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Розділ І. Вступ

1.1.

Нормативно-правове забезпечення роботи закладу

Робота колективу школи-інтернату була спрямована на реалізацію
головних завдань, визначених нормативно-правовими актами, а саме:
Конституцією України, Конвенцією про права дитини; законами України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,
«Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про
реабілітацію інвалідів в Україні», «Про

психіатричну

допомогу», «Про

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей,

позбавлених

батьківського

піклування»,

Концепцією

розвитку

інклюзивної освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року, Положенням про дошкільний навчальний заклад,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305,
Положенням

про

загальноосвітній

навчальний

заклад,

затвердженим

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №96, Положенням
про спеціальну школу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України від 06.03.2019 №221, листів Міністерства освіти і науки України,
директивними та інструктивними документами Департаменту освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими
актами, власним Статутом.
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1.2.

Аналіз роботи Піщанської спеціальної загальноосвітньої
інтернату Вінницької обласної Ради протягом 2019-2020
навчального року

школи-

Стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог
державних освітніх стандартів
Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вінницької
обласної Ради у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону
дитинства», нормативно правовими актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших
центральних органів виконавчої влади, Положенням про загальноосвітній
навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 21.02.2018 №96, Положенням про спеціальну школу, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №221, власним
Статутом, іншими нормативно-правовими актами.
Головною метою закладу є задоволення потреб дітей з порушеннями
слуху у загальній освіті, розвиток і формування особистості, забезпечення
соціально – психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання в
нього загальнолюдських цінностей, життєвих компетентностей.
Педагогічний колектив Піщанської школи-інтернату працює над
розв’язанням завдань корекції та адаптації дітей у соціумі. У школі створені
сприятливі умови для розвитку і формування особистості з порушеннями
слуху.
Головними завданнями Піщанської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату є:

забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами;
· на здобуття певного освітнього рівня шляхом спеціально організованого
освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;
· здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої
особистості;
· міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя,
початкових трудових умінь і навичок;
· забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого
психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я,
особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
 здійснення соціально-педагогічного патронату;
 надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх
замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній освітній,
корекційно-розвитковій роботі.
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Корекційно-розвивальна робота в закладі проводиться згідно річного
плану роботи школи та на підставі результатів обстеження слуху,
інтелектуального розвитку та психоемоційної сфери кожної дитини.
З цією метою інваріантна складова робочого навчального плану передбачає
проведення корекційно-розвиткових занять, а саме корекції розвитку слухозоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови дитини,
занять з ритміки та лікувальної фізкультури. Крім того, корекційновідновлювальна та розвивальна робота з учнями проводилась із практичним
психологом та із соціальним педагогом.
На початку навчального року вчителями-дефектологами було обстежено та
складено діагностичні карти учнів, проведено комплектацію груп для
корекційної роботи, згідно порушень, складено плани корекційної роботи з
групами учнів та індивідуальної роботи з окремими дітьми. Зміни у розвитку
слуху учнів за результатами роботи педагогів фіксуються в зошитах
логопедичного супроводу. На кожну дитину оформлені мовленнєві картки.
Кадрове забезпечення
У
2019-2020
році
штатними
працівниками
Піщанська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вінницької обласної Ради була
забезпечена на 100%. Педагоги закладу поєднують в собі високий
професіоналізм, творчість, вміння працювати з дітьми, які мають особливі
потреби. Учителі підготовлені до впровадження нових технологій освітнього
простору та до використання можливостей сучасного впливу
(інформатизації, комп’ютеризації) в освітньому процесі. Значна увага
приділяється комп’ютерній грамотності вчителів.
В закладі працює 33 педагогічних працівники і 37 обслуговуючого
персоналу. 26 педагогів мають вищу освіту, 15 педагогічних працівників
мають вищу корекційну освіту, 2 педагоги в цьому році здобули вищу
корекційну освіту .
Розподіл кваліфікаційних категорій та педагогічних звань наступний:
•

Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 13 осіб.

•

Кваліфікацію «Спеціаліст першої категорії» мають 8 осіб.

•

Кваліфікацію «Спеціаліст другої категорії» мають 3 особи.

•

Кваліфікацію «Спеціаліст» мають 12 осіб.

