  

12.  Проаналізувати виконання навчальних планів та освітніх про-

грам за рік 

До 31.05  Козлітіна О.В.  

13.  Організувати роботу щодо обліку працевлаштування випускни-

ків 2020 року. 

До 30.04  Фєсюк О.А.  

14.  Організувати роботу з підготовки проектів навчальних планів 

на 2020/2021 навчальний рік. 

До 01.06  Козлітіна О.В., 

Самойленко Н.Г. 

 

15.  Організувати роботу щодо оздоровлення учнів.  До 01.04 Самойленко Н.Г.  

16.  Підготувати звіт про рух учнів за 2019/2020 навчальний рік У встановлені  

терміни 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

 

ІІ.4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ  

(ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ) ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДУ 

 

№ Зміст заходу Термін  Відповідальний  
Відмітка про 

виконання 

1.  Проаналізувати працевлаштування (продовження навчання) випус-

кників  

До 01.09 Фєсюк О.А.  

2.  Актуалізувати електронну базу даних працевлаштування (продов-

ження навчання) випускників 10-х класів  

До 20.06 Фєсюк О.А.  

3.  Провести корегування електронної бази даних працевлаштування 

(продовження навчання) випускників 10-х класів  

До 01.10 Фєсюк О.А.  

4.  Упорядкувати матеріали з обліку продовження навчання (працев- До 01.10 Заступник дирек-  
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лаштування) випускників 10-х класів, перевірити наявність: 

- статистичної таблиці; 

- списків випускників 10-х кл., 

- довідок з місць подальшого навчання (відповідно до списків) 

тора з ВР 

5.  Підготувати та надати звіти за статистичними формами з обліку 

працевлаштування (продовження навчання) випускників 10-х класів 

травень-

жовтень  

Фєсюк О.А.  

6.  Обговорити питання про організацію роботи з обліку працевлашту-

вання (продовження навчання) випускників 10-х класів на нараді 

при директорові 

До 01.11 Фєсюк О.А.  

7.  Налагодити співпрацю з місцевим центром зайнятості щодо надання 

профконсультативних та профорієнтаційних послуг з метою вияв-

лення професійно значущих якостей особистості учня 

Упродовж 

року 

Фєсюк О.А.  

8.  Організувати роботу з батьками щодо працевлаштування (продов-

ження навчання) учнів випускних класів 

Упродовж 

року 

Фєсюк О.А.  

9.  Організувати роботу постійно діючих консультаційних пунктів для 

учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді 

Упродовж 

року 

Фєсюк О.А.  

 

ІІ.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ВИКОНАННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

№ Зміст заходу Термін  Відповідальний  
Відмітка про 

виконання 

1.  Оновити каталог урядових та галузевих документів, що забезпе-

чують дотримання мовного законодавства України в галузі освіти 

До 01.10 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

2.  Систематизувати матеріали проведених за календарний рік позак-

ласних заходів, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, 

національної культури тощо 

До 01. 01 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

3.  Розглянути на засіданнях методичних об’єднань учителів україн-

ської мови та літератури, історії, географії аналіз роботи щодо ре-

алізації ст. 10 Конституції України, Закону України «Про засади 

До 01.04 Масловська Ю.С.,  

директор школи 
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державної мовної політики» та інших нормативних документів з 

питань розвитку та впровадження державної мови у 2019/2020 на-

вчальному році 

4.  Проводити моніторинг дотримання мовного режиму в закладі 

освіти відповідно до Статуту школи, при викладанні предметів 

українознавчого циклу, рівень володіння українською мовою пра-

цівниками школи з урахуванням зазначеного питання під час атес-

тації педагогічних працівників  

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

5.  Збільшувати вивчення української мови при отримуванні базової 

середньої освіти державною мовою в обсязі не менше 20% річного 

обсягу навчального часу у 5 класі з щорічним збільшенням такого 

обсягу  

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

6.  Сприяти створенню умов для вивчення української мови та спіл-

кування нею працівниками школи 

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

 

ІІ.5.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

 Назва програми Термін  Відповідальний  
Відмітка про ви-

конання 
1.  Обласна програма розвитку освіти «Новий освіт-

ній простір Харківщини» на 2019-2023 роки (рі-

шення Харківської обласної ради від 06 грудня 

2018 року № 817-VII (XVIII сесія VII скликання). 

Щороку  

в 1 кварталі 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

2.  План контролю щодо виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 ро-

ку № 686-р “Про затвердження плану заходів з ре-

алізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року” 

Щоквартально,  

до 5 числа місяця 

наступного за звіт-

ним періодом 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 
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ІІ.6. ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ  

 

№ 

з\п 
Назва наказу 

Відповідальний за підго-

товку проекту наказу 

Відмітка про 

виконання 

серпень 

1.  Про підготовку та організований початок нового 2019/2020 навчального 

року 

Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

2.  Про ведення ділової документації впродовж навчального року та приз-

начення відповідальних 

Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

3.  Про медичне обстеження працівників навчального закладу Медичні працівники  

4.  Про створення комісії по перевірці та випробуванню спортивного обла-

днання 

Інженер з охорони праці  

5.  Про організацію роботи бібліотеки в закладі бібліотекар  

6.  Про організацію роботи з попередження та профілактики правопору-

шень, злочинності та СНІДу серед учнів (вихованців) у 2019/2020 нав-

чальному році. 

Заступник директора з ВР  

7.  Про організацію та проведення Дня Знань  Заступник директора з ВР  

8.  Про комплектування 1 класів Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

9.  Про створення тарифікаційної комісії Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

10.  Про призначення класних керівників та вихователів Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

11.  Про організацію роботи гуртків Заступник директора з ВР  

12.  Розробка проекту наказу «Про організацію роботи з охорони праці, в за-

кладі у 2019/2020 н.р.» 

Інженер з охорони праці  

13.  Розробка проекту наказу «Про призначення відповідальних осіб за охо-

рону праці в кабінетах та інших приміщеннях закладу»  

Інженер з охорони праці  

14.  Про створення системи організації роботи та взаємного підпорядкування Інженер з охорони праці  
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працівників закладу з питань з охорони праці 

вересень 

15.  Про затвердження педагогічного навантаження вчителів на 2019/2020 

навчальний рік 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

16.  Про затвердження мережі на 2019/2020 навчальний рік Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

17.  Про організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травма-

тизму 

Заступник директора з ВР  

18.  Про структуру та організацію методичної роботи в закладі у 2019/2020 

навчальному році 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

19.  Про проведення моніторингових досліджень  Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

20.  Про організацію роботи щодо виконання мовного законодавства Украї-

ни 

Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

21.  Про організацію виховної роботи у 2019/2020 навчальному році Заступник директора з ВР  

22.  Про створення комісії з профілактики правопорушень Заступник директора з ВР  

23.  Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року Заступник директора з ВР  

24.  Про закріплення навчальних кабінетів. Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

25.  Про затвердження графіка чергування адміністрації, вчителів та вихова-

телів на І семестр навчального року 

Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

26.  Про організацію роботи з охорони праці та безпеки в закладі Інженер з охорони праці  

27.  Про призначення відповідальних з охорони життя і здоров’я учнів (ви-

хованців) 

Інженер з охорони праці  

28.  Про призначення відповідальних і встановлення доплат за завідування 

навчальними кабінетами та майстернями 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

29.  Про зарахування учнів до спецмедгрупи для занять з фізичної культури Медичні працівники  

30.  Про звільнення учнів від занять з фізичної культури за станом здоров'я Медичні працівники  

31.  Про підсумки роботи з працевлаштування випускників 10-го класу Заступник директора з ВР  
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2017/2018 навчального року 

32.  Про створення атестаційної комісії в 2019/2020 навчальному році Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

33.  Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

жовтень 

34.  Про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

35.  Про стан ведення шкільної документації Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

36.  Про запобігання всіх видів дитячого травматизму під час проведення 

осінніх канікул 

Заступник директора з ВР  

листопад 

37.  Про призначення відповідального за підготовку даних для виготовлення 

документів про освіту 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

38.  Про підготовку і проведення Дня Святого Миколая, новорічних та різд-

вяних свят 

Заступник директора з ВР  

39.  Перелік співробітників, які працюють у шкідливих умовах праці Інженер з охорони праці, 

Заступник директора з АГР 

 

грудень 

40.  Про підсумки виховної роботи за І півріччя 2019/2020 навчального року Заступник директора з ВР  

41.  Про запобігання всіх видів дитячого травматизму під час проведення 

зимових канікул, новорічних та різдвяних свят 

Заступник директора з ВР  

42.  Про підсумки роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматиз-

му в І семестрі 

Заступник директора з ВР  

43.  Про підсумки перевірки ведення класних журналів Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

44.  Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 
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січень 

45.  Про затвердження номенклатури справ навчального закладу на 2020 рік Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

46.  Про ведення ділової документації в навчальному закладі у 2019 році Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

47.  Про затвердження графіка надання щорічних відпусток (кадровий наказ) Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

48.  Про підсумки роботи з цивільного захисту за 2019 рік та завдання на 

2020 рік 

Заступник директора з ВР  

49.  Про затвердження графіку прийому громадян Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

50.  Про затвердження графіка чергування адміністрації, вчителів та вихова-

телів на ІІ семестр навчального року 

Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

51.  Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2019 році Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

52.  Про стан ведення шкільної документації  Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

лютий 

53.  Про створення комісії з перевірки знань працівників з правил електробе-

зпеки 

Інженер з охорони праці  

березень 

54.  Про запобігання всіх видів дитячого травматизму під час проведення ве-

сняних канікул 

Заступник директора з ВР  

55.  Про атестацію педагогічних працівників Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

56.  Про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці для пра-

цівників кухні 

Інженер з охорони праці  

квітень 

57.  Про підсумки проведення Дня цивільної оборони Заступник директора з ВР  
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58.  Про організацію роботи з працевлаштування випускників 10-го класу 

2019/2020 навчального року 

Заступник директора з ВР  

59.  Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року Заступник директора з ВР  

60.  Про підсумки шкільного огляду-конкурсу щодо збереження підручників Бібліотекар   

61.  Про орієнтовний розподіл педагогічного навантаження на наступний на-

вчальний рік  

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

62.  Про створення робочих груп для складання проекту плану роботи школи 

на новий навчальний рік 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

63.  Про підсумки атестації педагогічних працівників Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

64.  Про проведення Дня з охорони праці Інженер з охорони праці  

травень 

65.  Про чергування адміністрації в святкові дні  Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

66.  Про підсумки роботи щодо запобігання дитячого травматизму в 

2019/2020 навчальному році 

Заступник директора з ВР  

67.  Про організацію та проведення свята останнього дзвоника Заступник директора з ВР  

68.  Про результати вивчення стану викладання навчальних предметів Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

69.  Про переведення учнів Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

70.  Про нагородження учнів 3-10 класів Похвальними листами Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

71.  Про створення комісій з перевірки випускної документації Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

72.  Про випуск учнів Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

73.  Про створення комісії з обстеження, будівель , споруд та інженерних 

мереж 

Інженер з охорони праці  
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74.  Про перевірку готовності до дій в аварійних ситуаціях та при надзви-

чайних ситуаціях учасників навчально-виховного процесу 

Інженер з охорони праці  

червень 

75.  Про результати перевірки класних журналів Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

76.  Про виконання навчальних планів і освітніх програм за 2019/2020 нав-

чальний рік 

Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

77.  Про підсумки методичної роботи в 2019/2020 навчальному році Козлітіна О.В., заступник 

директора з НВР 

 

78.  Про підсумки виховної роботи за 2019/2020 навчальний рік Заступник директора з ВР  

79.  Про підсумки роботи бібліотеки Бібліотекар   

80.  Про підсумки роботи з попередження та профілактики правопорушень, 

злочинності та СНІДу серед учнів (вихованців) за 2019/2020 навчальний 

рік 

Заступник директора з ВР  

81.  Про підсумки роботи щодо виконання мовного законодавства України в 

галузі освіти 

Масловська Ю.С., 

директор школи 

 

82.  Про створення комісії з перевірки готовності всіх навчальних кабінетів, 

їдальні, кухні, пральні, гаражу, спортивного залу, спортивного майдан-

чика, дитячого садку та інших приміщень, освітлення, кришок каналіза-

ційних колодязів, асфальтного покриття, внутрішніх доріг до нового на-

вчального року 

Інженер з охорони праці  

83.  Про створення комісії з перевірки справності інструмента, електричних 

машин з вузлами, які обертаються та наявності технічної документації 

Інженер з охорони праці  
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ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ІІІ.1. УЧНІ 

ІІІ.1.1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін Відповідальний Відмітка 

про виконання 

виконання 

1. Оновити каталог урядових та галузевих документів, що забезпе-

чують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства 

До 01.10 Самойленко Н.Г., 

соціальний педагог 

 

2. Ознайомити працівників закладу з нормативними документами, 

що регламентують законодавство в галузі охорони дитинства 

До 01.10 Самойленко Н.Г., 

соціальний педагог 

 

3. Оновити базу даних дітей пільгових категорій: 

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти-напівсироти; 

- діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного Ко-

дексу України; 

- діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

- діти-інваліди; 

- діти з багатодітних родин; 

- діти військовослужбовців, які загинули під час виконання поса-

дових обов’язків; 

- діти з малозабезпечених родин 

До 01.10 соціальний педагог 

 

 

4. Надати інформацію щодо бази даних дітей пільгових категорій  

Надавати уточнену інформацію щодо бази даних дітей пільгових 

категорій (у разі змін) 

До 10.09 

Щомісяця 

до 25  

соціальний педагог  

5. Створити «Соціальні паспорти» дітей пільгових категорій До 01.12 соціальний педагог  

6. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання 

дітей сиріт та ПБП  

До 01.02 Класні керівники 

соціальний педагог 

 

7.  Провести поглиблені медичні огляди дітей сиріт та ПБП 2 рази на 

рік  

Медична сестра, 

класні керівники 
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8. Провести моніторинг участі дітей пільгових категорій у факуль-

тативах, гуртках, секціях, студіях, що функціонують на базі за-

кладу, та в позашкільних установах 

До 30.09  

До 31.12 

Самойленко Н.Г.  

