
Розділ 3. Організаційно-педагогічні заходи у 2020-2021 н.р. 

№
п/п 

Зміст роботи Термін  Відповідальний  Форма 
узагальнен

ня 

Відм.про 
виконан

ня 
 Серпень 
 Участь у Серпневих зустрічах 

учасників освітнього процесу  
Департаменту освіти і науки 
Хмельницької міської ради  

за 
графіко
м 
провед. 

Адміністрація 
 члени пед. 
колективу 

Майстерки  

 Розробити режим роботи НВК№9 на 
2020-2021 н.р. з урахуванням 
протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв’язку 
поширенням коронавірусної хвороби 

До 28.08 Адміністрація 
 

Режим роботи  

 Розробити графік чергування 
педагогічних працівників по закладу з 
урахуванням особливостей організації 
освітнього процесу та харчування 
здобувачів освіти. 

До 28.08 ЗВР 
ЗНВР 

Графіки   

 Підготуватися до  свята Першого 
дзвоника та першого уроку з 
урахуванням рекомендацій щодо 
організації освітнього процесу в умовах 
пандемії, карантинних заходів по 
COVID-19 

ІІ-IV 
тижд. 
серпня 

ЗВР,  
педагог-
організатор. 
класні керівники 

Сценарій, 
конспекти 
уроків, 
рекомендації 

 

 Провести урок безпеки учнів 1-11 
класів уроку з урахуванням 
рекомендацій МОН, МОЗ ( в умовах 
пандемії, карантинних заходів по 
COVID-19) 

01.09 Класні керівники Пам’ятки  

 Систематично поновлювати 
інформацію на сайті закладу 

Щоміся
чно 

Заступники 
Інженер-електронік  

Інформація   

 Розподілити обов’язки між членами 
адміністрації школи на 2020-2021 н.р. 

До 31.08 Директор Наказ   

 Провести нараду завідуючих 
навчальними кабінетами. Повторне  
опрацювання Положення про 
навч.кабінет  

16.08 ЗНВР 
комісія  

Паспорти 
кабінетів 
 Акти  
 

 

  Провести атестацію навчальних 
кабінетів 

До 13.08 Адміністрація 
 

Акти 
Нарада при 
директорі  

 

 Провести анкетування педагогічних 
працівників щодо інформаційно-
цифрової компетентності педагогів НВК 
№9 

До 28.08 ЗНВР Матеріали до 
педради 

 

 Вересень  
 Організувати заміну уроків за 

тимчасово відсутніх вчителів 
 ЗНВР Табель 

 
 

 Скласти та затвердити графік  
тематичних атестацій на І семестр. 

До 15.09 ЗНВР Графік  

 Скласти та затвердити плани роботи 
бібліотеки, практичного психолога, 
соціального педагога на 2020-2021 н.р. 

До 05.09 Зав.біблотекою 
Психолог 
Соц.педагог 

Плани   



 Розподілити години гурткової роботи. 
Затвердити мережу гуртків 

вересень ЗВР 
Кер.гуртків 

Наказ   

 Провести  діагностику учнів 1-х 
класів; 5-х класів з питань адаптації. 

вересень Класні керівники, 
психолог, соц.пед. 

Консиліуми 
Матеріали 

 

 Скласти  статистичну звітність До 05.09. ЗНВР Звіт   
 Оформити соціальний паспорт школи, 

банк даних дітей різних категорій. 
Скласти план заходів щодо роботи з 
дітьми даних категорій 

До 01.10 ЗВР Паспорт 
Банк даних  
Нарада при 
заступнику 
План заходів 

 

 Ознайомити новопризначених 
працівників з посадовими 
інструкціями, правилами 
внутрішнього розпорядку 

Протягом 
місяця 

Директор  Посадові 
інструкції 

 

 Скласти графік факультативних, 
індивідуальних занять, екстернату (за 
наявності), годин наукової роботи 

До 01.10 ЗНВР 
 

Наказ   

 Організувати  роботу Координаційної 
ради НВК №9 

До 17.09 ЗВР Наказ 
План  

 

 Організувати роботу Шкільного 
наукового товариства "Промінь" 

До 21.09 ЗНВР Наказ, план  

 Створити умови для функціонування 
ГПД (бюджетних, позабюджетних) 

До 07.09 ЗНВР Накази 
Нарада при 
заступнику 

 

 Провести виробничу нараду (1й 
вівторок місяця) 

03.09 Адміністрація Протоколи  

 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнич
а нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

 Провести реєстрацію читачів шкільної 
бібліотеки 

Вересень  Завідуючий 
бібліотекою 

Читацькі 
формуляри 

 

 Організувати роботу педагогів з 
електронним журналом системи «Єдина 
школа» 

1-2 тижні ЗНВР 
Інженер-
електронік 

Елктрон.журн
ал 

 

 Провести адміністративні лінійки 2 тиждень Директор   
 Жовтень  
 Методичний практикум «Створення 

внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти» 

    

 Організувати фронтальний 
контроль  за вивченням стану 
викладання української мови і 
літератури в 5-11 класах 

3 тиждень Директор Пам’ятка 
Співбесіди 
Наказ  

 

 Провести виробничу нараду 1 вівторок 
місяця 

Адміністрація Протокол  

 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнич
а нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  



 Організація відвідування уроків, 
позакласних заходів вчителів, які 
атестуються 

Протягом 
атест.пері
оду 

Члени 
атестаційної 
комісії 

Наказ 
  

 

 Провести діагностику учнів 10 
класів (адаптація) 

2 тижд. Психолог  Діагностичні 
карти 
консиліуми 

 

 Провести психолого-педагогічний 
консиліум  (1 класи) «Особливості 
організації освітнього процесу 
НУШ, «Інтелекту України». 
Адаптація учнів». 

2 тижд. ЗНВР 
Психолог  
Вчителі  

Рекомендації, 
 протокол. 

 

 Провести засідання Координаційної 
ради 

3 тиждень ЗВР Протокол  

 Перевірити дотримання вимог 
єдиного орфографічного режиму у 
всіх видах шкільної документації 

Протягом 
місяця 

Адміністрація  Нарада при 
заступнику 
Наказ  

 

 Підготовка до педради. Провести 
анкетування учителів, учнів, 
батьків.  

1 тижд. ЗНВР 
Психолог  

Аналіз анкет 
до педради 

 

 Провести урочисті збори  
присвячені Дню вчителя 

1 тижд. 
 

Адміністрація 
Профком   

Сценарій  

 Листопад  
 Провести аналіз виконання рішень 

педради, наказів по закладу 
2 р на 
семестр 

комісія 
 

Журнал 
обліку, 
педрада 

 

 Провести місячник військово-
патріотичного виховання 

Протягом 
місяця 

ЗВР 
ЗВ 

Наказ  
План заходів 

 

 Провести місячник правового 
виховання 

Протягом 
місяця 

ЗВР Наказ  
План заходів 

 

 Провести виробничу нараду. 1 вівторок 
місяця 

Адміністрація Протокол  

 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнича 
нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

 Провести психолого-педагогічний 
консиліум  (5-і класи) «Створення 
умов для збереження здоров’я та 
працездатності дітей в період 
адаптації учнів у школі  ІІ ступеня» 

1 тиждень ЗНВР 
Психолог 
Соц.педагог 
Учителі   

Рекомендаці
ї  

 

 Організація освітнього процесу в 10-х 
профільних класах 

1 тижд. Адміністрація  
Класні керівники 
Вчителі-
предметники 

Матеріали до 
консиліуму   

 

 Грудень  
 Оформити інформаційний куточок для 

старшокласників «Зовнішнє незалежне 
оцінювання» 

До 24.12 ЗНВР Матеріали   

 Здійснити підписку на періодичну 
пресу на І півріччя 2020 року 

2,3 тижні Адміністрація 
Зав.бібліотекою 

Підписка   

 Провести виробничу нараду. 1 вівторок 
місяця 

Адміністрація Протокол  



 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

П’ятниця ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнича 
нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

 Перевірити виконання програм за І 
семестр 2020-2021 н.р. 

4 тиждень ЗНВР Наказ   

 Перевірити якість роботи  ГПД 
(бюджетні та позабюджетні) 

Протягом 
місяця 

ЗНВР Нарада при 
заступнику 

 

 Аналіз гурткової роботи Протягом 
місяця 

ЗВР Нарада при 
заступнику 

 

 Провести  засідання Координаційної 
ради 

3 тиждень ЗВР Протокол  

 Аналіз роботи педагогів з електронним 
журналом 

3 тиждень ЗНВР Нарада при 
заступнику 

 

 Січень  
 Організувати  чергування по школі в ІІ 

семестрі 
До 10.01 ЗВР Наказ 

Графік  
 

 Провести корекцію тарифікації та 
розкладу уроків 

До 10.01. ЗНВР Розклад   

 Перевірити  плани з усіх видів 
освітньої діяльності в ІІ семестрі 

До 15.01. ЗНВР 
ЗВР 
 

Нарада при 
заступнику 

 

 Провести адміністративні лінійки з 
учнями з питань дотримання Статуту 
закладу, прав та обов'язків 

3 тиждень Директор 
ЗНВР 

  

 Рівень досягнень учнів за 
результатами контрольних робіт за І 
семестр та виконання навчальних 
програм 

До 10.01 ЗНВР Наказ   

 Започаткувати роботу 
консультпункту «Реєстрація на ЗНО» 

Протягом 
місяця 

ЗНВР Матеріали   

 Провести виробничу нараду. 1 вівторок 
місяця 

Адміністрація Протокол  

 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнича 
нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

 Підготовка до педради. Провести 
анкетування учителів, учнів, батьків.  