Відомості про контингент та рух учнів
Протягом навчального року відбувся рух учнів відповідно до заяв
батьків або осіб, які їх замінюють, довідок з інших шкіл про подальше
навчання учнів.
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На початок 2019-2020 навчального року в школі-інтернаті навчалося 45
вихованців, на кінець ІІ семестру 49. Із закладу протягом року вибув 1 учень
та 5 вихованці прибуло.
Станом на кінець ІІ семестру в школі-інтернаті – 49 вихованців,
- хлопчиків -33, дівчаток -16;
- дітей, які перебувають у закладі цілодобово – 46,
- дітей, які навчаються в закладі, але проживають вдома – 3;
- дітей з інвалідністю – 42;
- дітей дошкільного віку – 3;
- дітей шкільного віку – 46;
- дітей позбавлених батьківського піклування - 13;
- під опікою - 2.
Методичне забезпечення
Система методичної роботи у Піщанській спеціальній загальноосвітній
школі-інтернаті будується таким чином, щоб створити належні умови для
підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.
Згідно з річним планом роботи Піщанської школи-інтернату
педагогічний колектив працював над методичною проблемою: «Формування
загальнолюдських цінностей та життєвих компетентностей учнів з
особливими освітніми потребами в сучасному освітньому середовищі».
Методичну роботу було спрямовано на забезпечення якісної освіти
шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в
реалізації державних стандартів, у формуванні національно свідомої, життєво
компетентної особистості. Здійснювався пошук шляхів підходу до організації
методичної роботи як до цілісної системи підвищення науково-теоретичного
і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної
майстерності педагогів, формування у них потреби до саморозвитку і до
самоосвіти..
Протягом навчального року педагогічний колектив ефективно
працював над упровадженням інноваційних методик навчання та виховання
на основі компетентнісного підходу, диференціації та індивідуалізації
навчально-виховного процесу, а також інформаційно-комп’ютерних та
інтерактивних технологій. Педагогами опрацьовано велику кількість
науково-методичної літератури з питань сучасних педагогічних технологій,
постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних
об’єднань.
Аналізуючи методичну роботу закладу, доцільно відзначити роботу
шкільних методичних об’єднань. Плідно працювали методичні об’єднання
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початкових класів – керівник Махлєєва О.М., методичне об’єднання
вихователів та класних керівників (керівник Трач А.І.),
методичне
об’єднання вчителів естетично-трудового та здоров’язберігаючого циклу
предметів (керівник Голда О.І.) На засіданнях МО розглядалися питання
теоретичного і практичного змісту. Методичні об’єднання вчителів та
вихователів спрямовують роботу на розвиток пізнавальних інтересів учнів,
залучають школярів до участі у творчих конкурсах, предметних тижнях та
загальношкільних заходах.
Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи педагогів,
які атестувалися в 2019-2020 році. Під час проведення атестації
здійснювалося експертне оцінювання якості роботи з різних питань
адміністративного
контролю
закладу.
Адміністрація
намагалася
дотримуватись норм управлінської етики, враховуючи самооцінку педагогів,
оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки.
Звіти педагогів заслуховувалися на засіданнях педагогічних рад.
В цьому навчальному році результати атестації педагогічних працівників
такі :
1. Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії
педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими,
що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії»:
1.1. Гринишеній Людмилі Михайлівні, учителеві історії, географії
правознавства, вихователеві.
1.2. Кравець Надії Іванівні, вихователеві.
1.3. Трач Альоні Іванівні, учителеві української жестової мови та розвитку
слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови,
вихователеві.
2. Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії та
педагогічного звання педагогічному працівнику, якого за результатами
атестації визнано таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному
педагогічному званню «педагог-організатор-методист» Кравець Надії
Іванівні.
3. Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії»
Бурлачук Олесі Анатоліївні, учителеві української мови і літератури та
розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування
вимови.
4. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
вчителю розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та
формування вимови Кравець Надії Іванівни. .
5. Продовжено на п’ять років строк дії тарифного розряду педагогічному
працівнику, якого за результатами атестації визнано таким, що відповідає
раніше встановленому тарифному розряду вихователю Семенішеній Ніні
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Григорівні (відповідно до наказу МОН України «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 року № 557, зі змінами)
–9 тарифний розряд.
Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити
прагнення до пізнання і саморозвитку, у школі систематично проводяться
предметні тижні: Тиждень природничих наук під назвою «Земля – планета,
яка дарувала нам життя, унікальна і має потребу в турботі та захисті»
(вчитель біології та хімії Швець О.В.). Тиждень української мови та
літератури, з нагоди відзначення Дня української писемності та мови, в ході
якого відбулось ряд заходів: тематичні виховні години, вікторини на кращого
знавця української мови, перегляд презентації про становлення української
мови, бібліотечні уроки для учнів початкових класів, книжкова виставка,
випуск шкільної стінгазети, загальношкільне свято «Рідна мова – чиста, як
роса», підготовлені та проведені вчителями української мови та літератури
Бурлачук О.А, Карауш Н.М. та української жестової мови Трач А.І.
Цікавими та змістовними були також Тиждень початкової школи
(керівник МО Махлєєва О.М.), Тиждень історії та правознавства (учитель
історії, правознавства та географії (учитель Гринишена Л.М. ) та Тиждень
дитячої та юнацької книги (бібліотекар Мельник О.М.). Беручи участь у
предметних тижнях, підвищують свою професійну майстерність і вчителі.
Визначити рівень навчальних досягнень учнів в оволодінні знаннями,
сприяти усвідомленню учнями інтегративних зв’язків між навчальними
предметами, стимулювати пізнавальний інтерес учнів, їхню інтелектуальну і
творчу діяльність допомагають організовані в школі гуртки. Творчо і
продуктивно протягом навчального року працював гурток художньої
самодіяльності «Віночок творчості» (керівник Пальчик Т.Д.). Відбулося ряд
розширених занять гуртка, на яких були присутні всі вихованці закладу.
Всі служби закладу працюють як єдине ціле і вирішують головне
завдання спеціальної школи-інтернату – організація освітнього процесу та
корекційно-розвивальної роботи дітей з порушеннями слуху.
В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму,
демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних
організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку,
розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості,
диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру
навчання.
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Виконання Державних освітніх програм
Освітній процес у школі організований з метою забезпечення
оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і
соціального становлення особистості школярів, досягнення ними освітнього
рівня, який відповідає їх потенційним можливостям з урахуванням
пізнавальних інтересів, можливостей і схильностей. У ході освітнього
процесу педагоги повністю реалізують його мету і завдання. Основний
матеріал чітко виділяється, переконливо доводиться учням головне в
навчальному змісті матеріалу. Ефективно і раціонально використовується
дидактичний та наочний матеріали, технічні засоби навчання. Методи, які
застосовуються на уроках, відповідають меті і завданням кожного
конкретного уроку, змісту і характеру навчального матеріалу, який
викладається доступно, системно; доцільно використовуються різні форми
роботи. В освітній процес активно впроваджується інформаційнокомунікативні технології, що позитивно впливає на підвищення інтересу до
навчання у учнів та покращує результати їх навчальної діяльності.
З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом
навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні
журнали, проведено перевірку виконання лабораторних, контрольних робіт і
тематичних оцінювань.
Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового
рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки
проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт.
Навчальні програми виконані за кількістю проведених уроків. Графік
контрольних робіт виконано. Перевірені календарно - тематичні плани,
навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.
Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести,
контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи.
2019-2020 навчальний рік – став другим роком з впровадження
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа».
З метою реалізації Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №
2145-VІІІ, Концепції Нової української школи, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів
на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та
з метою забезпечення практичної реалізації основних положень Концепції
«Нова українська школа» були проведені заходи щодо впровадження
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Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової
освіти:
1.
Розроблені освітні програми на 2019-2020 н.р. для 1 класу, 2
класу, 3 класу, 5-10 класів, 11 класу, які затверджені директором школиінтернату, обговорені та схвалені на засіданні педагогічної ради (протокол
№1 від 30.08.2019) та погоджені з Департаментом освіти і науки Вінницької
облдержадміністрації.
2.
Вчителі, які викладають в 1-2 класах у 2019/2020н.р. та директор
школи-інтернату пройшли курси при КВНЗ «ВАНО» та на сайті edera.com/nus навчання у веб-форматі за онлайн-курсом і отримали відповідні
сертифікати.
3.
Адміністрація школи-інтернату сприяла створенню сучасного
освітнього середовища та формуванню і розвитку інноваційного потенціалу
школи-інтернату у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа».
4.
Брали участь у тренінгах для вчителів 1-х класів з проблеми
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної освіти».
5.
Здійснювався
методичний
супровід
педагогів
щодо
запровадження нового Державного стандарту в початкових класах та
координація їх роботи.
6.
Проведена робота по створенню сучасного освітнього
середовища у 1,2 класах, облаштовано 8 осередків, класи обладнані :
новими одномісними столами та стільцями (12 шт.);
мультимедійним проектором, екраном;
ором, сучасним телевізором;
магнітною дошкою, фліпчартом, корковою дошкою;
контейнерами для роздаткового матеріалу;
куточком відпочинку, кріслами-мішками, ковбиком;
друкованими засобами навчання, приладдям, дидактичним
матеріалом, розвиваючими іграми, шумовими інструментами тощо.
Є в наявності навчальні підручники, програми, дидактичний матеріал
(НУШ), корекційно-розвиваючі комп′ютерні програми, бокси та сучасний
дидактичний матеріал, обладнання.
На початку першого уроку педагог постійно організовує «ранкове
коло», де діти вчаться вітатися, спілкуватися, грають в ігри та займаються
іншою колективною діяльністю. Виконують різні корекційно-розвиткові
вправи з LEGO «шість цеглинок».
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Використовувались різні типи проведення уроків - інтегровані, урокиекскурсії , комбіновані, віртуальні подорожі, рольові ігри, спектаклі, урокидослідження, впровадження проєктів.
На уроках у 1 та у 2 класах педагоги широко використовували
різноманітні методи і прийоми організації освітнього процесу: бесіда,
розповідь, робота в парах, в групах, дидактичні ігри, ілюстрації, презентації,
демонстрації, сюжетно-рольові ігри, пізнавальні ігри, складання розповідей,
складання казок, ліплення, малювання, слухання музики, спостереження,
досліди, вправи, рольові ігри, створення ситуації успіху, емоційних
переживань тощо. Форми організації освітнього процесу вчитель уточнює і
розширює за умови дотримання Державного стандарту початкової освіти.
Під час самостійного вибору форм і методів навчання учитель враховує
конкретні умови роботи. забезпечує досягнення
очікуваних результатів,
зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Постійно
здійснювалась робота зі змінними тематичними осередками.
Оцінювання умінь та навичок учнів 1 та 2 класів – вербальне.
Вчителі 1 класу Махлєєва О.М. та 2 касу Сергієва Н.П. у кінці навчального
року оформили на кожного учня свідоцтва досягнень, в яких відображені
успіхи дітей, відгуки батьків, рекомендації вчителя.