9. Провести моніторинг працевлаштування дітей пільгових катего-

рій 

Упродовж 

року 

Самойленко Н.Г.  

10. Організувати психологічний супровід життєдіяльності учнів 

пільгових категорій 

Упродовж 

року 

Психолог   

11. Провести шкільні соціальні акції, забезпечити участь дітей піль-

гових категорій у заходах, присвячених Міжнародному дню за-

хисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, новорічним святам 

тощо 

Упродовж 

року 

Самойленко Н.Г., 

соціальний педагог 

 

12. Інформувати органи опіки і піклування, служби у справах дітей 

про дітей, які залишились без піклування батьків 

Терміново Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

 

ІІІ.1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Мета: 

• забезпечення виконання освітніх програм; 

• створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання; 

• створення умов для поглибленого вивчення предметів; 

• забезпечення пропедевтичної та допрофільної підготовки; 

• забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Забезпечити організацію освітнього процесу відповідними нормати-

вними документами: 

- освітніми програмами; 

- методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України; 

До 01.09 

 

 

Козлітіна О.В., за-

ступник директора 

з НВР 
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- розкладом уроків, факультативів, індивідуальних занять 

2. Спланувати послідовне проходження навчального матеріалу відпо-

відно до освітніх програм  

До 31.08 

До 01.01 

Козлітіна О.В., за-

ступник директора 

з НВР 

 

3. Оформити плани-графіки проведення контрольних робіт, тематич-

ного оцінювання, практичних та лабораторних робіт 

До 10.09 Козлітіна О.В., за-

ступник директора 

з НВР 

 

4. Здійснювати контроль за веденням журналів відповідно до інструк-

тивно-методичних рекомендацій  

Упродовж 

року 

Козлітіна О.В., за-

ступник директора 

з НВР 

 

5. Організувати психолого-педагогічну допомогу учням, що мають по-

чатковий рівень навчальних досягнень: 

- провести діагностику причин початкового рівня навчальних досяг-

нень; 

- скласти списки учнів, що потребують допомоги; 

- визначити вчителів для проведення занять; 

- скласти розклад проведення занять; 

- здійснювати поточний контроль за додатковими заняттями; 

- проводити психолого-педагогічні консультації з учнями; 

- проводити аналіз рівня навчальних досягнень учнів 

 

 

До 01.10 

 

 

 

 

 

практичний пси-

холог,  

заступник дирек-

тора з НВР 

 

 

 

6. Забезпечити реалізацію положень мовного законодавства України в 

галузі освіти через:  

- викладання історії України, географії, фізичної культури в 5 класі 

(з російською мовою навчання) українською мовою; 

- підготовку учнів до участі в олімпіадах з української мови та літе-

ратури, Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

ім.Т.Г.Шевченко; 

- проведення тижня української мови та літератури 

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

7. Провести профконсультації та профдіагностику з метою визначення До 01.03 практичний пси-  
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професійних інтересів учнів холог  

8. Забезпечити умови для розкриття потенціалу учнів у процесі пере-

ходу з одного типу організації освітнього процесу до іншого: 

- провести психологічну діагностику щодо адаптації учнів 5-х класів 

до нових освітніх умов; 

- визначити вчителів для роботи в 5-х класах; 

- провести психолого-педагогічний консиліум щодо розв’язання 

проблеми наступності; 

- організувати залучення учнів 5-х класів до участі в шкільних інте-

лектуальних турнірах, конкурсах, змаганнях; 

- проводити індивідуальні консультації для вчителів-предметників, 

класних керівників просвітницького спрямування; 

- провести батьківські збори щодо висвітлення труднощів перехідно-

го періоду 

 

 

До 01.10 

 

До 01.09 

До 01.11 

 

Упродовж 

року 

 

 

практичний пси-

холог 

 

директор школи  

Козлітіна О.В., за-

ступник директора 

з НВР 

педагог-

організатор 

практичний пси-

холог 

заступник дирек-

тора з ВР 

 

9. Здійснити контрольно-аналітичну діяльність за перебігом освітнього 

процесу в навчальному закладі 

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.,  

директор школи  

Козлітіна О.В., за-

ступник директора 

з НВР 

 

10. Забезпечити розвиток творчих здібностей, ініціативи учнів: 

- визначити учнів (за бажанням) для участі в учнівських олімпіадах, 

турнірах, конкурсах; 

- провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових нав-

чальних дисциплін; 

- взяти участь у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із нав-

чальних дисциплін; 

- провести шкільну виставку творчих робіт учнів 

 

До 01.10 

 

До 01.11 

 

До 01.02 

 

До 01.06 

 

Козлітіна О.В., за-

ступник директора 

з НВР 

учителі-

предметники 

педагог-

організатор  
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ІІІ.1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ОХОРОНИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ′Я УЧНІВ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНО-

СТІ, ДОТРИМАННЯ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 

ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

№ 

п/

п 

Зміст заходу Термін Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

про виконаннявиконання 

1. Провести моніторинг рівня забезпечення безпечних та нешкід-

ливих умов навчання, санітарно-гігієнічного режиму  

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.  

2. Організувати харчування учнів, забезпечити питний режим Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.  

3. Організувати проведення медичних оглядів учнів та працівників 

закладу 

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.  

4. Затвердити розклад навчальних занять до санітарно-гігієнічних 

вимог 

До 25.08. Масловська Ю.С.  

5. Надавати звітну документацію щодо випадків дитячого травма-

тизму 

У встано-

влені те-

рміни 

Самойленко Н.Г.  

6. Проводити бесіди щодо запобігання всіх видів травматизму У встано-

влені те-

рміни 

Самойленко Н.Г.  

7. Проводити вступний інструктаж та бесіди з безпеки життєдіяль-

ності зі своєчасною відміткою в класних журналах 

До 05.09 

 У вста-

новлені 

терміни 

Самойленко Н.Г.  

8. Провести медико-педагогічні консиліуми з питань: 

- стан здоров’я, фізичний і фізіологічний розвиток учнів; 

- результати медичного огляду; 

- індивідуальна робота з учнями на уроці з урахуванням стану 

Упродовж 

року 

лікар  
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здоров’я 

9. Провести маркування парт згідно зі зростом учнів До 01.09 

До 01.02 

медична сестра  

10. Провести інструктажі з правил поведінки в спортивній залі, на 

спортивному майданчику, у майстернях технічної та обслугову-

ючої праці, у кабінетах хімії, біології, фізики та інші 

Упродовж 

року 

Масловська Ю.С.  

11. Провести бесіди з профілактики педікульозу, інфекційних та ін-

ших захворювань 

Упродовж 

року 

медична сестра  

12. Провести батьківські збори з питань попередження дитячого 

травматизму та дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

Упродовж 

року 

Самойленко Н.Г.  

 

ІІІ.1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) 

 

№ 

п/п 
Зміст діяльності Термін Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Організація дієтичного харчування вихованців НВК відповідно до 

чинних нормативних документів 

Протягом 

навчального 

року 

Масловська Ю.С., 

лікар 

 

2 Організація питного режиму у закладі До 01.09. Масловська Ю.С., 

лікар 

 

3 Здійснення контролю за якістю харчування вихованців НВК Постійно Масловська Ю.С.  

4 Забезпечення роботи комісії громадського контролю за організаці-

єю харчування 

Протягом 

навчального 

року 

Масловська Ю.С.  

5 Розгляд питання про стан роботи щодо організації харчування на 

нараді при директорові, засіданні педагогічної ради 

Грудень,  

травень 

Масловська Ю.С., 

лікар 

 

6 Здійснення контролю за якістю продуктів харчування, правильніс-

тю супровідних документів, своєчасністю поставок, дотриманням 

Постійно Масловська Ю.С., 

лікар 
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термінів реалізації 

8 Здійснення контролю за санітарними паспортами на машини пос-

тачальників, наявністю медичних оглядів постачальників 

Постійно Масловська Ю.С., 

лікар 

 

9 Складання, затвердження та погодження перспективного двотиж-

невого циклічного меню 

До 01.09. Масловська Ю.С., 

дієтсестра 

 

10 Складання щоденного меню Щоденно дієтсестра  

11 Здійснення обліку продуктів харчування та продовольчої сировини Постійно Повар,  

лікар 

 

12 Здійснення бракеражу сирої продукції Постійно Лікар  

13 Здійснення контролю за виходом, безпекою і якістю страв Щоденно Масловська Ю.С.,  

лікар 

 

14 Здійснення контролю за виконанням затвердженого набору проду-

ктів 

Постійно Масловська Ю.С.,  

лікар 

 

15 Організація проведення С-вітамінізації страв Постійно Лікар  

16 Здійснення контролю за додержанням санітарно-протиепідемічного 

режиму на харчоблоці, виконанням меню, якістю та безпекою 

страв 

Постійно Лікар  

17 Здійснення контролю за дотриманням працівниками харчоблоку 

санітарних вимог 

Постійно Лікар  

 

ІІІ.1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) 

 

№ 

п/п 
Зміст діяльності Термін Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1.  Забезпечити дотримання вимог нормативних та законодавчих доку-

ментів, які регламентують питання організації оздоровлення та від-

починку учнів. 

Постійно, 

протягом року 
Фєсюк О.А.  

 

2.  Проводити ознайомлення працівників спеціальної школи з норма-

тивними документами, що регламентують законодавство в галузі 

Постійно, 

протягом року 
Фєсюк О.А. 
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оздоровлення та відпочинку дітей. 

3.  Сформувати базу даних про оздоровлення та відпочинок дітей за 

соціальними категоріями в канікулярний та літній період 2020 року. 
Березень  

Фєсюк О.А., 

класні керівники,  

 

4.  Забезпечити своєчасне направлення дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування, до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. 

Червень  Фєсюк О.А. 

 

5.  Здійснювати контроль за оздоровленням дітей пільгового континге-

нту. Про результати контролю інформувати Департамент науки і 

освіти у визначені терміни. 

Червень-

серпень  
Фєсюк О.А. 

 

6.  При організації туристських поїздок, екскурсій та подорожей керу-

ватись вимогами діючого законодавства та нормативних докумен-

тів. 

За потребою Адміністрація  

 

7.  Забезпечити вихованців, які виїжджають на оздоровлення чи відпо-

чинок, необхідною медичною документацією згідно з вимогами. 
За потребою лікар 

 

8.  Проводити роз’яснювальну роботу та необхідний інструктаж серед 

вихованців, батьків щодо необхідності суворого дотримання правил 

безпеки життєдіяльності під час оздоровлення та відпочинку. 

Постійно, 

протягом року 

Класні керівни-

ки, вихователі  

 

 

9.  Сприяти організації профілактичного лікування вихованців спеціа-

льної школи пільгового контингенту в медичних закладах. 

Протягом ро-

ку 
лікар 

 

10.  Проводити медичні заходи з оздоровлення, профілактики сезонних 

захворювань учнів (вітамінізація, щеплення та ін.). 

Постійно, 

протягом року 
лікар 

 

11.  Забезпечити організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності з ви-

хованцями (ранкова гімнастика, прогулянки, спортивні секції, зма-

гання). 

Протягом ро-

ку 

Самойленко Н.Г., 

вихователі 

 

 

ІІІ.2. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

 

 Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта», Національної стра-

тегії розвитку освіти України у 2021 році завдання роботи з педагогічними кадрами полягає в забезпеченні безперервної 
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освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього і загальнокультурного рівнів, удосконаленні 

науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. Подальший розвиток і вдосконалення наці-

ональної школи органічно пов’язані з розв’язанням проблеми щодо вдосконалення підготовки та підвищення кваліфіка-

ції педагогічних кадрів. Засвоєння нових знань і оволодіння ефективним педагогічним досвідом мають стати нормою 

внутрішкільної науково-методичної роботи. 