3,4 тиж. ЗВР 
Психолог  

Аналіз анкет 
до педради 

 

 Лютий  
 Провести профорієнтаційний захід із 

залученням працівників Центру 
зайнятості м.Хмельницького 

2 тижд. ЗНВР 
Психолог 

  

 Провести виробничу нараду. 1 вівторок 
місяця 

Адміністрація Протокол  

 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнича 
нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

 Провести засідання атестаційної 
комісії (за окремим планом) 

3 тиждень Атест.комісія Протокол  



  Провести анкетування учнів 9-х 
класів щодо вибору профіля 
навчання  у 2021-2022 н.р. 

Протягом 
місяця 

ЗНВР Аналіз анкет  
Проект 
навч.плану 

 

 Провести засідання Координаційної 
ради 

3 тиждень ЗВР Протокол  

 Організувати фронтальний контроль  
за вивченням стану викладання 
предметів «Фізика, астрономія» 

1 тиждень Директор  Пам’ятка 
Співбесіди 
Наказ  

 

  1 тиждень ЗНВР Наказ  
 Березень  
 Провести тиждень безпечного 

інтернету 
2 тиждень Уч.інформатики Заходи   

 Провести оперативні наради для 
учителів 4,9,11-х класів щодо ДПА 

4 тиждень ЗНВР Матеріали   

 Провести виробничу нараду 1 вівторок Адміністрація Протокол  
 Щотижнева нарада  з класними 

керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнича 
нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

 Організувати роботу ТІГ по 
плануванню роботи закладу на новий 
навчальний рік 

4 тижд. ЗНВР Наказ 
 

 

 Організувати фронтальний  контроль 
за станом викладання інформатики та 
формування цифрової 
компетентності учнів 5-11 класів 

1 тиждень ЗНВР Наказ  

 Організувати фронтальний контроль 
за станом освітнього процесу в 3 
класах НУШ 

1 тиждень ЗНВР Пам’ятка 
Співбесіди 
Наказ  

 

 Квітень  
1 Оформити шкільний куточок 

«Готуємось до ЗНО/ДПА» з 
рекомендаціями, інформаційними 
матеріалами 

Протягом 
місяця 

ЗНВР 
 

Інформація  
матеріали 

 

2 Провести виробничу нараду. 1 вівторок 
місяця 

Адміністрація Протоколи  

3 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

4 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнича 
нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

5 Провести польові збори учнів 11-х 
класів із предмету «Захист України» 

Згідно з 
планом 
Департаме
нту 

Вчителі ЗУ Наказ  

6 Провести засідання ТІГ по 
плануванню роботи закладу на новий 
навчальний рік 

4 тижд. ЗНВР Протокол   

7 Перевірити учнівські зошити щодо 
дотримання критеріїв та 
об'єктивності оцінювання навчальних 
досягнень учнів  

Протягом 
місяця 

ЗНВР Нарада при 
заступнику 

 

 Травень  



1 Зібрати данні про літнє оздоровлення  
учнів  

До 15.05 ЗВР Списки   

2 Провести оперативну нараду з 
класними керівниками 9,11-х класів з 
питань оформлення додатків до 
атестатів.  

3 тиждень ЗНВР Нарада при 
заступнику 

 

3 Моніторинг успішності учнів за ІІ 
семестр, за навчальний рік 

До 31.05 ЗНВР Наказ   

4 Провести виробничу нараду 1 вівторок 
місяця 

Адміністрація Протокол  

5 Щотижнева нарада  з класними 
керівниками. Аналіз відвідування 
занять. 

Що 
пятниці 

ЗВР, класні 
керівники 

Звіт на 
виробничу 
нараду 

 

6 Щомісячний аналіз відвідування 
учнями занять 

Виробнича 
нарада 

ЗВР, класні 
керівники 

  

7 Засідання Координаційної ради. 
Аналіз роботи Координаційної ради у 
2020-2021 н.р. 

3 тиждень ЗВР Наказ  

8 Здійснити аналіз вдвідування учнями 
навчальних занять у ІІ семестрі 2020-
2021 н.р. 

4 тиждень ЗВР Наказ  

 Червень  
1 Провести засідання ТІГ по 

плануванню роботи закладу на новий 
навчальний рік 

1 тижд. ЗНВР Протокол 
Річний план 

 

2 Провести аналіз виконання програм, 
лабораторних, практичних робіт 
учнями 

4 тиждень ЗНВР Наказ   

3 Провести аналіз рівня навчальних 
досягнень учнів на кінець 2020-2021 
н.р. за результатами річного 
оцінювання 

4 тиждень ЗНВР Наказ  

4 Провести аналіз участі учнів у 
спортивних заходах протягом 
навчального року 

1 тижд. ЗВР Наказ  

5 Провести аналіз участі та 
результативності участі учнів в 
інтерактивних, творчих конкурсах 
тощо. 

1 тижд. ЗНВР 
ЗВР 

Наказ   

 