Навчальна діяльність школи
Протягом 2019-2020 навчального року освітній процес у школіінтернаті був спрямований на формування в учнів уміння вчитися, на
корекцію психофізичного розвитку, на моральний, соціальний та
фізичний розвиток кожної особистості.
Кількість дітей у школі-інтернаті на кінець 2019-2020 н.р. – 49 осіб,
з них :
- 4 дитини-сироти ;
- 13 дітей позбавлених батьківського піклування;
- 2 дітей під опікою.
дітей з інвалідністю – 42, дітей з багатодітних сімей – 8.
Рух учнів протягом 2019-2020 н.р.:
• Прибуло – 4 дітей ( Рябов Ігор, Кротиков Володимир(дошкільна
група), Броварний Назар (3 клас), Бичкова Євгенія (5-Б клас).
• 1 учень – вибув Броварний Назар (з клас за місцем проживання).
•
На початок навчального року – 45 вихованців.
•
На кінець навчального року – 49 вихованців.
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Згідно аналізу перевірки класних журналів і календарного планування
педагогів навчальні програми виконані повністю. Атестовані з усіх предметів
– 46 учнів.
15 учнів мають початковий рівень знань і це зумовлено тим, що
виявляється тенденція у збільшенні контингенту учнів з низькими
пізнавальними можливостями, з порушеннями аутичного спектру і які
вимагають додаткової індивідуальної роботи. Зменшилась кількість учнів, що
мають достатній рівень знань і збільшився % учнів, що мають середній
рівень знань. Тому, педагогам слід посилити позакласну діяльність та
приділяти ще більшої уваги учням, які мають потенціал у навчанні,
проводити з ними додаткові заняття, залучати до позакласної роботи, тощо .
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Моніторинг якості знань здобувачів освіти Піщанської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної Ради
2019-2020 навчальному році
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Діаграма навчальних досягнень учнів
(в розрізі класів)
2019-2020 навчального року

7-9 балів

25%
25%

11 клас
10 клас

0%

9 клас
7-Б клас

0%
0%
0%

7-А клас

0%

6 клас

0%

5-Б клас

0%

5-А клас

0%

3 клас

0%

4-6 балів

1-3 бали

50%
67%

33%

100%
20%

80%
33%

67%

33%

67%
40%

33%

60%
67%

40%

60%

Діаграма успішності учнів 1 - 11 класів
Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
за 2019/2020 н. р.
10,8,%

40,6%
І рівень
ІІ ріень
ІІІ ріень
ІV рівень
48,6%
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Показники навчальних досягнень учнів у 3 класі – успішність
складає 67%, якість знань - 22% і середній бал успішності – 5 балів
(класний керівник – Косаренко Т.О., вихователі – Малюта І.М., Врасій
О.Ю.).
Найкращі показники навчальних досягнень учнів серед 5-10
класів: у 11 класі – успішність складає 92%, якість знань - 62% і
середній бал успішності - 8,1 бали (класний керівник – Швець О.В.,
вихователі – Швець О.В., Пальчик В.І.), у 5-А класі - успішність складає
84%, якість знань 60% і середній бал успішності складає 7,4 бали
(класний керівник – Гринишена Л.М., вихователі – Семенішена Н.Г.,
Гринишена Л.М.) і у 9 класі – успішність складає 82%, якість знань 55%
і середній бал успішності складає 6,8 бали (класний керівник – Голда
О.І., вихователі – Долинська О.Ф., Ацеховський Я.І. )
Згідно з річним планом роботи Піщанської школи-інтернату в
листопаді місяці (з 11.11 по 29.11.2019 року) був здійснений предметноузагальнюючий контроль стану викладання української мови в 5-11 класах. З
цією метою були відвідані уроки, зроблено аналіз успішності, вивчено стан
ведення документації вчителів і перевірено ведення учнівських зошитів.
У 2019/2020 навчальному році мову в 5-11 класах викладають такі
вчителі: в 5-А, 9 класах – Бурлачук О.А. (вчитель першої категорії, 19 років
педагогічного стажу), у 5-Б, 7-А класах мову викладає Карауш Н.М.(вчитель
другої категорії, 31 рік педагогічного стажу), в 6, 7-Б класах -Швець Л.М.
(вчитель вищої категорії, 28 педагогічного стажу), в 10, 11 класах –
Марценюк Л.І.( вчитель другої категорії, 7 років педагогічного стажу).
Перевірка показала, що вчителі працюють за навчальною програмою
для спеціальних загальгальноосвітніх навчальних закладів для дітей з
порушеннями слуху (5-А, 6, 7-А, 9,11), для дітей з порушеннями слуху в
поєднанні з порушеннями розвитку (5-Б, 7-Б, 10).
У 5-11 класах підручники з української мови не відповідають
програмі, так як програми доповнені новими темами. Вчителі української
мови добирають матеріал для проведення уроків з інших джерел.
Під час перевірки було відвідано 12 уроків української мови
заступником директора з НВР.
Вчитель Бурлачук О.А. з 4 відвіданих уроків 4 провела на високому рівні,
Марценюк Л.І. з 2 відвіданих уроків 1 урок провела на достатньому рівні, 1
– на середньому. Вчитель Карауш Н.М. з 3 відвіданих уроків 2 провела на
високому рівні , 1 – на достатньому.
Бурлачук О.А. використовує на своїх уроках сучасні технології,
формує в учнів інтерес до вивчення державної мови, культури, історичної та
літературної спадщини України. Учитель на уроки з української мови
добирає навчальний матеріал доступний учням за змістом та обсягом. На
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уроках послідовно проводить роботу з виділення головного, засвоєння
основних теоретичних положень. Методи і прийоми навчальної діяльності,
застосовані вчителем на уроці, відповідають меті, завданням і змісту уроку.
Учитель проводить уроки у рівномірному темпі.
Учитель Карауш Н.М. виявляє високий рівень професійної
майстерності, велику увагу приділяє формуванню в учнів уміння сприймати
усне й письмове мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні й
письмові висловлювання. Учитель враховує той факт, що рівень знань учнів з
мови різний, тому й здійснює індивідуальний підхід у вивченні та повторенні
матеріалу та використовує різнорівневі вправи і диференційовані домашні
завдання. З метою підвищення рівня знань учнів проводить систематичне
повторення навчального матеріалу, тренувальні, орфографічні та словникові
диктанти.
Учитель Марценюк Л.І.- молодий спеціаліст, забезпечує єдність
освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання. При навчанні
української мови дотримується принципів навчання, таких як доступність,
самостійність, активність, послідовність, зв'язок з життям, реалізує методи
навчання: діалогічний,пояснювальний,виконавський, порівняльний.
Велику увагу вчителька приділяє роботі з підручником, мовній
культурі вихованців. Домагається наявності на кожному уроці підручника,
зошита, тим самим сприяє виробленню дисциплінованості в учнів. Проте,
методика проведення уроків не завжди досконала, необхідно звернути увагу
на використання різних видів робіт, підведення підсумків після кожного
етапу уроку, недостатня увага приділяється повторенню пройденого
матеріалу.
Були проведені контрольні роботи( різнорівневі завдання)
Рівень знань, умінь і навичок учнів з української мови
представлено в таблиці:
Клас