 

ІІІ.2.1. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Завдання: 

• створення максимально позитивних організаційних, морально-психологічних умов для вчителя; 

• всебічний розвиток особистості вчителя; 

• формування високого рівня педагогічного мислення; 

• підвищення фахової майстерності 

.№ 

з/п 
Зміст заходу Термін Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Організувати ознайомлення вчителів з Положенням про 

атестацію педагогічних працівників 

До 20.09  Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

2. Планування атестації на наступний навчальний рік педаго-

гічних працівників загальноосвітнього закладу. 

До 01.07 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

3. Створення атестаційної комісії. До 20.09 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

4. Провести організаційне засідання атестаційної комісії До 20.09 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

5. Скласти план проведення засідань атестаційної комісії До 20.09 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 
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6. Організувати прийом заяв для проходження атестації До 10.10 Козлітіна О.В., секре-

тар атестаційної комісії 

 

7. Розглянути подані заяви на засіданні атестаційної комісії До 20.10 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

8. Закріпити членів атестаційної комісії за вчителями, які 

атестуються, для надання консультативної допомоги у під-

готовці й проведення атестації 

До 20.10 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

9. Затвердити графік атестації наказом по школі До 20.10 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

10. Ознайомити вчителів, що атестуються з графіком прохо-

дження атестації 

До 20.10 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

11. Скласти графік відкритих уроків та позакласних заходів 

вчителів, які атестуються 

До 01.11 Козлітіна О.В., заступ-

ник директора з НВР 

 

12. Спланувати творчі звіти вчителів, які атестуються на засі-

даннях методичної ради, методичних об’єднань, педагогі-

чної ради 

До 01.11 Козлітіна О.В., заступ-

ник директора з НВР 

 

13. Скласти плани індивідуальної підготовки і проведення 

атестації вчителів, які атестуються 

До 30.11 Козлітіна О.В., секре-

тар атестаційної комісії 

 

14. Провести творчі звіти вчителів  До 01.03 Козлітіна О.В., заступ-

ник директора з НВР 

 

15. Провести робочі засідання атестаційної комісії За графіком Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

16. Скласти характеристики та оформити атестаційні листи 

вчителів, що атестуються  

За 10 днів до 

атестації  

Козлітіна О.В., заступ-

ник директора з НВР 

 

17. Ознайомити вчителів, що атестуються із характеристика- За 10 днів до Козлітіна О.В., заступ-  
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ми (під підпис). атестації ник директора з НВР 

18. Атестація педагогічних працівників на встановлення (під-

твердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підт-

вердження) педагогічних звань, порушення клопотання 

перед атестаційними комісіями інших рівнів 

До 01.04 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

19. Повідомити про результати атестації атестованому, вру-

чення йому (під підпис) атестаційного листа. 

У тижневий 

строк після 

засідання 

атестаційної 

комісії 

Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

20. Провести аналіз підсумків атестації педагогічних праців-

ників на засіданні педагогічної ради 

До 01.06 Масловська Ю.С., 

 голова атестаційної 

комісії 

 

21. Підготувати звітну та статистичну документацію за підсу-

мками атестації поточного року 

До 01.06 Козлітіна О.В., секре-

тар атестаційної комісії 

 

 

ІІІ.2.1.1. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 2019 РОЦІ 

 

№ 

п/п 
ПІБ Предмет викладання 

Рік останньої 

атестації 
Курси 

Відмітка про ви-

конання 

1.  Воловик О.М. початкові класи 2015 2019  

2.  Малахова В.Ю. корекційно-розвиткові заняття 2015 2017   

3.  Мелашич Н. В. географія 2015 2014  

4.  Обуховська Л.М. початкові класи 2006 2019  

5.  Орлова Н.І. математика 2015 2017  

6.  Самойленко Н.Г. іноземна мова (англійська) 2015 2011  

7.  Свистун І. Г. початкові класи 2015 2014  

8.  Ткаченко І.В. математика 2009 2018  

9.  Чувпило Р.І. фізика 2015 2014  
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10.  Левун Ю.Б вихователь 2015 2013  

11.  Роєнко Л.О. вихователь 2015 2014  

12.  Хіль О.В. вихователь 2015 2014  

13.  Сніцар Л. Є. вихователь 2015 2014  

 

ІІІ.2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

п/п 
ПІБ Предмет викладання 

Рік  

останнього 

підвищення 

кваліфікації 

Форма звітування 

Відмітка 

про вико-

нання 

1.  
Алейникова Н.В. 

корекційно-розвиткові 

заняття 
2014 Звіт на засіданні м/о 

 

2.  Клементьєва К. А. початкові класи 2015 Звіт на засіданні м/о  

3.  Кривошей Г.І. українська мова 2015 Звіт на засіданні м/о  

4.  Погорєла Л.М. початкові класи 2014 Звіт на засіданні м/о  

5.  Пугач І. В. початкові класи 2014 Звіт на засіданні м/о  

6.  Черкашина С.А. українська мова 2015 Звіт на засіданні м/о  

7.  Васильєва Л.П. вихователь 2015 Звіт на засіданні м/о  

8.  Дмитренко В.Є. вихователь 2015 Звіт на засіданні м/о  

9.  Караченцева Т.М. вихователь 2015 Звіт на засіданні м/о  

10.  Мар’єнкова Я.В. вихователь 2015 Звіт на засіданні м/о  

11.  Ткаченко І.В. вихователь 2015 Звіт на засіданні м/о  

 

ІІІ.3. БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ 

ІІІ.3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ, ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН  

Завдання: 

• врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громад-

ського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства; 
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• розвиток співробітництва у вихованні й освіті учнів; 

• педагогізація сім'ї; 

• вирішення всіх завдань освіти і виховання на основі принципів взаємодії, довіри, відкритості; 

• спільна робота щодо зберігання та укріплення здоров’я дітей;  

• спільна діяльність сім'ї і педагогічного колективу щодо укріплення навчально-матеріальної бази; 

• спільна робота щодо профорієнтації дітей 

 

№ 

п/

п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

1. Організувати роботу з батьківськими активами класів і школи з питань 

планування й організації освітнього процесу 

Протягом 

року 

Класні керів-

ники  

 

2. Обговорити на батьківських зборах питання: 

- дотримання шкільної форми, форми для уроків праці та фізичної 

культури; 

- користування шкільною роздягальнею; 

- контролю за виконанням режиму дня; 

- залучення дітей до гуртків та спортивних секцій в школі та поза 

школою; 

- виконання Комплексних програм щодо профілактики та запобіган-

ня злочинів та правопорушень; 

- профілактика та запобігання дитячого травматизму; 

- моральне виховання учнів. 

Протягом 

року 

Класні керів-

ники  

 

3. Організувати проведення консультацій для батьків з питань сім'ї: 

- вчителів; 

- лікаря, психолога; 

- правоохоронців 

Протягом 

року 

Самойленко 

Н.Г. 

 

4. Організувати проведення батьківських зборів За окремим 

планом 

Самойленко 

Н.Г. 
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5. Продовжити роботу інформаційно-методичного стенду «Для вас, бать-

ки» 

Протягом 

року 

Самойленко 

Н.Г. 

 

6. Запрошувати до роботи з дітьми батьків різних професій Протягом 

року 

Класні керів-

ники 

 

 

IV. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

IV.1. ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

Завдання: 

• Вирішення актуальних питань навчально-виховного характеру, сприяючи розвитку творчої думки педагогічного ко-

лективу 

• Підвищення науково-теоретичного рівня знань учителів та удосконалення їх педагогічної майстерності. 

 

№ 

з/п 

Питання для обговорення Тер-

мін 

Відповідальний Виконання 

1. 1. Пріоритетні завдання педагогічних колективів щодо створення інно-

ваційного освітнього простору Нової української школи. 

2. Погодження плану роботи школи, навчального плану, Освітніх про-

грам на 2019/2020 навчальний рік. 

3. Обговорення змісту організаційно-методичних вказівок керівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 навчальний рік 

4. Підсумки оздоровлення учнів та вихованців. 

До 

31.08 

Козлітіна О.В., 

Самойленко Н.Г.,  

Масловська Ю.С., 

 

2. 1. Впровадження інноваційно-проектних технологій в навчально-

виховній роботі спеціальної школи. 

2. Проведення І етапу олімпіад з базових предметів. 

3. Про підсумки роботи з обліку продовження навчання та працевлашту-

вання випускників 

До 

01.11 

Самойленко Н.Г., 

Козлітіна О.В.,  

Фєсюк О.А 

 

3. 1. Використання компетентнісно орієнтованих технологій розвитку осо-

бистості в контексті нової української школи. 

2. Про результати успішності учнів за І семестр 2019/20209 навчального 

До 

10.01 

Козлітіна О.В.,  

Самойленко Н.Г., 

Фєсюк О.А 
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року 

3. Соціальний захист вихованців. 

4. Відвідування учнями (вихованцями) навчальних занять.   

4. 1. Формування ключових компетентностей учнів спеціальної школи на 

основі комплексу сучасних освітніх технологій. 

2. Організація роботи з підготовки проекту навчального плану на 

2020/2021 навчальний рік 

3. Організація закінчення навчального року. 

4. Підсумки атестації педагогічних працівників 

До 

01.04 

Шульгіна Л.П., 

Козлітіна О.В.,  

Самойленко Н.Г., 

Масловська Ю.С. 

 

5. 1. Підсумки роботи педагогічного колективу за результатами моніторин-

гових досліджень учнів 3-10-х класів з базових навчальних дисциплін в 

умовах модернізації освітнього процесу  

2. Обговорення річного плану на 2020/2021 навчальний рік 

3. Переведення учнів підготовчих, 1-9-х класів 

4. Випуск учнів 10-х класів 

5. Виконання навчальних планів і освітніх програм 

До 

01.06 

Козлітіна О.В., 

Самойленко Н.Г.,  

Масловська Ю.С. 

 

 

IV.2. НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ 

 

№ місяць Питання Відповідальний 
Відмітка про 

виконання 

1.  серпень 1. Про результати участі спеціальної школи в конкурсі-огляді нав-

чальних закладів. 

2. Нормативно-правове забезпечення початку нового навчального 

року. 

3. Про готовність закладу до прийому учнів. 

4. Проаналізувати рух учнів упродовж літа 2019 року та кількісний 

склад на початок 2019/2020 навчального року 

5. Про організацію харчування у навчальному закладі. 

Масловська Ю.С. 

 

Козлітіна О.В. 

 

Масловська Ю.С. 

Самойленко Н.Г. 

 

Масловська Ю.С. 
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2.  вересень 1. Про організований початок 2019/2020 н. р. 

2. Про підготовку закладу освіти до планових перевірок органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

3. Про підсумки оздоровлення учнів влітку 2019 року. 

4. Про формування мережі закладу освіти. 

5.Про результати профілактичного медичного огляду учнів. 

Козлітіна О.В.  

Масловська Ю.С. 

 

Самойленко Н.Г. 

Козлітіна О.В. 

Савченко Н.С. 

 

3.  1. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльно-

сті. 

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Третяк Н.М. 

 

Масловська Ю.С. 

 

4.  1. Про підготовку матеріально-технічної бази закладу до нового на-

вчального року та опалювального сезону 2019/2020 н. р. 

2. Про підсумки працевлаштування та вступу випускників 2019 до 

навчальних закладів. 

Мірошниченко В.В.  

 

Фєсюк О.А. 

 

5.  1. Пропозиції щодо проведення капітального та поточного ремонту 

у 2020 році. 

2. Дотримання виконавської дисципліни та якісної підготовки педа-

гогічних працівників до роботи. 

Мірошниченко В.В. 

 

Козлітіна О.В. 

Самойленко Н.Г. 

 

6.  жовтень 1. Про підготовку та проведення І-го етапу Всеукраїнських учнівсь-

ких олімпіад із базових навчальних предметів.  

2. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

3. Про організацію роботи психолого-педагогічного консиліуму. 

Козлітіна О.В. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

Козлітіна О.В. 

 

7.  1. Про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та освоєння 

лімітів за 3 квартал 2019 року.  

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Підгорна К.С.  

 

Масловська Ю.С. 

 

8.  1. Про стан забезпечення підручниками. 

2. Про посилення заходів, спрямованих на профілактику грипу та 

Анісенко Т.П. 

Савченко Н.С. 
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ГРВІ серед дітей закладу освіти. 

9.  1. Про підсумки огляду дітей (вихованців) психолого-педагогічним 

консиліумом. 

2. Про організацію атестації педагогічних кадрів у 2019/2020 н. р. 

Козлітіна О.В. 

Козлітіна О.В. 

 

10.  1. Про підсумки участі учнів у І етапі учнівських олімпіад з базових 

навчальних дисциплін.  

2. Про роботу з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному 

обліку. 

Козлітіна О.В. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

 

 

листопад 1. Про забезпечення оптимальних умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

 

Фєсюк О.А. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

 

11.  1. Про систему виховної роботи закладу освіти для дітей з особли-

вими потребами в сучасних умовах. 

2. Про вжиття заходів реагування за фактами самовільних залишень 

неповнолітніми навчального закладу. 

Самойленко Н.Г. 

 

Фєсюк О.А. 

 

12.  1. Про складання проекту бюджету на 2020 рік. 