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень
високий

В класі

Писали
роботу

5-А

3

5-Б

Ксть

%

3

-

5

4

6

3

7-А

достатній

-

Ксть
1

-

-

2

-

3

2

9

6

10
11

3
4

середній

33,3

Ксть
1

-

-

-

-

-

-

5

-

2
3

-

початковий

33,3

Ксть
1

33,3

1

25

3

75

-

1

50

1

50

-

-

1

50

1

50

-

3

60

2

40

-

-

-

-

-

2
3

100
100

-

-

%

%

%
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Всього

27

21

-

-

3

14

11

56

6

41

Результати показали, що 59% учнів засвоїли правописні навички, але
уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати у них сформовані ще
недостатньо.
Учителі української мови ведуть класні журнали відповідно до
методичних вказівок, уроки записують вчасно, накопиченість оцінок
відповідно норм.
Календарні плани і щоденні плани ведуться в друкованому вигляді.
Перевіркою робочих зошитів з української мови було виявлено:
У 5-А, 9 (вчитель Бурлачук О.А.) 5-Б,7-А (вчитель Карауш Н.М.) класах
зошити в обкладинках, перевіряються роботи систематично. Неохайні
зошити Зуботикіна Микити, Бичкової Євгенії.
У 10-11 класі
(вчитель Марценюк Л.І.) зошити
перевіряються не
систематично, частково обгорнуті.
У 6 класі зошити охайні, перевіряються після кожної роботи.
Згідно з річним планом роботи Піщанської школи-інтернату в
листопаді місяці (з 11.11 по 29.11.2019 року) був здійснений предметноузагальнюючий контроль стану викладання української мови в 5-11 класах. З
цією метою були відвідані уроки, зроблено аналіз успішності, вивчено стан
ведення документації вчителів і перевірено ведення учнівських зошитів.
У 2019/2020 навчальному році мову в 5-11 класах викладають такі
вчителі: в 5-А, 9 класах – Бурлачук О.А. (вчитель першої категорії, 19 років
педагогічного стажу), у 5-Б, 7-А класах мову викладає Карауш Н.М.(вчитель
другої категорії, 31 рік педагогічного стажу), в 6, 7-Б класах -Швець Л.М.
(вчитель вищої категорії, 28 педагогічного стажу), в 10, 11 класах –
Марценюк Л.І.( вчитель другої категорії, 7 років педагогічного стажу).
Перевірка показала, що вчителі працюють за навчальною програмою
для спеціальних загальгальноосвітніх навчальних закладів для дітей з
порушеннями слуху (5-А, 6, 7-А, 9,11), для дітей з порушеннями слуху в
поєднанні з порушеннями розвитку (5-Б, 7-Б, 10).
У 5-11 класах підручники з української мови не відповідають
програмі, так як програми доповнені новими темами. Вчителі української
мови добирають матеріал для проведення уроків з інших джерел.
Під час перевірки було відвідано 12 уроків української мови
заступником директора з НВР.
Вчитель Бурлачук О.А. з 4 відвіданих уроків 4 провела на високому рівні,
Марценюк Л.І. з 2 відвіданих уроків 1 урок провела на достатньому рівні, 1
– на середньому. Вчитель Карауш Н.М. з 3 відвіданих уроків 2 провела на
високому рівні , 1 – на достатньому.
Бурлачук О.А. використовує на своїх уроках сучасні технології,
формує в учнів інтерес до вивчення державної мови, культури, історичної та
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літературної спадщини України. Учитель на уроки з української мови
добирає навчальний матеріал доступний учням за змістом та обсягом. На
уроках послідовно проводить роботу з виділення головного, засвоєння
основних теоретичних положень. Методи і прийоми навчальної діяльності,
застосовані вчителем на уроці, відповідають меті, завданням і змісту уроку.
Учитель проводить уроки у рівномірному темпі.
Учитель Карауш Н.М. виявляє високий рівень професійної
майстерності, велику увагу приділяє формуванню в учнів уміння сприймати
усне й письмове мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні й
письмові висловлювання. Учитель враховує той факт, що рівень знань учнів з
мови різний, тому й здійснює індивідуальний підхід у вивченні та повторенні
матеріалу та використовує різнорівневі вправи і диференційовані домашні
завдання. З метою підвищення рівня знань учнів проводить систематичне
повторення навчального матеріалу, тренувальні, орфографічні та словникові
диктанти.
Учитель Марценюк Л.І.- молодий спеціаліст, забезпечує єдність
освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання. При навчанні
української мови дотримується принципів навчання, таких як доступність,
самостійність, активність, послідовність, зв'язок з життям, реалізує методи
навчання:
діалогічний,пояснювальний,виконавський,
порівняльний.
Велику увагу вчителька приділяє роботі з підручником, мовній культурі
вихованців. Домагається наявності на кожному уроці підручника, зошита,
тим самим сприяє виробленню дисциплінованості в учнів. Проте, методика
проведення уроків не завжди досконала, необхідно звернути увагу на
використання різних видів робіт, підведення підсумків після кожного етапу
уроку, недостатня увага приділяється повторенню пройденого матеріалу.
На виконання наказу по школі від 14.05.20220 р. №42 «Про проведення
контрольних робіт за ІІ семестр 2019-2020 н.р.» з 19.05. по 26.05.2020 р.
було проведено контрольні роботи за ІІ семестр 2019-2020 навчального року
зі слідуючих предметів: української мови та літератури, зарубіжної
літератури, української жестової мови, основ здоров’я, математики, алгебри
та геометрії, біології, фізики, географії, трудового навчання та історії
України в 3-11 класах.
Для виконання контрольних робіт вчителями-предметниками були
підготовлені завдання:
- різнорівневі завдання з української мови та математики в 3 класі,
української мови, математики, алгебри та геометрії, біології, фізики, хімії,
географії та історії в 5-11 класах.
Результати контрольної роботи
з української мови та математики у 3 класі подано в таблиці:
Предмет

Кількість учнів
За

Рівні навчальних досягнень
Якісний
Високий Достатній Середній Початковий показник
Писали К- % К%
К%
К%
%
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списком

роботу

сть

5

5

-

-

2

40

1

20

2

40

40

5

5

-

-

2

40

1

20

2

40

40

Українська
мова
Математика

сть

сть

сть

Типові помилки:
- при змінюванні слів;
- у побудові речень.
Типові помилки:
- повільний темп виконання роботи;
- в обчисленні.
Результати контрольних робіт
з української мови у 5-11 класах подано в таблиці:
Кількість учнів, які
виконували контрольні

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

5

3

3

1

34

2

66

-

-

-

-

0

9

6

5

1

20

4

80

-

-

-

-

0

Бурлачук О.А.

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів за
списком

1

Клас

№
з/п

Контрольні зрізи,%

2

Швець Л.М.

6

3

2

1

50

1

50

-

-

-

-

0

3

Карауш Н.М.

7-А

3

3

2

67

1

33

-

-

-

-

0

11

4

3

-

-

2

67

1

33

-

-

33

4
Марценюк Л.М.

Типові помилки з української мови:
- заміна йотованих;
- чергування приголосних;
- визначення другорядних членів речення;
- пунктуація в складних реченнях;
- зв'язок слів у реченні;
- закінчення слів.
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Результати контрольних робіт
з української жестової мови у 7-А, 9 класах подано в таблиці:

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

7-А

3

3

1

33

2

67

-

-

-

-

0

9

6

5

1

20

4

80

-

-

-

-

80

Трач А.І.

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів, які
виконували
контрольні

1

Клас

№
з/п

Кількість учнів за
списком

Контрольні зрізи,%

Результати контрольних робіт
з української літератури у 7-А, 9 класах подано в таблиці:
Кількість учнів, які
виконували контрольні

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

3

3

1

33

2

67

-

-

-

-

0

9

6

5

1

20

4

80

-

-

-

-

80

Марценюк Л.І.

11

4

3

-

-

2

67

1

33

-

-

33

1

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів за
списком

7-А
Карауш Н.М.
Бурлачук О.А.

Клас

№
з/п

Контрольні зрізи,%

Якісний
показник
%

%

Високий

%

Достатній

%

Середній

%

Контрольні зрізи,%

Початковий

Кількість учнів, які
виконували контрольні

Вчитель

Кількість учнів за
списком

№
з/п

Клас

Результати контрольних робіт
із зарубіжної літератури у 9 класі подано в таблиці:
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1

9

6

5

-

20

2

80

3

60

-

-

60

Пранчук Г.І.

-

4

3

-

Якісний
показник

-

-

-

-

-

-

-

0

4

80

1

20

-

-

20

2

67

1

33

-

-

33

%

5

%

6

Високий

100

%

3

Достатній

3

%

3

Середній

%

11

Початковий

2

Слободяник 7-А
В.Й.
Мосціпан Г.О. 9

Кількість учнів, які
виконували контрольні

1

Вчитель

Контрольні зрізи,%

Кількість учнів за
списком

№
з/п

Клас

Результати контрольних робіт
з алгебри у 7-А, 9,11 класах подано в таблиці:

Типові помилки:
- при обчисленні коренів квадратного рівняння;
- при розв’язуванні неповних квадратних рівнянь.
Результати контрольних робіт
з геометрії у 7-А, 9,11 класах подано в таблиці:
Кількість учнів, які
виконували контрольні

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

7-А

3

3

3

100

-

-

-

-

-

-

0

9

6

5

-

-

5

100

-

-

-

-

0

11

4

3

-

-

1

25

2

50

-

-

25

Слободяник
В.Й.

2
Мосціпан Г.О.

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів за
списком

1

Клас

№
з/п

Контрольні зрізи,%

Типові помилки:
- при обчисленні ;
- при позначенні геометричних фігур;
- при записі словами чисел.
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Результати контрольних робіт
з фізики в 7-А,9, 11 класах подано в таблиці:
Кількість учнів, які
виконували контрольні

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

3

3

2

67

1

33

-

-

-

-

0

9

6

5

-

-

3

60

2

40

-

-

40

11

4

3

1

25

2

50

-

-

50

Мосціпан Г.О. 7-А

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів за
списком

1

Клас

№
з/п

Контрольні зрізи,%

Типові помилки:
- механічні помилки при обчисленні;
- при розв’язуванні задач через нечіткі записи формул.
Результати контрольних робіт
з біології в 7-А, 9,11 класах подано в таблиці:

%

Якісний
показник

Високий

3

2

67

1

33

-

-

-

-

0

5
3

1

33

4
-

80
-

1
2

20
67

-

-

20
67

%

%

Кількість учнів, які
виконували
контрольні

Достатній

6
4

%

9
11

Середній

7-А

%

Швець О.В.

Початковий

1

Вчитель

Кількість учнів за
списком

№
з/п

Клас

Контрольні зрізи,%

Типові помилки:
- при виконанні завдань на знаходження відповідності;
- при виконанні завдання на належність органів до систем;
- при виявленні знань з будови скелета.
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Результати контрольних робіт
з хімії в 9,11 класах подано в таблиці:

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

6

5

-

-

4

80

1

20

-

-

20

11

4

3

-

-

1

33

2

67

-

-

67

№
з/п
Швець О.В.

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів, які
виконували
контрольні

9

Клас

Кількість учнів за
списком

Контрольні зрізи,%

Результати контрольних робіт
з географії у 7-А, 9,11 класах подано в таблиці:

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

7-А

3

3

1

33

-

-

2

67

-

-

0

9

6

5

-

-

1

20

2

40

1

20

80

11

4

3

-

-

1

33

2

67

-

-

67

Гринишена
Л.М.

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів, які
виконували
контрольні

1

Клас

№
з/п

Кількість учнів за
списком

Контрольні зрізи,%

Типові помилки:
- при списуванні умов до завдань;
- при написанні власних назв;
- при виконанні тестових завдань.
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Результати контрольних робіт
з історії у 7-А, 9,11 класах подано в таблиці:

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

7-А

3

3

1

33

1

33

1

33

-

-

33

9

6

5

-

-

-

-

5

100

-

-

100

11

4

3

-

-

-

-

3

100

-

-

100

Гринишена
Л.М.

%

Вчитель

Якісний
показник

Кількість учнів, які
виконували
контрольні

1

Клас

№
з/п

Кількість учнів за
списком

Контрольні зрізи,%

Типові помилки:
- при написанні власних назв;
- при виконанні завдань на встановлення відповідності.
Результати контрольних робіт
з правознавства у 9,11 класах подано в таблиці:

4

3

-

-

Якісний
показник

11

4

80

1

20

100

1

33

1

33

66

%
-

%

-

Високий

5

%

%

6

Достатній

Початковий

Гринишена
Л.М.