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Підгорна К.С.  

Масловська Ю.С. 

 

13.  1. Про охоплення вихованців екскурсійною діяльністю.  

2. Про дотримання житлових умов та майнових прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Самойленко Н.Г. 

 

Фєсюк О.А. 

 

14.  грудень 1. Про організацію проведення новорічних та різдвяних свят, зимо-

вих канікул. 

2. Проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяль-

ності з учасниками освітнього процесу. 

3. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

Самойленко Н.Г. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

Самойленко Н.Г. 
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15.  1. Щодо ефективності роботи шкільного сайту. 

2. Про підсумки моніторингу якості освіти за І семестр. 

Козлітіна О.В.  

Козлітіна О.В.  

 

16.  1. Про охоплення учнів гуртковою роботою. 

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Самойленко Н.Г. 

Масловська Ю.С. 

 

17.  1. Про проведення новорічних та різдвяних свят. 

2. Про стан харчування учнів (вихованців). 

Самойленко Н.Г. 

Савченко Н.С 

 

18.  січень 1. Про організаційно - технічні заходи, спрямовані на ефективне ви-

користання енергоресурсів. 

2. Про підсумки проведення зимових канікул, новорічних та різдвя-

них свят. 

Мірошниченко В.В. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

19.  1. Про організацію харчування.  

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Масловська Ю.С.  

Масловська Ю.С. 

 

 

20.  1. Про стан відвідування учнями навчальних занять. 

2. Про підготовку попередніх списків дітей сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування , які закінчують у 2020 році заклад 

освіти із зазначенням ПТНЗ. 

Самойленко Н.Г. 

Самойленко Н.Г. 

Фєсюк О.А. 

 

21.  1. Про санітарний стан кабінетів і спалень. 

2. Про організацію роботи щодо соціального захисту вихованців. 

Савчнеко Н.С. 

Фєсюк О.А. 

 

22.  лютий 1. Про підсумки участі учнів у ІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних дисциплін. 

2. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

Козлітіна О.В. 

Самойленко Н.Г. 

 

 

23. 1. Про попередження правопорушень, злочинності та запобігання 

дитячий бездоглядності і безпритульності.  

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Самойленко Н.Г. 

Фєсюк О.А. 

Масловська Ю.С. 

 

24. 1. Про виконання обласного бюджету за 2019 рік. Підгорна К.С.   
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2. Про підсумки господарчої діяльності у 2019 році та завдання на 

2020 рік. 

Мірошниченко В.В. 

25. 1. Про ефективність обміну інформацією електронними засобами 

зв’язку. 

2. Про організацію профорієнтаційної роботи з учнями. 

Оніщенко І.О. 

 

Фєсюк О.А. 

 

26. березень 1. Про ведення ділової документації. 

2. Про організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльнос-

ті. 

3. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

Оніщенко І.О. 

Третяк Н.М. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

 

27. 1. Про підсумки вивчення питання щодо профілактики злочинності 

та соціального захисту учнів. 

2. Про стан психологічної служби, проведення години психолога у 

2019/2020 н. р. 

3. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Фєсюк О.А. 

 

Шульгіна Л.П. 

 

Масловська Ю.С. 

 

28. 1. Щодо планування роботи закладу на 2020/2021 н. р. 

2. Про планування роботи з благоустрою території. 

Масловська Ю.С. 

Мірошниченко В.В. 

 

29. 1. Про працевлаштування випускників закладу до професійно-

технічних навчальних закладів у 2019/2020 н. р. 

2. Про атестацію педагогічних працівників 

Самойленко Н.Г. 

Фєсюк О.А.  

Козлітіна О.В. 

 

30. квітень 1. Про попередній план охоплення оздоровленням та відпочинком 

вихованців влітку 2020 року. 

2. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

Фєсюк О.А. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

 

31. 1. Про організацію роботи з обдарованими та талановитими учнями. 

2. Про забезпечення медичними препаратами на наступний навча-

льний рік. 

Самойленко Н.Г. 

Савченко Н.С. 

 

 

32. 1. Про підсумки атестації педкадрів та стан курсової перепідготовки Козлітіна О.В.  
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у 2019/2020 н. р.  

2. Про комплектування бібліотечних фондів, стан роботи бібліоте-

ки. 

 

Анісенко Т.П. 

33. 1. Про проведення Дня благоустрою територій населених пунктів. 

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Мірошниченко В.В. 

Масловська Ю.С. 

 

 

34. 1. Про організацію закінчення 2019/2020 навчального року, прове-

дення свята останнього дзвоника та випускного вечора. 

Козлітіна О.В. 

Самойленко Н.Г. 

 

35. травень 1. Про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових ка-

тегорій. 

2. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

Фєсюк О.А. 

 

Самойленко Н.Г. 

 

36. 1. Про організацію роботи з кадрами та зверненнями громадян. 

2. Розгляд листа виконання доручень за підсумками наради керівни-

ків інтернатних закладів. 

Масловська Ю.С. 

Масловська Ю.С. 

 

37. 1. Про подальше навчання випускників закладу з числа дітей - сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Фєсюк О.А.  

38. 1. Про організацію попередження дитячого травматизму під час літ-

ніх канікул. 

2. Про проведення аналізу стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

Самойленко Н.Г.  

 

Самойленко Н.Г. 

 

 

39. червень 1. Про результати організованого закінчення 2019/2020 н.р., свята 

останнього дзвоника та випускних урочистостей. 

2. Про організацію ремонтних робіт улітку. 

3. Про хід підготовки матеріально-технічної бази навчального за-

кладу до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 н. р. 

Козлітіна О..В. 

Самойленко Н.Г. 

Мірошниченко В.В. 

Мірошниченко В.В. 
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IV.3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ 

 

№ 

з/п 
Питання для обговорення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1.  Звітування керівника навчального закладу щодо створення на-

лежних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття які-

сної освіти 

До 01.06 Масловська Ю.С.,  

директор школи 

 

 

IV.4. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ 

 
№  Назва предмета 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2024/2025 

1.  Російська мова     ПУ  

2.  Література. Літературне читання     ПУ  

3.  Зарубіжна література    ТУ  

4.  Українська мова  ТУ   ТУ   

5.  
Українська література.  

Літературне читання 
 ТУ   ТУ   

6.  Іноземна мова (англійська)  ПУ    

7.  Історія України. Всесвітня історія ТУ      

8.  Правознавство (практичний курс)   Оглядовий    

9.  Біологія   ПУ    

10.  Природознавство     КУ  

11.  Географія     ТУ  

12.  Хімія ПУ     

13.  Фізика  ТУ     

14.  Математика ТУ    ПУ   

15.  Інформатика Оглядовий     
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16.  Фізична культура ПУ  Оглядовий    КУ  

17.  Основи здоров’я  Оглядовий    КУ  ТУ  

18.  Трудове навчання   Оглядовий   

19.  Музичне мистецтво   Оглядовий    

20.  Образотворче мистецтво    ТУ   

21.  Мистецтво   КУ   

22.  Корекційно-розвиткові заняття.    ПУ   
 

ПУ – предметно-узагальнюючий    КУ – комплексно-узагальнюючий    ТУ – тематично-узагальнюючий 

 

V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

 

Завдання: 

• спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини 

розвитку освіти України; 

• сприяти розвитку вчителя; 

• забезпечити безперервне навчання вчителів, підвищення їхньої кваліфікації і педагогічної майстерності; 

• забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в 

усіх елементах структури педагогічного процесу. 

 

V.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ЗАКЛАДУ  

«ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  

В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Де  

розглядаєть-

ся питання 

Термін Відповідальний 
Відмітка про 

виконання 

1. Розглянути план роботи, щодо вказаної проблеми. Засідання 

методичних 

До 01.10 Керівники методич-

них об’єднань 
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об’єднань 

3. Проведення відкритих уроків за обраними технологі-

ями. 

Засідання 

методичних 

об’єднань 

До 01.04 Керівники методич-

них об’єднань 

 

5. Розглянути підсумки роботи над проблемою, скоре-

гувати план на наступний рік. 

Засідання 

методичних 

об’єднань 

травень Козлітіна О.В., за-

ступники директора 

з НВР, методичних 

об’єднань 

 

 

V.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ  

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Продовжити роботу методичних об’єднань вчителів та 

провести місяць методичного об’єднання: 

- мови та літератури; 

- природничо-математичного циклу та суспільних дисцип-

лін; 

- вихователів, класних керівників; 

- школи І ступеня; 

- мистецтво, технологія і фізичної культури; 

- дошкільний підрозділ 

жовтень,березень 

листопад  

січень 

грудень,травень 

лютий 

квітень 

квітень 

 

 

Керівники  

методичних 

об’єднань 

 

2. Надати до затвердження методичною радою плани роботи 

методичних об’єднань 

До 10.09 Керівники  

методичних 

об’єднань 

 

3. Тематика засідань: 

- організація навчального процесу з метою впровадження 

Державного стандарту початкової освіти» (концепції «Но-

 

До 01.11 

До 01.02 

Керівники  

методичних 

об’єднань 
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вої української школи»; 

- організація психолого-педагогічної підтримки учням про-

блемних груп; 

- діяльність м/о щодо реалізації проблеми школи. 

До 01.04 

 

V.2.1. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ  

№ 

з/п 
Зміст засідань Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 1. Ознайомлення з інструктивно-нормативними документами МОН Укра-

їни, з Освітніми програмами, огляд нових підручників 

2. Впровадження Державного стандарту початкової освіти» (концепції 

«Нової української школи» 

3 Різне: 

3.1. Узгодження календарно – тематичних планів; 

3.2. Організація підготовки до І етапу учнівських олімпіад; 

3.3. Організація участі учнів у конкурсах різних рівнів; 

3.4. Про підготовку науково-методичних розробок вчителів до виставки-

ярмарку педагогічних ідей, конкурсів педагогічної майстерності;  

3.5. Про підготовку проведення предметних місяців. 

серпень Керівники 

методичних 

об’єднань 

 

2. 1 Аналіз проведення I етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, під-

готовка до II етапу 

2 Участь членів методичного об’єднання у роботі творчих груп 

3 Звіт про самоосвітню діяльність 

4 Різне: 

4.1. Про підготовку до педради; 

4.2. Атестація учителів; 

4.3. Організація методичної допомоги вчителям – молодим спеціалістам, 

професійні питання. 

жовтень Керівники 

методичних 

об’єднань 
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3. 1.Аналіз виконання навчальних планів і освітніх програм за І семестр; 

2.Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр; 

3.Аналіз роботи вчителів, які атестуються; 

4.Обговорення підсумків ІІ етапу предметних олімпіад;  

5.Звіт членів ШМО про проходження підвищення кваліфікації у 2019 

році 

січень Керівники 

методичних 

об’єднань 

 

4. 1.Аналіз роботи з обдарованими учнями; 

2.Обговорення навчального плану на наступний рік, пропозиції щодо 

його варіативної складової. 

3.Анкетування учителів з організації роботи над єдиною науково-

методичною темою.  

4.Підготовка до презентації методичного об’єднання. 

березень Керівники 

методичних 

об’єднань 

 

5.  1. Аналіз виконання навчальних планів і освітніх програм за ІІ семестр; 

2. Моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр; 

3. Аналіз роботи ШМО за 2019/2020 н.р. і завдання на 2020/2021 н.р. 

4. Планування роботи методичного об’єднання вчителів на наступний 

навчальний рік. 

травень 

 

Керівники 

методичних 

об’єднань 

 

 

V.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСИЛІУМУ 

 

№ Термін  Зміст Відповідальні 

1. Вересень 

1. Проведення обстеження вперше прибулих учнів (вихованців). 

2. Проведення обстеження учнів (вихованців)з іспитовим терміном. 

3. Надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, 

педагогічним працівникам з питань організації навчання учня (вихованця). 

Заступник дирек-

тора з НВР, 

члени психолого-

педагогічного 

консиліуму 

2. Жовтень 

1. Ознайомлення з адаптацією вихованців дошкільного підрозділу, учнів 5-х класів 

при переході до середньої школи. 

2. Надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніто-

Заступник дирек-

тора з НВР, 

члени психолого-
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рингу динаміки розвитку учня (вихованця). педагогічного 

консиліуму, 

3. Листопад  

1. Надання допомоги вихователям з питань індивідуальної корекційної роботи з 

дітьми, які мають діагноз ЗНМ з ускладненнями. 

2. Визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх 

потреб учнів (вихованців), які мають труднощі в навчанні. 

Заступник дирек-

тора з НВР, 

члени психолого-

педагогічного 

консиліуму 

4. Грудень 

1. Проведення моніторингу динаміки розвитку учнів (вихованців) та результатів ко-

рекційно-розвиткової роботи. учнів (вихованців) за І семестр 2019/2020 навчального 

року. 

2. Надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (ви-

хованців). 

3. Надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, 

педагогічним працівникам з питань організації навчання учня (вихованця). 

Заступник дирек-

тора з НВР, 

члени психолого-

педагогічного 

консиліуму 

 

5. Березень 

1. Визначення учнів (вихованців), які мають труднощі в засвоєнні освітньої програ-

ми. 