%

Кількість учнів, які
виконували контрольні

9

Вчитель

Середній

Кількість учнів за
списком

1

Клас

№
з/п

Контрольні зрізи,%

1

33

Порівняння результатів діагностичних контрольних робіт у 3-11
класах з результатами оцінювання за І семестр виявили значний ріст
навчальних досягнень, вміннях та навичках учнів та виявили прогалини у
знаннях.
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Робота соціально-психологічної служби
Робота соціально-психологічної служби закладу була спрямована на
реалізацію таких завдань:
- сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому
етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і
саморозвитку;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчальновиховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному
розвитку учнів.
На початку навчального року соціальним педагогом була проведена
паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів
уразливих категорій. В закладі створено банк даних на дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування та пільгових категорій.
У 2019-2020 році продовжувалася практика посиленого контролю за
дітьми, які потребують індивідуального підходу до вирішення проблем,
мають складні стосунки в шкільному колективі.
Постійно тримаються під контролем діти сімей, які опинились в
складних життєвих обставинах. Ведеться відповідна документація,
проводиться робота з дітьми та їхніми батьками, контролюється навчальновиховний процес.
Велика робота була проведена в напрямку профілактики та
превентивних заходів. Практичним психологом Кушнір К.С. організований
та проведений психолого-педагогічний семінар для педагогів школи на тему:
«Формування здорового способу життя та створення здоров’язберігаючого
освітнього середовища у навчальних закладах». У лютому місяці пройшов
практичний семінар для педагогів закладу «Формування безпечного
освітнього простору, запобігання булінгу в школі». З учнями 9-10 класів
проведено бесіду «Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини».
Таким чином, робота соціально-психологічної служби у 2019-2020
році була спрямована на підвищення рівня профілактично-консультативної
роботи як серед учнів, так і серед їх батьків, створення умов реалізації
творчого потенціалу дитини та реалізації відповідних програм щодо розвитку
особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість
учнів, батьків та педагогів.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності
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Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності виробничої санітарії,
профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного
процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних
завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці»,
«Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил
і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організацій та інших нормативних актів, які регламентують роботу школиінтернату з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним
контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається
відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладі, створено комісію з охорони праці, сплановані
відповідні заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,
відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце
цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними
змаганнями тощо. У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет,
майстерня, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань
безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження
травматизму систематично обговорювалися на нарадах при директорі,
педрадах.
Педагогічним колективом в цілому приділяється багато уваги
естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи
поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться
робота з озеленення коридорів та пришкільної території. Щороку наш парк
поповнюється молодими деревцями та кущами. Подвір'я школи завжди
прибране та доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які
протягом літа доглядають працівники школи. Своєчасно обрізаються дерева,
кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим
персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і
періодичне вивезення сміття з території школи. Приміщення школи завжди
ретельно прибрані, продезінфіковані.
Управлінська діяльність
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи,
плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителівпредметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів.
Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована на
взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує
координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в
процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню
освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.
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У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи,
що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З
підключенням школи до мережі Інтернет є можливим користуватися
матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту
освіти, сайтами Вінницької академії неперервної освіти , інших закладів
освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися
достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно
знайомитися з новими документами та їх проєктами.
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція
управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість
реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу
освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу.
Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання
закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища,
знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову
атмосферу в колективі.
На основі аналізу навчально-виховної та методичної роботи, потреб та
інтересів учасників освітнього процесу, з метою формування інноваційної
культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих чинників
забезпечення якісної освіти осіб з особливими потребами, реалізації
державних стандартів освіти, успішного впровадження в освітній процес
закладу нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей,
потрібних для успішної самореалізації особистості в суспільстві необхідно
спрямувати роботу школи у 2020 році на вирішення наступних завдань:
1. Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на
здобуття повної загальної середньої освіти.
2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових
Державних стандартів освіти, положень Концепції Нової української школи.
3. Продовжити роботу над проблемною темою «Формування
загальнолюдських цінностей та життєвих компетентностей учнів з
особливими освітніми потребами в сучасному освітньому середовищі».
4. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу
відповідно до вимог реформування сучасної освіти шляхом:
- забезпечення кожному учневі рівний доступ до якісної освіти;
-

-

здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та
педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття
управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації,
створення сучасного освітнього середовища, необхідного для навчання
та успішного розвитку учнів 1-2-их класів, які навчаються в умовах
Нової української школи:
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забезпечення методичної підтримки педагогічним працівникам, які
працюють над впровадженням різних форм інтегрованого навчання;
- сприяти впровадженню методик особистісно і компетентнісно
зорієнтованого навчання, виховання та розвитку школярів;
- залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів;
- забезпечення комплексного та системного підходу до вирішення
завдань з охорони здоров’я і життя дітей;
- виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних
традицій, моралі, поваги до державних символів України;
- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із
захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчальновиховного процесу.
5. Продовжувати розвивати творчу активність педагогів, підвищувати
їх кваліфікаційний та професійний рівень.
6. Сприяти упровадженню інформаційно-комунікаційних, проектних та
здоров’язбережувальних технологій в освітній та корекційний процес,
застосовувати їх в управлінській діяльності.
7. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок
навчально-виховного процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного
та науково-методичного забезпечення діяльності навчального закладу.
9. Уживати всіх необхідних заходів із забезпечення економного
споживання енергоресурсів, електроенергії, води.
10. Подальше зміцнення та покращення матеріальної бази школиінтернату, зокрема утеплення фасаду спального корпусу, капітальний ремонт
ізолятора.
Усе це дозволить створити належні (навчальні, матеріальні, технічні,
психологічні, етичні, естетичні) умови для успішної реалізації завдань
навчання, виховання та корекції мовлення дітей з особливими потребами,
розвитку і формування їх особистості, соціально-психологічної та трудової
адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей, активної
громадянської позиції.
-
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Розділ ІІ.
Організація роботи колективу школи-інтернату по забезпеченню
корекційно-розвиткового та освітнього процесів

Серпень
№
з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Дата
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової
загальної середньої освіти учнів, підвищення результативності
освітнього процесу

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Укомплектувати дошкільну
групу та перший клас. Провести
співбесіди з батьками з питань
умов корекційного навчання,
виховання дітей в школі.
Укомплектувати класи-кабінети
для учнів 1-го класу відповідно
до вимог Концепції НУШ
Укомплектувати всі класикабінети, майстерні, спортивні
зали корекційними засобами
навчання відповідно до
Концепції НУШ
Проаналізувати
працевлаштування випускників
10-го класу.
Провести бесіди з батьками
учнів з питань організації
освітнього процесу відповідно
до Положення про спеціальну
школу.
Провести перевірку стану та
готовності матеріальнотехнічної бази школи до нового
навчального року. Оформити
акти та іншу документацію про
готовність школи, харчоблоку,
майстерень, спортзалів,

Ацеховська О.В.
Швець Л.М.

до 28.08

Ацеховська О.В.
Швець Л.М.

до 31.08.

Ацеховська О.В.
Швець Л.М

до 31.08.

Ацеховська О.В.
Швець Л.М.

до 31.08

Ацеховська О.В.
Швець Л.М

до 31.08

Ацеховська О.В.
Швець Л.М

до 25.08
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спортмайданчиків, класів,
кабінетів до початку
навчального року
Провести батьківські збори з
батьками дошкільної групи, 1-го
класу з питань організації
7.
пропедевтичного періоду та
умов навчання, утримання дітей
в школі-інтернаті
Перевірити підготовку класних
кімнат, кабінетів, майстерень,
8.
спальних корпусів, спортзалів до
нового навчального року
Розподілити учнів 10 класу на
групи для проведення уроків
9.
трудового навчання за
профілями
Видати накази по школі:
- «Про зарахування до школи
вихованців дошкільної групи ,
1-го класу»;
- «Про зарахування до школи
прибулих учнів»;
- «Про готовність школи до 2020
– 2021 навчального року»;
- «Про розподіл функціональних
обов’язків між членами
адміністрації»;
- «Про організацію харчування
10. учнів»;
- «Про розподіл педагогічного
навантаження»;
- «Про підсумки науковометодичної роботи у 2019 – 2020
н.р. та основні напрямки роботи
з підвищення професійної
майстерності педагогів у 2020 –
2021 н.р.»
- «Про призначення класних
керівників, вихователів»;
- «Про організацію чергування в
школі в І семестрі»

Ацеховська О.В.
Швець Л.М

до 28.08

Ацеховська О.В.
Швець Л.М

до 31.08

Ацеховська О.В.
Швець Л.М

до 31.08

Ацеховська О.В.

до 31.08
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ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати та провести
засідання педагогічної ради
школи:
Ацеховська О.В.
- Пріоритетні напрямки
Швець Л.М
діяльності школи в новому
навчальному році та в роботі над
науково-методичною проблемою
«»;
- Обговорення та затвердження
основних нормативно-правових
документів роботи школи у 2020
– 2021 навчальному році:
1.
* освітньої програми школи на
2020-2021 н.р.;
* структури 2020 – 2021
навчального року;
* робочих навчальних планів для
учнів 1 – 4, 6 – 10,12 класів;
* режиму роботи школиінтернату;
* порядку оцінювання
навчальних досягнень учнів;
* плану роботи школи на новий
навчальний рік.
Провести засідання методичної
ради школи:
про
підсумки
науково- Ацеховська О.В.
методичної роботи у 2019-2020
Швець Л.М
н.р, та основні етапи роботи над
новою
науково-методичною
проблемою «»
завдання на
2020-2021 н.р.;
обговорення
нормативно2.
правових
документів
МОН
України з організації освітнього
процесу
для
дітей
з
порушеннями слуху у 2020 –
2021 навчальному році.
- обговорення та погодження
навчальних програм та
календарно-тематичного
планування на 2020 – 2021

до 31.08

до 31.08
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навчальний рік.

Провести засідання шкільних
методичних об’єднань:
обговорення
основних
нормативно-правових
документів МОН України з
організації освітнього процесу Ацеховська О.В.
3.
для дітей з порушеннями слуху
Швець Л.М
у 2020 – 2021 навчальному році;
вимоги
до календарнотематичного планування згідно з
новими
навчальними
програмами

до 01.09

ІІІ. Вдосконалення оздоровчої реабілітації учнів

1.

2.

3.

Проаналізувати показники стану
Синицина Н.В.,
здоров’я учнів за 2019-2020
класні керівники
навчальний рік
Проаналізувати оздоровлення
дітей влітку 2020 року
Підготувати медичні документи
для розподілу дітей на групи з
фізкультури, лікувальної
фізкультури

до 01.09

Марценюк Л.І.

до 01.09

Синицина Н.В.,
класні керівники

до 01.09

ІV. Співпраця школи, сім’ї, позашкільних установ,
громадськості

1.

Провести зустрічі, співбесіди з
громадськими, позашкільними
установами з питань узгодження Ацеховська О.В.
та конкретизації спільних
Швець Л.М
заходів для роботи у 2020 – 2021
навчальному році

до 01.09

V. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
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1.

2.

3.

4.

Скласти акт прийняття школи до
нового навчального року
Перевірити наявність інструкцій з
охорони праці в приміщеннях, де
це передбачено відповідними
нормативними документами
Проводити планові та
позапланові інструктажі з ОП та
ТБ з персоналом школи
Видати накази по школі:
- «Про призначення
відповідальних за дотримання
техніки безпеки»;
- «Про організацію роботи з
охорони праці та безпеки
життєдіяльності»;
- «Про створення комісії для
проведення розслідувань
нещасних випадків»;
- «Про організацію роботи з
пожежної безпеки та дії
працівників у випадку пожежі»

Ацеховська О.В.

до 01.09

Малюта І.М.

до 01.09

Малюта І.М.

протягом
місяця

Ацеховська О.В.
Швець Л.М.
Колісник О.А.

до 01.09

VІ. Фінансово-господарська діяльність

1.

2.

3.

Сформувати пакет документів акти готовності школи-інтернату Ацеховська О.В.
Колісник О.А.
до роботи у 2020 – 2021 н.р.
1.Аналіз витрат коштів:
а) на ремонт школи;
б) на виконання вимог
протиепідемічного, санітарно гігієнічного режиму;
2.Перевірка готовності
матеріально - технічної бази до
2020-2021 навчального ро-ку.

Профогляд і заміна електроламп

до 30.08

Ацеховська О.В.
Заремба Л.Г.

до 30.08

Колісник О.А.

протягом
місяця
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4.

Передача показань лічильників
води, енергії

5.

Придбання інвентарю,
обладнання.

6.

7.

8.

9.

Колісник О.А.

протягом
місяця

Ацеховська О.В.
Колісник О.А.

протягом
місяця

Провести перевірку якості
Комісія з
ремонтних робіт та підготовки
підготовки
до нового навчального року:
школи до
класних, спальних кімнат,
до 25.08
нового
кабінетів, харчоблоку,
навчального
спортивних залів, господарських
року
будівель.
Поповнити матеріальну базу
до 30.08,
шкільних майстерень: столярної,
протягом
швейних майстерень (відповідно
н.р.,
до фінансування).
Ацеховська О.В. відповідн
о до
фінансува
ння
Контролювати показники водо-,
електро лічильників,
забезпечувати режим економії
протягом
Колісник О.А.
електроносіїв та виконання
місяця
лімітів з постачання води, тепла,
освітлення.
Забезпечувати всі господарські
протягом
підрозділи миючими засобами,
Колісник О.А.
місяця
інвентарем, спецодягом.

Забезпечувати безперебійну
роботу харчоблоку та
10. дотримання в ньому всіх
технологічних, санітарногігієнічних вимог.
Залучати для покращення
матеріальної бази школи
11. позабюджетні благодійні кошти.
Забезпечувати їх ефективне
використання.

Колісник О.А.
Синицина Н.В.

протягом
місяця

Ацеховська О.В.

протягом
місяця
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Забезпечити безперебійну
діяльність банно-прального
12. комплексу та дотримання на
ньому санітарно-гігієнічних
вимог.

Колісник О.А.

протягом
місяця

VІІ. Система внутрішкільного контролю
Вид
контролю
Оглядовий

Тематични
й
Фронтальн
ий

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Готовність школи до нового
навчального року (наказ)
Перевірка навчальних програм,
календарно-тематичного
планування, планів корекційновиховної роботи на І семестр
(наказ)
Комплектування 1 класу
(підготовка пакету документів)
Підготовка медичних документів
для розподілу дітей на групи з
фізкультури, лікувальної
фізкультури
Підсумки
роботи школиінтернату в
2019 – 2020 н.р.
та основні
завдання на
2020-2021 н.р.
Затвердження
нормативноправових
документів
роботи школи у
2020 – 2021 н.р.
Затвердження
плану роботи
школи на
навчальний
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рік(педрада)
Попередж
увальний
Персональ
ний