2. Надання допомоги вихователям з питань індивідуальної корекційної роботи з 

дітьми, які мають діагноз ЗНМ з ускладненнями. 

Заступник дирек-

тора з НВР, 

члени психолого-

педагогічного 

консиліуму 

6. Травень 

1. Проведення моніторингу динаміки розвитку учнів (вихованців) та результатів ко-

рекційно-розвиткової роботи. учнів (вихованців) за ІІ семестр 2019/2020 навчального 

року. 

2. Надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (ви-

хованців). 

3.Аналіз роботи психолого-педагогічного консиліуму за 2019/2020 навчальний рік. 

Заступник дирек-

тора з НВР, члени  

психолого-

педагогічного 

консиліуму 
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VI. ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

 

Організаційно-педагогічна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст Відповідальні 

Термін 

проведення 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 Визначення напрямків роботи. Затвердження циклограми 

організації діяльності дошкільного підрозділу 

заступник директора 
вересень 

 

2 Бесіда «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна 

проблема сучасності» 

соціальний педагог 
листопад 

 

3 «Кроки до виправлення мовленнєвих порушень» логопед грудень  

4 Двостороннє спілкування між батьками та спеціальною 

школою 

вихователі лютий  

5 Самопідготовка: форми, методи, прийоми організації роботи 

з дітьми 

заступник директора березень  

6 «Щаслива дитина – благополучна родина» (анкетування) соціальний педагог квітень  

7 Підсумки роботи дошкільного підрозділу та план роботи на 

наступний рік 

заступник директора, ви-

хователі 

травень  

 

Робота методичного осередку 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1. Скласти розгорнутий перелік здоров'язбе-

рігаючих технологій, що можуть викорис-

товуватись у роботі з дітьми. 

*         Вихователі  

2. Створити картотеку інтерактивних ігор    *      Вихователі  

3. Оформити тематичні стенди на тему *    *     Вихователі  
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«Школа безпеки» 

4. Розробити індивідуальні картки для пере-

вірки знань дітей 

* * * * * * * * * Вихователі  

 

Консультації для батьків 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін проведення 

Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

вересень-

листопад 

грудень-

лютий 

березень-

травень 

 

1 Проблеми адаптаційного періоду *   Практичний 

психолог 

 

2 Перший раз до дошкільного закладу *   Вихователі  

3 Формування самооцінки дітей дошкільного ві-

ку 

 *  Практичний 

психолог 

 

4 Як говорить ваша дитина?  *  Логопед  

5 Маленькі поради про виховання великих помі-

чників 

 *  Вихователі  

6 Про деякі вправи з розвитку зв’язного мовлен-

ня 

  * Логопед  

7 Профілактика психологічних проблем у родині   * Практичний 

психолог 

 

8 Готовність дитини до школи 

Як подолати батьківські страхи перед школою 

  * Вихователі 

Практичний 

психолог 

 

 

 

 

 



 82 

Батьківські збори 

 

№ 

3/

п 

Зміст роботи 

Термін проведення 

Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Середня група  

Батьківський всеобуч «Адаптація малюків до 

умов ЗДО» 

*         Вихователі, 

Практичний 

психолог 

 

2 Мовленнєві проблеми дитини. Що треба знати ба-

тькам 

   *      Вихователі, 

Логопед 

 

3 Батьківська вітальня «Дитячі вікові кризи. Як роз-

пізнати та чим зарадити?» 

      *   Практичний 

психолог 

 

4 Ігровий простір дитини: закони розвитку дитячої 

гри 

        * Вихователі  

5 Старший дошкільний вік 

Особливості розвитку дітей 6-го року життя: «Не 

готові знання, а готовність здобувати їх» (за про-

грамою «Дитина») 

*         Вихователі  

6 «Корекційна робота вдома»     *      Вихователі, 

Логопед 

 

7 Виховання для майбутнього. Батькам і дітям про 

права і обов’язки  

      *   Вихователі  

8 «Формування внутрішньої мотивації дитини до 

навчання у школі». Анкетування для батьків май-

бутніх першокласників  

        * Вихователі, 

Практичний 

психолог 
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Організація наступності у роботі дошкільного підрозділу спеціальної школи та школи І ступеня  
 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін про-

ведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Організувати та провести екскурсії: 

- Свято першого дзвоника 

- до спеціальної школи 

- до бібліотеки 

Вересень 

Жовтень 

Лютий 

Травень 

Вихователі гру-

пи 

 

2.  Організувати: 

- відвідування уроків у першому класі; 

- вчителям молодших класів відвідати заняття в старшій групі; 

- залучати учнів початкових класів до виставок дошкільників; 

- організувати зустрічі вчителів початкових класів та вихователя з 

питань підготовки дітей до навчання у школі; 

- провести батьківські збори в групі на тему: «Формування внут-

рішньої мотивації дитини до навчання у школі» 

Листопад 

Березень 

Продовж ро-

ку 

Квітень 

 

Травень 

Вихователі, вчи-

телі початкових 

класів 

 

3. Діагностика та корекція готовності вихованців дошкільного під-

розділу до спеціальної школи 

Квітень - 

травень 

Психолого-

педагогічний 

консиліум 

 

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№ 

3/п 
Зміст роботи 

Термін проведення 

Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Стан викладання предметів, якість навчання, 

відвідування закладу вихованцями 

* * * * * * * * * Вихователі  

2 Корекційна робота з вихованцями * * * * * * * * * Логопеди  
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3 Організація і проведення виховної діяльності * * * * * * * * * Заступник ди-

ректора з ВР 

 

4 Соціальний захист дітей пільгових категорій, 

оздоровлення 

*   *    * * Соціальний 

педагог 

 

5 Робота щодо попередження дитячого травматиз-

му 

* * * * * * * * * Інженер з тех-

ніки безпеки 

 

6 Атестація і курсове підвищення кваліфікації пе-

дагогічних працівників 

 *     * *  Заступники 

директора з 

НВР та ВР 

 

7 Методична робота з педагогічними працівника-

ми 

* * * * * * * * * Заступник ди-

ректора з ВР 

 

8 Нормативність ведення документації * * * * * * * * * Заступник ди-

ректора з ВР 

 

9 Стан виконання державних та регіональних про-

грам 

*    *    * Заступник ди-

ректора з ВР 

 

10 Стан виконавчої дисципліни працівників дошкі-

льного підрозділу 

* * * * * * * * * Заступник ди-

ректора з ВР 

 

 

План проведення засідань методичного об’єднання педагогів дошкільного підрозділу 

на 2019/2020 навчальний рік 

Тема: «Використання компетентнісно орієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової ук-

раїнської школи» 
 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Тема. Основні напрями організації освітнього про-

цесу в дошкільному підрозділі на 2019/2020 навча-

льний рік. 

Мета: ознайомити педагогів з основними напряма-

 

 

 

Сніцар Л.Є. 

Серпень 2019  
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ми корекційної освітньої роботи на новий навчаль-

ний рік, надати методичні рекомендації 

Форма проведення-семінар 

Питання для обговорення: 

1. Нормативно-правове забезпечення освітнього 

процесу в дошкільних закладах. 

2. Організація та планування корекційної освітньої 

роботи в рамках реалізації Програми для виховання і 

навчання дітей від двох до шести років «Дитина». 

3. Художня література в освітньому процесі: сучасні 

технології 

Оніщенко К.Г. 

Бараннікова В.В. 

 

2 

 

Тема. Етична компетентність педагога 

Мета: Розкриття основних проблем в розрізі зако-

нодавчих вимог та у нормативно – правових актах 

галузі освіти. 

Форма роботи: семінар - практикум.                       

Питання для обговорення: 

1.Формування етичної культури педагога. 

2.Основи етичного кодексу вихователя. 

3.Практична частина. 

Анкетування педагогів «Структура педагогічних ві-

дносин у системі взаємодії вихователя з учасниками 

навчально – виховного процесу». 

 

 

 

 

 

Бараннікова В.В. 

Лашина М.М. 

 

Листопад 2019  

3. Тема. Формування словникового запасу дітей з ва-

дами мовлення 

Мета: створення моделі взаємодії вихователя та ло-

гопеда у процесі корекційно-розвиткової освітньої 

діяльності 

Форма роботи: педагогічний семінар.                                 

 

 

 

 

 

Логопеди: 

Січень 2020  
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Питання для обговорення: 

1.Основні принципи, цілі та задачі корекційної ро-

боти щодо розвитку мовлення дітей. 

2.Дидактичні ігри з розвитку мовлення за лексични-

ми темами. 

 3.Практична частина.  

Перегляд бінарного заняття з розвитку мовлення та 

його обговорення. 

 Кеня Т.О.  

 Проценко В.Б. 

  

Вихователі: 

Сніцар Л.Є. 

 

4. Тема. Навчаємо безпечної поведінки 

Мета: підвищити рівень поінформованості педагогів 

щодо формування основ безпеки життєдіяльності 

дошкільників. 

Форма проведення - круглий стіл 

Питання для обговорення: 

1. Безпека життєдіяльності – важливий аспект 

 навчально-виховного процесу в ДНЗ. 

2. Методичні рекомендації з питань безпеки життє-

діяльності дошкільнят. 

3.Практична частина. Тренінг для педагогів «Навча-

ємо безпечної поведінки» 

Вихователі: 

Бараннікова В.В., 

Оніщенко К.Г., 

Лашина М.М., 

Сніцар Л.Є. 

 

Березень 2020  
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План проведення свят, розваг, театральних дійств, фізкультурно-оздоровчих заходів 

Заходи, які проводяться з дітьми 

Конкурси Виставки дитячих робіт Розваги Свята 

Вересень 

Огляд-конкурс на 

кращу підготовку до-

шкільних груп до но-

вого навчального року 

 1. «Весела мандрівка дитячим садком» 

2. «Моя країна – Україна , і я її громадянин!» 

3. Подорож у Країну іграшок 

4. День здоров'я «Хто здоровий – не сумує» 

«Добрий день тобі, 

садочок!» 

Жовтень 

 «Вернісаж осінніх дару-

нків» 

1. Конкурс маленьких кухарів 

2. У минуле з ляльками - мотанками 

3. «Красуня – осінь кличе в гості» 

4. ОБЖ: «Знаємо, вміємо – і так діємо!» 

5. День здоров'я «Козацькому роду нема        пе-

реводу»  

«Осіння казка» 

Листопад 

 «Світ навколо мене» 1. Символи я знаю у віночок їх вплітаю 

2. Подорож у казку 

3. Птахи – наші друзі 

4. Місто Lego- кличе в гості 

5. Чарівна Країна здоров'я  

 

Грудень 

«Зима - чарівниця» 

композиції на різдвя-

но-новорічну тематику 

 1. Добро починається з тебе 

2. Чекаємо Святого Миколая 

3. Школа безпеки «Хай вогник творить лиш доб-

ро!» 

4. Казка в гості завітала 

Новорічне свято 

«Новий рік крокує 

світом» 
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Січень 

 Виставка малюнків «Ой, 

зима до нас прийшла» 

1. Зійшла різдвяна зірка  

2. Ляльковий театр «Незвичайна рукавичка» 

3. Фітовітальня тітоньки Сови 

4. День здоров'я «Зимові розваги» 

 

Лютий 

  1. У світі добрих справ 

2. Петриківські сувеніри 

3. Я мушу жити гідно 

4. День здоров'я «Здоровим будь!» 

Зиму проводжаємо, 

Весну зустрічаємо 

Березень 

«Весна їде – красу не-

се!» – конкурс на кра-

щу композицію на ве-

сняну тематику 

«Усе живе весні радіє» 1. «Квіти для мами» 

2. Тарас Шевченко – син українського народу 

3. Дружба та братство – найбільше багатство 

4. Спортивна розвага «Вперед до здоров'я» 

«Подарунок до 8 бе-

резня» 

Квітень 

«Ой писанки, ой кра-

шанки» 

 1. Птахів зустрічаємо будинок ладнаємо 

2. Школа Безпеки «Бережи себе, малюче!» 

3. Lego-технології. Космічні дослідники 

4. День здоров'я «Країна здорових зубів» 

Розвага тематичного 

циклу «Хвала лунає 

до небес» 

Травень 

Конкурс малюнків на 

асфальті  «Світ очима 

дітей» 

 1. Основи безпеки «Пригоди зі світлофором    

Моргайко» 

2. До дня матері «Матусю, сонечко моє!» 

3. Всесвітній день вишиванки «Чарівна ниточка. 

Вишиванка» 

4. Будь природі другом! 

Випускний бал «Ди-

тинства щасливого 

миті» 
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VІI. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховною метою закладу є виховання та всебічний розвиток особистості учня, який базується на єдності родинного 

та суспільного виховання, що ґрунтується на: 

- утвердженні принципів загальнолюдської моралі, формуванні морально-етичних якостей; 

- розвиток національно-патріотичного виховання дітей; 

- формуванні національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати для розвитку 

держави, готовності її захищати; 

- вихованні духовної культури дитини, створенні умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції; 

- формуванні творчої, працелюбної дитини; 

- розвитку індивідуальних здібностей, талантів, забезпеченні умов їх самореалізації; 

- забезпеченні високої художньо-естетичної освіченої особистості, формуванні у підростаючого покоління інформа-

ційної культури, погляду на книгу та інші види інформації як найважливіший засіб розвитку й самореалізації особистос-

ті; 

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою як могутнім чинником становлення громадя-

нина України; 

- забезпеченні духовного взаємозв’язку поколінь, вихованні поваги до батьків, жінки матері, культури та історії рідно-

го народу; 

- вихованні поваги до Конституції, законів України, національної символіки; 

- забезпеченні повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я. 

Змістом виховання в закладі є утворююча діяльність дитини у розвитку власного досвіду, здібностей, обдарувань. 
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СЕРПЕНЬ 

 

ІІІ (12.08 – 18.08) ІV, V (19.08 – 31.08) 

Місячник безпеки (серпень-вересень) 

Організація роботи щодо працевлашту-

вання випускників  

Засідання методичних об’єднань. Вивчен-

ня тематики звітних конференцій в спеціа-

льній школі, батьківських зборів; плану-

вання роботи методичних об’єднань 

Ознайомлення колективу з новими нор-

мативними документами 

Участь у святкуванні незалежності Украї-

ни та Дня Прапора 

Планування заходів щодо запобігання 

дитячого травматизму  

Підготовка свята «День знань» 

Розробка тематичного першого уроку 

Підготовка та проведення педагогічної ра-

ди 

Проведення медичного обстеження дітей 

Погодження календарних планів з вихов-

ної роботи з річним планом закладу 
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ВЕРЕСЕНЬ 

І період «Твоє здоров’я в твоїх руках»  

 
І (01.09 – 08.09) ІІ (09.09 – 15.09) ІІІ (16.09 – 22.09) ІV, V (23.09 – 30.09) 

Проведення свята «День знань» Операція «Сім’я. Підліток» (фор-

мування банку даних про учнів, що 

потребують педагогічної підтрим-

ки, учнів пільгового контингенту 

та учнів девіантної поведінки) 

Акція «На допомогу старе-

ньким». 

Години спілкування 

«Твоє здоров’я в твоїх 

руках» (1 -10 класи) 
Проведення тематичного першого уроку 

Проведення батьківської звітної конференції. Ознайомлення з 

нормативними документами. Задачі на наступний рік. Звіт 

членів батьківських комітетів за роботу у минулому році. За-

дачі на новий навчальний рік 

Вибори органів учнівського само-

врядування у класних колективах 

Години спілкування до Дня 

миру «Ми хочемо у мирі 

жити» 

Зустріч дільничного з 

учнями девіантної по-

ведінки 

Батьківський лекторій за темою:  

«Попередження правопорушень, злочинів, насильства, алко-

голізму, наркоманії, токсикоманії, СНІДу, формування пози-

тивної мотивації учнів на здоровий спосіб життя» (запрошен-

ня до роботи лікаря спеціальної школи). 

Батьківські збори: 

1.Стан дитячого травматизму та правопорушень вихованців 

за літній період.  

2.Підсумки оздоровлення за минулий рік. 

3.Зовнішній вигляд учнів.  

4.Успiшна адаптацiя учнів підготовчих класів до школи, як 

умова гармонiйного розвитку особистостi (1 класи).  

5.Байдужість до навчання – проблема дитини чи дорослих? 

(1-4 класи) 

6.Вулиця та спілкування наших дітей (5-8 класи). 

7.Батьківський авторитет – могутня сила (9-10 класи). 

8.Соціальний захист дітей пільгового контингенту.  

9.Гурткова робота. 

Обирання та затвердження складу  

ради спеціальної школи щодо про-

філактики правопорушень 

Бесіди про збереження під-

ручників 

Підготовка до святку-

вання Дня працівника 

освіти 

Виборча кампанія. Вибори прези-

дента спеціальної школи та органів 

учнівського самоврядування Пла-

нування роботи 

Бесіди щодо профілактики 

табакопаління, алкоголю, 

наркоманії, СНІДу 

Екологічний десант, 

прибирання території 

Проведення з учнями вступних інструктажів та первинних 

інструктажів на робочому місці 
Спортивне свято «Малі Олім-

пійські ігри» до Дня фізкульту-

ри та спорту (5-10 класи) 

Робота щодо виконання заходів місячника безпеки «Увага! Діти на дорозі!» (за окремим планом) 
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ЖОВТЕНЬ 

ІІ період «Шлях у професію починається в навчальному закладі» 
І (01.10 – 06.10) ІІ (07.10 – 13.10) ІІІ (14.10 – 20.10) ІV (21.10 – 27.10) V (28.10-31.10) 

Доброчинна акція мило-

сердя «Доброта і мило-

сердя врятують людст-

во» до Міжнародного 

дня громадян похилого 

віку. 

Години спілкування «Ґен-

дерна політика та профе-

сія» (9-10 класи) 

Тиждень протипожежної безпеки.  

Перегляд відеофільмів та мультфільмів. 

Бесіди щодо запобігання травматизму та 

правопорушень 

Уроки мужності до 

річниці визволення 

України від німець-

ко-фашистських за-

гарбників 

Проведення педра-

ди 

«Перший раз до школи 

йду». Ознайомлення уч-

нів 1-х класів з кабіне-

тами в школі 

Рейд «Зовнішній вигляд та 

змінне взуття» 

Години спілкування до Дня українського 

козацтва (1-10 класи) 

Рейд-перевірка ста-

ну збереження під-

ручників – «Живи, 

книго!» 

Засідання мето-

дичних об’єднань 

Гра-квест «Ми - відважні козачата» (5-10 

класи) 

Святковий концерт до 

Дня працівника освіти. 

Виховний захід «Уклін жи-

вим – загиблим слава!», 

приурочений до Дня захис-

ника України 5-8 класи. 

Майстер-клас «Рука допомоги». Психологічна кон-

сультація для бать-

ків учнів девіантної 

поведінки 

Осінні канікули за 

окремим планом 

 

Виставка осінніх букетів 

«Осіння фантазія» (До-

шкільний підрозділ, 1-10 

класи) 

Години спілкування. До-

тримання шкільної етики. 

6-10 класи. «Дав обіцянку-

виконуй!» 1-5 класи 

Дні безпеки життєдіяльності напередодні 

осінніх канікул. Пам’ятки на осінні канікули 

Педагогічні читан-

ня з проблем вихо-

вання 

Рейд-перевірка запізнень 

та пропусків уроків 

Виховні заходи «Подорож 

у світ професій «Професії 

моїх батьків» (1-10 класи) 

Батьківський лекторій за темою: «Діти і со-

ціальні мережі». Батьківські збори: 

1.Виховання чуйності й доброти (1-4 класи) 

2.Від жарту до злочину – один крок (5-8 

класи). 3. Правове виховання в сім’ї (9-10 

класи) 

4.Попередження дитячого травматизму та 

правопорушень учнів. 

5.Здібність та професійна визначеність під-

літка. Допрофільне та профільне навчання 

(8-10 класи) 

Бесіда "Сивина на 

скронях - мудрість в 

очах" 

Соціальне опитування 

«Моя майбутня профе-

сія». 

 

Трудовий десант 

Прибирання терито-

рії 
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ЛИСТОПАД 

 

ІІІ період «Якщо бажаєш стати заможним – у праці будь непереможним!» 
 

І (01.11 - 03.11) ІІ (04.11 – 10.11) ІІІ (11.11 – 17.11) ІV(18.11 – 24.11) V (25.11 – 30.11) 

Осінні канікули за окремим 

планом 

Всеукраїнський диктант 

єдності до Дня українсь-

кої писемності і мови 

Тестування та анкетування 

учнів з метою виявлення 

профорієнтаційних інтересів 

Години спілкування 

«День захисту прав ди-

тини. Конвенція про 

права дитини» (1-10 кла-

си) 

Всеукраїнська акція 

запали свічку 

 

Робота «Книжкова лікарня» 

  

 

Випуск газети «День україн-

ської писемності та мови» 

(7-8 класи) 

 

Тижденьбезпеки дорожнього 

руху 

виховні години «Безпека пі-

шохода», «Безпека пасажи-

ра» (для учнів 5-9 класів) 

Бесіди щодо збереження 

підручників 

Позакласна година 

«Хліб на вишитому 

рушнику» 

Години спілкування «Ук-

раїна - держава європей-

ська» (1-10 класи) 

Показ мультфільмів «Дітям 

про правила дорожнього ру-

ху», «Азбука дорожньої без-

пеки» (для учнів 5-7 класів); 

 

Конкурс малюнків «Пра-

ва дітей» (до Всесвітньо-

го дня дитини. 

Рейд «Зовнішній ви-

гляд та змінне взуття» 

Рейд-перевірка запіз-

нень та пропусків 

уроків 

 
Перевірка стану учнівсь-

ких щоденників та що-

денників поведінки у кла-

сах 

Свято Осені та врожаю 

для початкової школи 

Показ документального філь-

му «Ціна неуваги. Присвячу-

ється пішоходам» (для учнів 

8-9 класів); 

 

Трудовий десант Класні години «Вчи-

мося етикету» (3-4 

класи) 
Бесіди «Голодомор в 

Україні» (1-10 класи) Екскурсії до підприємств 

з метою профорієнтації 

Робота кінозалу «Відкритий показ» 
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ГРУДЕНЬ 

      IV період «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» 
І, ІІ (01.12 – 08.12) ІІІ (09.12 – 15.12) ІV (16.12 – 22.12) V, VI (23.12 – 31.12) 

День боротьби зі СНІДом, Все-

українська акція «Червона стрі-

чка» 

Перевірка стану учнівських 

щоденників, поведінки.  

Рейди «Зовнішній вигляд», пе-

ревірка запізнень та пропусків 

уроків 

Виставка – конкурс «Зимо-

ва композиція». (1-10 кла-

си) 

Проведення бесід та первинних інструктажів 

перед зимовими канікулами та святами 

Батьківський лекторій за темою: 

«Спільна діяльність батьків та дітей як спосіб фор-

мування морально-етичних цінностей учнів. Батьків-

ські права та обов’язки» 

Батьківські збори: 

1.Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр 

2019/2020 навчального року 

2.Екологічне виховання дітей в сім’ї (1-4 класи) 

3.Вплив засобів інформації на виховання учнів. Ку-

льтура користування мобільним телефоном (5-8 кла-

си). Попередження ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації (9-10 класи) 

4.Попередження дитячого травматизму та правопо-

рушень учнів. 

5.Підготовка дитини до майбутньої професії. 

Робота центру веселощів 

та розваг до новорічних 

свят 
Година спілкування "СНІД - 

хвороба ХХІ століття". 

Спортивні змагання з настіль-

ного тенісу (5-10 класи) 

Концерт – привітання зі 

святом Святого Миколая  Бесіди медичних працівників до 

Дня інваліда 
Акція «Виготовлення годівни-

ків для птахів» (1-8 класи), 

«Більчачі їдальні» (9-10 кла-

си), проведення акції «Прине-

си білочці горішок» (1-10 кла-

си) 

Запрошення до роботи президії 

учнів девіантної поведінки та 

категорії «ризику» 

Конкурс класних  стіннівок  

«Батьківщину – матір умій за-

хищати» до Дня Збройних Сил 

України (06.12). 

Трудовий десант 

 

Новорічний карнавал серед 

учнів 5-9 класів. 

Засідання президії самоврядування. Підбиття 

підсумків роботи за І семестр 

Підготовка до дня Святого 

Миколая  

Операція «Урок», «Сім’я».  

Робота з учнями пільгових кате-

горій (складання звітів опікунів, 

актів обстежень) 

Виставка стіннівок та поробок 

«Свято наближається» 

Анкетування учнів члена-

ми учнівського парламенту  

«Зимові канікули. Що ти 

пропонуєш?». 

Зимові канікули за окремим планом 
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СІЧЕНЬ 

V період «Моя родина – історії краплина» 
 

І (01.01 – 05.01) ІІ (06.01 – 12.01) ІІІ (13.01 – 19.01) ІV (20.01 – 26.01) V (27.01 – 31.01) 

Проведення зимових ка-

нікул (за окремим пла-

ном) 

Засідання методичних 

об’єднань  

Бесіди щодо збереження 

підручників «Живи, кни-

го!» 

Рейди «Зовнішній вигляд», 

перевірка запізнень та пропу-

сків уроків 

Рейд-перевірка що-

денників 

Проведення педради 

Операція «Підліток» 

(складання звітів гро-

мадських вихователів, 

актів обстеження, харак-

теристик учнів, які пере-

бувають на внутрішньо-

шкільному обліку 

Години спілкування 

«Духовна краса врятує 

світ» (5-10 класи); «Пре-

красне очима дитини» 

(1-4 класи) 

Робота лекторської групи до 

Дня Соборності України. Пе-

регляд тематичного фільму 

 Години спілкування 

«Голокост: злочин 

проти людства» (8-10 

класи)                                                   

Відвідування театрів, ви-

ставок, спортивних май-

данчиків тощо 

Відкритий урок з профі-

лактики дитячого трав-

матизму для учнів поча-

ткової  та середньої 

школи 

Бесіди до Дня Соборності Ук-

раїни (1-10 класи) 

Урок пам'яті «Істо-

рична драма» (8-9 

кл.) до Дня пам'яті 

героїв Крут. 

Погодження календар-

них планів з виховної 

роботи з річним планом 

спеціальної школи на ІІ 

півріччя 

Трудовий десант Конкурс малюнків «Зимонька-

зима» серед учнів початкових 

класів. 

Години спілкування 

«Загальнолюдські 

цінності: осмислення 

вічних істин» (1-10 

класи) 

Перегляд презентації 

«Хай святиться Йордан-

ська водиця» Спортивні змагання з піонер-

болу (6-8 класи) 
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ЛЮТИЙ 

 

VI «Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україна» 
 

І (01.02 – 02.02) ІІ (03.02 –09.02) ІІІ (10.02 – 16.02) ІV (17.02 – 23.02) V (24.02 – 29.02) 

Індивідуальні бесіди 

практичного психолога, 

соціального педагога з 

правопорушниками 

Бесіди щодо попере-

дження дитячого трав-

матизму та правопору-

шень 

Диспут з учнями 5-6 класів 

“Чи безпечний Інтернет” до 

Дня безпечного Інтернету 

Перегляд фільмів, відеороликів 

про захисників Вітчизни «Вони 

закрили нас крилами» до Дня Ге-

роїв Небесної сотні; 

 

Святкування Масля-

ної: 

1.Виховні години (1-4 

класи); 

2.Розваги «Масляна» 

(5-10 класи) 
Бесіди щодо збережен-

ня підручників 

Рейд-перевірка запізнень та 

пропусків уроків, зовнішньо-

го вигляду Міжнародний День рідної мови 

«Круглий стіл» «Мовні проблеми 

сучасності» (9-10 класи) 

Години спілкування 

«Експериментальні 

розповіді-ситуації, які 

виявляють позитивні і 

негативні установки 

неповнолітніх» (1-10 

класи) 

Психолого-педагогічні 

консультації для бать-

ків дітей девіантної по-

ведінки 

До Дня Святого Валентина: 

- робота поштової скриньки; 

- «Король та королева закла-

ду» - конкурси; 

- святкова дискотека 

Виховна бесіда «Шануємо та по-

важаємо» (2-4 класи) 

Спортивні змагання з 

волейболу серед 8-10 

класів 

 

Круглий стіл: «Вплив шкід-

ливих звичок на організм ди-

тини». (5-10 класи) 

Підготовка до святкування 8 Бе-

резня 

Підготовка до святку-

вання 8 Березня 

«7 чудес рідного 

краю» – бесіда для 1-5 

класів Запрошення до роботи 

батьків-правоохоронців 
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БЕРЕЗЕНЬ 

 

VII період «Ми - юний цвіт нової України, у наші очі дивиться народ» 
 

І,ІІ (01.03 – 08.03) ІІІ (09.03 – 15.03) ІV (16.03 – 22.03) V, VІ (23.03 – 31.03) 

Операція «Урок» 

Рейд-перевірка запізнень та 

пропусків уроків, зовнішнього 

вигляду 

Лінійки по паралелях Початок двомісячника «Зелена весна»  

Трудовий десант. 

Весняні канікули (за ок-

ремим планом) 

Театральні зустрічі до святку-

вання Шевченківських днів (7-

10 класи) 

Вікторина «Будь здоров» (3-7 

класи) 

День боротьби з туберкульозом. Медичний 

лекторій Психолого-педагогічні  

консультації для батьків 

учнів девіантної поведін-

ки 

Бесіди щодо попередження дитячого трав-

матизму та правопорушень під час прове-

дення весняних канікул 

Шевченківські дні: 

- радіо-газета;  

- конкурс творів 

Години спілкування «Розкіш 

людського спілкування» (5-8 

класи); «Справжній друг» (1-4 

класи) 

Батьківські збори: 

1.Про підготовку кабінетів спеціальної шко-

ли до нового навчального року 

2.Попередження дитячого травматизму та 

правопорушень школярів. Виконання Ком-

плексних програм профілактики злочинності 

та правопорушень.  

3. Літня оздоровча кампанія. 

4. Виховний потенціал сім’ї (1-10 класи) 

5.Стан роботи щодо соціального захисту ді-

тей у спеціальній школі. 

Засідання методичних 

об’єднань  
Святкування 8 Березня 

Проведення педради 

Виховні заходи «З повагою до 

Жінки» (1-4 класи); 

Бесіда «Ні насильству у роди-

ні» (5-10 класи) 

 

Рейд-перевірка стану підруч-

ників «Живи, книго!» Прибирання території 
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КВІТЕНЬ 

VIII період «Бережіть природу, як дівочу вроду» 
 

І (01.04 – 05.04) ІІ (06.04 – 12.04) ІІІ (13.04 – 19.04) ІV (20.04 – 26.04) V (27.04 – 30.04) 

Проведення зма-

гань «Знай та вико-

нуй правила доро-

жнього руху» (1-4 

класи) 

Відзначення Всесвітнього дня 

здоров’я.  

Веселі старти серед учнів 1-4 

та 5-6 класів. 

Рейд-перевірка зовніш-

нього вигляду 

Організація та проведення ви-

ставки дитячих малюнків, аплі-

кацій, поробок «Мій біль – Чор-

нобиль» із вторинної сировини 

Подорож мережою Інтер-

нет «Електронна культу-

ра» (7-10 класи) 

Зустрічі з предста-

вниками відділу 

ювенальної преве-

нції Управління 

превентивної дія-

льності Головного 

управління Націо-

нальної поліції в 

Харківській області 

Провести тиждень протипо-

жежної безпеки: - виставку-

конкурс листівок «Вогонь 

друг, вогонь – ворог»; 

-година спілкування «Легше 

пожежу попередити, ніж її га-

сити» 

-зустріч з представниками 

протипожежної служби Київ-

ського району м. Харкова 

Тематична хвилинка інформації 

«Цінуймо природу України і рі-

дного краю»; 

 

Бесіди щодо збереження 

підручників День ЦЗ 

До дня довкілля акція 

“Збережемо чистим до-

вкілля”. 

Година спілкування “Земля у 

нас одна” до Дня Землі. 

Перегляд фільмів до річ-

ниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 

 

Конкурс поробок «Па-

схальні традиції» (1-10 

класи) 

Виховна бесіда «Здоров’я дити-

ни. Природа допомагає…» (1-4 

класи) 

 

Виховні заходи «Правда 

про перемогу» (5-10 кла-

си) 

 Виховні години до Дня Кос-

монавтики (1-10 класи) 

Участь в акції («Зелена весна») з прибирання території 
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ТРАВЕНЬ 

 

ІХ період «За мир у всьому світі, це значить – за життя»  
 

І,ІІ (01.05 – 10.05) ІІІ (11.05 – 17.05) ІV (18.05 – 24.05) V (25.05 – 31.05) 

Тиждень військово-патріотичного виховання 

(1-10 класи): 

- години спілкування «Ми будемо пам'ятати» 

(1-10 класи), 

- зустрічі з ветеранами; 

- уроки мужності; 

-перегляд фільмів про війну 

Година спілкування: 

«Спілкування зі стар-

шими». (2-7 класи) 

Тиждень безпеки. Прове-

дення бесід та інструктажів 

з безпеки життєдіяльності 

перед літніми канікулами. 

Бесіди щодо профілактики 

правопорушень 

Підготовка та проведення свята 

«Останній дзвоник», проведення ви-

пускного вечора 

Конкурс малюнку на асфальті (1-10 класи) Спортивні змагання 

«Мама, тато, я – спор-

тивна сім’я» до Міжна-

родного дня сім’ї 

Флешмоб «Вишиванка – 

символ Батьківщини, дзер-

кало народної душі» 

 

Батьківські збори батьків випускників 

щодо організації та проведення випус-

кного вечора Урочисте лінійка «Від усієї душі» 

Бесіди по паралелях, присвячені Дню пам’яті 

та примирення 

Тематична хвилина ін-

формації «Україна - 

країна Європи» 

Засідання президії само-

врядування. Підбиття під-

сумків роботи за 2019/2020 

навчальний рік.  

Засідання методичних об’єднань 

День Матері «Мама – перше слово, головне 

слово в нашій долі…» (за окремим планом) 

Операція «Підліток» (складання звітів 

класних керівників та вихователів, ак-

тів обстеження, характеристик учнів, 

які перебувають на внутрішньошкіль-

ному обліку 

Екологічний та трудовий десанти 

 

 

 

 

Умовні позначки: 

- итівсо їововарп ,иважред ,автсьліпсус од яннелватс енсінніц  

- ціннісне ставлення до людей, родини, сім’ї 

- тс енсінніц идорирп од яннелва  

- ціннісне ставлення до культури та мистецтва 

- ціннісне ставлення до праці 

- ціннісне ставлення до себе (фізичне, психічне, духовне «Я») 
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VІIІ.ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 

Відмітка 

про  

виконання 1 2 3 4 

СЕРПЕНЬ 

Погодження з адміністрацією про виділення цільових коштів 

для виконання комплексних заходів для досягнення встанов-

лення нормативів та підвищення існуючого рівня охорони 

праці 

 +   Директор 

Інж. з ОП 

Нарада 

Контроль за проходженням медогляду працівників закладу  +   Лікар 

 

Список медо-

смот.працівник 

Участь у комісії з контролю готовності та підписання актів-

дозволів на проведення учбових занять у навчальних та інших 

приміщеннях закладу.  

 +   Заст. з ГР 

Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Акти 

Перевірка оформлення документів стосовно проведення замі-

рів опору ізоляції електроустановок, заземлювальних пристро-

їв, електропроводки. 

 +   Заст. з ГР  

Перевірка документів з проведення випробування драбин  +   Заст. з ГР Запис у журналі 

Участь у підписанні акту готовності навчально-виховного за-

кладу обласного підпорядкування до 2019/2020 н.р.» 

 +   Заст. з ГР АКТ 

Надання до служби охорони праці Департаменту освіти і науки 

загальні звіти з охорони праці ( № 3,4) 

 +   Інж. з ОП Звіти 

Перевірка готовності та підписання актів-дозволів на прове-

дення навчальних занять у кабінетах, спортзалі, на спортивних 

майданчиках, актів-дозволів на роботу їдальні, кухні, пральні, 

дитячого садку та інших приміщень 

+    Директор 

Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Підписання акту прийняття закладу до нового навчального ро-  +   Заст. з НВР  
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ку.  

Затвердження санітарно-технічного паспорту закладу на пото-

чний рік 

Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

Контроль проведення повторних інструктажів з охорони праці 

на робочому місці з працівниками 

   + Заст. з ГР 

 

 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

Контроль за правильністю оформлення первинних та повтор-

них інструктажів з охорони праці з працівниками у відповід-

ному журналі  

 +   Інж. з ОП  

Проведення занять зі співробітниками на тему «Профілактика 

побутового травматизму» 

  +  Інж. з ОП  

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

Акти 

Підготовка звітних документів з охорони праці за III квартал 

до служби охорони праці Департаменту освіти і науки ( № 

1,2,3,4,6,7,8,11,12, дит.травмат.) 

+ + + + Інж. з ОП Звіти 

ЖОВТЕНЬ 

Подання звітних документів з охорони праці за ІІІ квартал до 

служби охорони праці Департаменту освіти і науки 

(№7,8,11,12,1,2,3,4,6, дит.травма) 

+    Інж. з ОП Звіти 

Перевірка наявності стану технічної документації на облад-

нання кабінету інформатики, лінгафонного кабінету та вико-

нання вимог інструкцій з охорони праці під час проведення за-

+    Заст. з НВР 

Інж. з ОП 
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нять вчителем 

Проведення практичних занять з працівниками та учнями з 

вдосконалення навичок евакуації на випадок виникнення по-

жежі навчальному закладі 

  +  Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Надання допомоги вчителям в оформленні інформаційних сте-

ндів з охорони праці 

 +   Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Інж. з ОП 

 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

ЛИСТОПАД 

Інструктивно-методичне заняття з нічними вихователями, по-

мічниками вихователів, вахтерами, сторожем з питання вико-

нання ними вимог інструкцій з охорони праці під час чергу-

вання. 

  +  Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Заняття з працівниками на тему  «Виконання правил безпеки 

дорожнього руху» 

+    Інж. з ОП  

Перевірка наявності стану технічної документації на облад-

нання пральні, правильність його експлуатації та виконання 

вимог інструкцій з охорони праці працівниками під час вико-

нання робіт 

 +   Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

ГРУДЕНЬ 

Контроль за експлуатацією та доглядом будівель, споруд і те-  +   Заст. з ГР  
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риторій відповідно до нормативно-правових актів з охорони 

праці 

 

Оформлення звітів з охорони праці до служби охорони праці 

Департаменту освіти і науки за 2019 рік (№ 7,8,9,11,12, 

дит.травма) - ТНВ 

   + Інж. з ОП  

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

СІЧЕНЬ 

Подання звітів з охорони праці до служби охорони праці Де-

партаменту науки і освіти за 2019 рік (№ 5,7,8,9,11,12, 

дит.травма, 7-ТНВ) 

+    Інж. з ОП  

Проведення занять з працівниками на тему «Порядок розсліду-

вання та ведення обліку нещасних випадків, професійних за-

хворювань та аварій на виробництві» 

  +  Інж. з ОП  

Контроль стану обладнання, інструменту в гаражах, виконання 

вимог інструкцій з охорони праці водієм при виконання робіт 

 +   Заст. з ГР 

Інженер з 

ОП 

 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

ЛЮТИЙ 

Проведення занять з працівниками з правил експлуатації елек-

трообладнання, правил електробезпеки, проведення  перевірки 

знань та оформлення документів 

 +   Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

Комісія 

 

Контроль проведення повторних інструктажів з працівниками 

з охорони праці і правильності оформлення документації 

 +   Інж. з ОП  
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Перевірка наявності, стану та правильності оформлення доку-

ментації з охорони праці в господарчому підрозділі. 

   + Інж. з ОП  

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу, ігрового та спор-

тивного майданчиків 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

Проведення занять з працівниками кухні щодо підготовки до 

перевірки знань 

+    Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Перевірка наявності стану технічної документації, документа-

ції з охорони праці на робочих місцях стану обладнання, знан-

ня положень, інструкцій з охорони праці під час виконання ро-

біт працівниками кухні 

+    Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Перевірка знань з питань з охорони праці у працівників кухні   +  Комісія Протокол 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з ГР 

Заст. з НВР 

Інж. з ОП 

 

Підготовка звітних документів з охорони праці за I квартал до 

служби охорони праці Департаменту освіти і науки 

(№7,8,11,12, дит.травма) 

+ + + + Інж. з ОП  

КВІТЕНЬ 

Розробка плану заходів щодо проведення дня охорони праці   +  Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Проведення дня з охорони праці    + Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Заст. з АГЧ 
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Інж. з ОП 

Перевірка порядку оформлення документів і справності авто-

мобільного транспорту перед виїздом в рейс 

  +  Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Проведення занять з працівниками на тему: «Вибухонебезпе-

ка» 

  +  Інж. з ОП  

Контроль перевірки контактних з’єднань розподільних щитів    + Інж. з ОП  

Подання звітних документів з охорони праці до Департаменту 

освіти і науки за І квартал 2020 року ( №7,8,11,12, дит.травма) 

+    Інж. з ОП Звіти 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

ТРАВЕНЬ 

Проведення заняття з вчителями та вихователями щодо прове-

дення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності з уч-

нями та їх батьками перед початком літніх канікул 

 +   Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Інж. з ОП 

 

Контроль проходження медичного огляду співробітниками   +  Інж. з ОП  

Проведення перевірки готовності до дій в аварійних ситуаціях 

та при надзвичайних ситуаціях учасників навчально-виховного 

процесу 

  +  Заст. з НВР 

Заст. з ВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Подання звітних документів з охорони праці до Департаменту 

освіти і науки (№ 8) 

+ + + + Інж. з ОП Звіти 

ЧЕРВЕНЬ 

Перевірка проведення та оформлення первинного інструктажу +    Інж. з ОП  
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з охорони праці з працівниками у зв’язку зі зміною трудової 

діяльності 

Перевірка проведення та оформлення цільового інструктажу з 

охорони праці з працівниками при проведенні ремонтних робіт 

+    Інж. з ОП  

Проведення вступного інструктажу з охорони праці з тимчасо-

вими працівниками, які виконують ремонтні роботи в закладі 

+    Інж. з ОП 

Керівники 

підрозділів 

 

Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, кухні, пральні, спортивного залу та спортивного 

майданчика 

+ + + + Заст. з НВР 

Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

ЛИПЕНЬ 

Організація проведення замірів опору ізоляції електроустано-

вок, електропроводки, заземлювальних пристроїв, випробу-

вання драбин (стрем’янок) 

 +   Заст. з ГР 

Інж. з ОП 

 

Здійснення постійного контролю виконання вимог інструкцій з 

охорони праці під час виконання ремонтних  робіт 

+ + + + Заст. з ГР 

 

 

ПОСТІЙНО 

Проведення з новоприйнятими працівниками вступного ін-

структажу з охорони праці.  

+ + + + Інж. з ОП Журнал 

Інформування та надання роз’яснень працівникам з питань з 

охорони праці 

+ + + + Інж. з ОП Інформац 
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ІХ. Фінансово-господарська діяльність щодо функціонування закладу та розвитку матеріально-технічної бази 

 

ІХ.1. Організація фінансово-господарської діяльності 

 

 

Зміст роботи 

Термін ви-

конання 

неділя мі-

сяця 
Відповідальні 

Форма кон-

тролю 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 

Серпень 

Звіт з праці (І-ПВ(місяна)) +    Підгорна К.С.  Звіт  

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп (місячна) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Фінансові звіти ( 2м, 7м, 4-1м, 4-2м, 4-3м) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Скласти бюджетний запит кошторису витрат на 2019 рік + + + + Підгорна К.С. Бюджетний 

запит 

 

Вересень 

Звіт з праці (І-ПВ (місячна)) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп(місячна)) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  
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Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м, 4-2м)   +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Звіт про проведення процедури закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Затвердити тарифікацію на 2019/2020 навчальний рік +    Підгорна К.С. Тарифіка-

ція 

 

Жовтень 

Квартальний фінансовий звіт (баланс з додатками)  +   Підгорна К.С. Звіт  

Квартальні статистичні звіти (І-ПВ;4-МТП;4-МТП(св.)11-

МТП) 

+ +   Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Квартальний звіт по коштах загальнообов'язкового держа-

вного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похо-

ванням 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Квартальні звіти до ДПІ (1 ДФ,    +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Листопад     Підгорна К.С.   

Звіт з праці (І-ПВ (місячна)) +    Підгорна К.С. Звіт  
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Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп (місячна)) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Фінансові звіти ( 2м, 7м, 4-1м, 4-2м) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Грудень 

Звіт з праці (І-ПВ (місячна)) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп(місячна)) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Фінансові звіти ( 2м, 7м, 4-1м, 4-2м) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Затвердити проект кошторису на 2020 рік + + + + Підгорна К.С. Проект 

кошторису 

 

Звіт про проведення процедури закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Січень 

Укладання договорів на 2020 рік  + + + Підгорна К.С., 

Мірошниченко В.В. 

Договір  
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Затвердити тимчасовий кошторис на І квартал 2020 року +    Підгорна К.С. Тимчасо-

вий кошто-

рис 

 

Річний фінансовий звіт (баланс з додатками)  +   Підгорна К.С. Звіт  

Річні статистичні звіти (І-ПВ;4-МТП;4-МТП(св.)11-МТП) + +   Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Річний звіт по коштах загальнообов'язкового державного 

соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Річні звіти до ДПІ (1 ДФ, звіт з прибутку неприбуткових 

організацій, звіти з пільг). 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Провести підсумки про використання бюджетних коштів за 

2019 бюджетний рік 

+ +   Підгорна К.С. Інформація  

Затвердити кошторис на 2020 рік + + + + Підгорна К.С. Кошторис  

Затвердити штатний розпис на І квартал 2020 року +    Підгорна К.С. Штатний 

розпис 

 

Лютий 

Звіт з праці (І-ПВ (місячна)) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про обсяги реалізованих послуг №1 – послуги +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп(місячна)) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Фінансові звіти ( 2м, 7м, 4-1м, 4-2м) +    Підгорна К.С. Звіт  
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Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Березень 

Звіт з праці (І-ПВ (місячна)) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп(місячна)) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Фінансові звіти ( 2м, 7м, 4-1м, 4-2м) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт 7-ПВ про заробітну плату за професіями окремих пра-

цівників (1 раз на 4 роки) 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Звіт про проведення процедури закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Квітень 

Квартальний фінансовий звіт (баланс з додатками)  +   Підгорна К.С. Звіт  

Квартальні статистичні звіти (І-ПВ;4-МТП;4-МТП(св.)11-

МТП) 

+ +   Підгорна К.С. Звіт  

Квартальний звіт по коштах загальнообов'язкового держа-

вного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похо-

  +  Підгорна К.С. Звіт  
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ванням 

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Квартальні звіти до ДПІ (1 ДФ).   +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Травень 

Звіт з праці (І-ПВ (місячна)) +     Звіт  

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп(місячна)) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Фінансові звіти ( 2м, 7м, 4-1м, 4-2м) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С. Інформація  

Червень 

Звіт з праці (І-ПВ (місячна)) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів 

(4-мтп(місячна)) 

+    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Фінансові звіти ( 2м, 7м, 4-1м, 4-2м) +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

  +  Підгорна К.С. Звіт  
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в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

Звіт з використання енергоносіїв +    Мірошниченко В.В. Звіт  

Інформація про використання бюджетних коштів +    Підгорна К.С.   

Звіт про проведення процедури закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Липень 

Квартальний фінансовий звіт (баланс з додатками)  +   Підгорна К.С. Звіт  

Квартальні статистичні звіти (І-ПВ;4-МТП;4-МТП(св.)11-

МТП) 

+ +   Підгорна К.С. Звіт  

Звіт по продуктам харчування +    Підгорна К.С. Звіт  

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування до органів Пен-

сійного фонду 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Звіт №2 – інвестиції   +  Підгорна К.С. Звіт  

Квартальний звіт по коштах загальнообов'язкового держа-

вного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похо-

ванням 

  +  Підгорна К.С. Звіт  

Квартальні звіти до ДПІ (1 ДФ).   +  Підгорна К.С. Звіт  

Інформація про виконання бюджету +    Підгорна К.С. Звіт  

 

 

 

 

 

 

 



 114 

ІХ.2. Організація господарської діяльності 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма конт-

ролю 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 Провести огляди технічного стану будівель, примі-

щень та комунікацій  

 

вересень 

квітень 

Мірошниченко В.В. акти резуль-

татів огляду 

 

2 Провести промивку, опресовку системи опалення, 

перевірку готовності до опалювального сезону та 

отримати акт готовності 

серпень Мірошниченко В.В. акти опресо-

вки, промив-

ки, готовності 

 

3 Провести ревізію системи водопостачання і водовід-

ведення 

червень Мірошниченко В.В. акти ревізії  

4  Отримати акти готовності спеціальної школи до но-

вого навчального року 

серпень Масловська Ю.С. акт  

5 Здійснити заходи щодо підготовки будівель до робо-

ти в зимових умовах 

Вересень 

жовтень 

Мірошниченко В.В. план заходів  

6 Забезпечити виконання заходів щодо енергозбере-

ження 

протягом 

року  

Мірошниченко В.В. 

 

план заходів  

7. Здійснювати контроль за використанням і економією 

енергоносіїв 

щоденно Мірошниченко В.В. облік вико-

нання в жур-

налах 

 

8. Підготовити і надати звіти щодо використання енер-

гоносіїв 

щомісячно Мірошниченко В.В. Звіти  

9 Підготовити і надати звіти щодо використання теп-

лової енергії 

щомісячно Мірошниченко В.В. 

 

Звіти  

10 Підготовити і надати звіти щодо використання водо-

постачання та водовідведення 

щомісячно Мірошниченко В.В. Звіти  

11 Забезпечити підготовку навчальних кабінетів і нав- червень- завідуючі навчаль- акт готовності  
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чальних класів до початку навчального року липень ними кабінетами, 

вчителі початкових 

класів 

до нового на-

вчального ро-

ку 

12 Перевірити вентиляційні системи  

 

червень-

липень 

Мірошниченко В.В. акт перевірки  

13 Ремонт класних та спальних кімнат червень-

липень 

Класні керівники,  

вихователі 

Роботи  

14 Провести роботи по замірах опору і комплексному 

випробуванню електрообладнання й заземлення. 

червень-

липень 

Мірошниченко В.В. звіт про вико-

нані заміри 

 

15 Підготувати овочесховище для заготовки овочів. 

 

червень-

липень 

комірник  Роботи  

16 Частковий ремонт приміщень загального користу-

вання спального та учбового корпусів 

червень-

липень 

Мірошниченко В.В. Роботи  

17 Провести профілактичний ремонт пральних машин. червень-

липень 

машиніст по пранню 

білизни 

Акти  

18 Взяти під контроль питання щодо завершення благо-

устрою території спеціальної школи та своєчасному 

вивозу сміття . 

червень-

липень 

Мірошниченко В.В.  Роботи  

19 Провести пофарбування 

- спортивного майданчика; 

- сходів учбового та спального корпусів; 

- обробити мастикою паркетної підлоги коридорів 

спального корпусу та класних кімнат учбового 

корпусу 

До 10.08. Мірошниченко В.В. Роботи  

20 Провести всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» березень-

травень 

Мірошниченко В.В. Звіти  
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