Повторний

Засідання
шкільних
методичних
об’єднань
Робота
Контроль за
психологовидачею
педагогічного
матеріальної
консиліуму:
допомоги та
обстеження
кишенькових
прибулих дітей, грошей дітям –
учнів 1-го
сиротам та
класу
дітям ПБП, що
знаходяться на
повному
державному
утриманні 1 12 кл. (наказ)
Готовність
школи до нового
н.р (наказ)
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Вересень
№
з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Дата
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової
загальноїсередньої освіти учнів, підвищення результативності
освітнього процесу
Укомплектувати школу
педагогічними кадрами.
Скласти тарифікацію на 2020
Ацеховська
1.
– 2021 н.р., погодити
1 тиждень
О.В.
педагогічне навантаження з
профспілковим комітетом
школи
Підготувати, погодити та
затвердити нормативні
документи діяльності школиінтернату на 2020 – 2021
навчальний рік:
- мережу класів, виховних
груп;
- робочі навчальні плани для
учнів 1 – 4, 5 – 10,12 класів;
- структуру 2020 – 2021 н.р.;
- режим роботи школиінтернату;
- річний план роботи школи;
Ацеховська
- календарно-тематичне
2.
О.В.
до 05.09
планування з навчальних
Швець Л.М
предметів «на І семестр;
- план роботи психологічної
служби;
- план роботи соціального
педагога;
- план корекційної роботи;
- план роботи шкільної
бібліотеки;
- плани роботи гуртків,
секцій;
- розклади чергування
адміністрації, вчителів,
вихователів, класів.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Укомплектувати класи,
Ацеховська
виховні групи, групи для
О.В.
індивідуальних та групових
Швець Л.М
занять
Укомплектувати групи для
занять фізкультурою та
Швець Л.М.
лікувальною фізкультурою за
Синицина Н.В.
результатами медичних
оглядів учнів.
Укомплектувати шкільні
Швець Л.М.
гуртки, секції.
Марценюк Л.І.
Скласти та затвердити
розклади:
Ацеховська
- уроків;
О.В.
- корекційно-розвиткових
Швець Л.М.
занять;
Скласти та затвердити
розклади-графіки:
- роботи та чергування
адміністрації;
- роботи педагогаАцеховська
організатора;
О.В.
- роботи практичного
Швець Л.М.
психолога;
Марценюк Л.І.
- роботи соціального
педагога;
- роботи вихователів;
- роботи шкільної бібліотеки.
Скласти, узгодити та
затвердити розклади-графіки:
Ацеховська
- чергування вчителів,
О.В.
вихователів;
Швець Л.М.
- чергування класів;
Марценюк Л.І.
- роботи гуртків, секцій.
Узгодити розклад занять з
Ацеховська
Держпродспоживслужбою.
О.В.
Підготувати та здати звіти в
ІСУО: ЗНЗ-1, 83-РВК та інші.
Ацеховська
Подати обов’язкові звіти про
О.В.
початок навчального року в
Швець Л.М
департамент освіти і науки
облдержадміністрації.
Оформити класні журнали,
Швець Л.М.
гуртків, вихователів, робочі
Марценюк Л.І.

до 05.09

до 10.09

до 15.09

до 05.09

до 03.09

до 10.09

до 05.09
до 10.09,
протягом
місяця
до 10.09
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12.

13.

журнали вихователів,
журнали реєстрації
інструктажів з ОБЖ,
журнали медикопедагогічного контролю за
фізичним вихованням учнів.
Підготувати та видати
накази:
- Про затвердження мережі
класів;
- Про кількісний склад учнів
на початок 2020 – 2021 н.р.;
- Про структуру 2020 – 2021
н.р.;
- Про режим роботи школиінтернату у 2020 – 2021 н.р.;
- Про зарахування учнів до
перших класів, прибулих
учнів в інші класи.
Скоригувати та поповнити
банк даних, соціальний
паспорт вихованців,
вихованців школи
Провести
наради
при
директорові:

Малюта .М.

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М

до 01.09

Чорна Я.Я.

до 15.09

Ацеховська
О.В.
- про організацію початку Швець Л.М
2020-2021 навчального року

14.

- про проведення уроків на
свіжому повітрі у початковій
школі, уроків фізичної
культури, образотворчого
мистецтва, музики
- про проведення
інструктажів з
педпрацівниками,
техперсоналом, вихованцями
з питань запобігання
травматизму, нещасних
випадків під час освітнього

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М

1 тиждень

1 тиждень

Швець Л.М.
Малюта І.М.

1 тиждень

Колісник О.А.
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процесу;
- про організацію
дистанційного навчання в
школі в період
запровадження карантинних
заходів(методичні
рекомендації)

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М

1 тиждень

- про організацію медикопедагогічного контролю за
уроками фізичної культури.

Швець Л.М.

2 тиждень

- про підсумки перевірки
календарно-тематичного
планування вчителів,
планування корекційно виховної роботи
вихователями

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М

2-3 тижні

- робота класних керівників
по веденню класних
журналів

Швець Л.М.

2 тиждень

- про влаштування на
подальше навчання учнів 10го класу

Марценюк Л.І.

2 тиждень

- про стан забезпечення
вихованців підручниками,
посібниками, шкільним
приладдям;
- про комплектування груп
для занять фізичною
культурою, ЛФК відповідно
до нормативних медичних
документів
- про структуру та
організацію науковометодичної роботи з

Швець Л.М.
Мельник О.М.

Швець Л.М.
Синицина Н.В.

Ацеховська
О.В.

2 тиждень

3 тиждень

3 тиждень
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педагогічними працівниками
у 2020-2021 навчальному
році.
- про адаптацію
першокласників до навчання
у 2020-2021 навчальному
році.
- організація курсової
перепідготовки педагогів у
2020- 2021 році.

15.

16.

17.

Оформити інформаційні
матеріали до нового
навчального року: розклад
занять, режим роботи школиінтернату, графіки
чергування вчителів,
вихователів, класів, графіки
роботи гуртків, секцій у
новому навчальному році.
Започаткувати
загальношкільний проєкт
корекційно-розвивального
спрямування «Через
творчість, гру та креатив
вносимо в навчання
позитив!» з метою
формування у учнів
ключових життєвих
компетентностей, ціннісних
ставлень і суджень,
необхідних для щасливого
життя, успішної соціалізації
в суспільство.
Провести в рамках
загальношкільного проєкту
корекційно-розвивального
спрямування «Через
творчість, гру та креатив
вносимо в навчання
позитив!» :

Швець Л.М

Швець Л.М.
Кушнір К.С.

4 тиждень

Швець Л.М.

4 тиждень

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М.
Швець Л.М.

до 10.09

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М.
Мазурик О.Д.

Швець Л.М.
Марценюк Л.І.
Кравець Н.І.

вересень,
протягом
року

2 тиждень
3 тиждень
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- Олімпійський тиждень
«Жодного дня без
фізкультури та спорту»
- Тиждень безпеки
дорожнього руху «Руху
правила єдині – поважати їх
повинні!»
- Тиждень протипожежної
безпеки «Небезпечний
вогонь!»

1.

2.

3.

4.

Узгодити та скоординувати
плани роботи на навчальний
рік:
- методичної ради школи;
- шкільних методичних
об’єднань;
- спецсемінару-практикуму з
вивчення актуальних
проблем спеціальної
педагогіки та впровадження
інноваційних технологій в
освітній процес;
- семінару-практикуму;
- творчої групи педагогів;
- шкільних методичних
об’єднань;
- школи молодого педагога.
Вивчити, проаналізувати
навчальні програми,
методичні листи, підручники,
посібники на новий
навчальний рік.
Обговорити нормативноправові документи,
методичні рекомендації щодо
змісту освітнього процесу в
2020-2021 навчальному році
на засіданнях методичної
ради, шкільних методичних
об’єднань.
Внести корективи в освітню
програму школи на новий
навчальний рік відповідно до

4 тиждень

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М.

до 15.09

Швець Л.М.

1 - 2 тижні

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М

1 тиждень

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М

1 тиждень
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5.

6.

вимог державних
нормативно-правових
документів з питань
реформування, розвитку
освіти.
Спланувати роботу шкільної
атестаційної комісії на 2020 –
2021 навчальний рік
Підготувати та провести
засідання методичної ради
школи:
- про особливості освітнього
процесу у 2020-2021 н.р.
відповідно до вимог та
рекомендацій державних
нормативно-правових
документів з питань
реформування освіти для
дітей з порушеннями слуху;
- про організацію у 2020 –
2021 н.р. загальношкільного
проєкту корекційнорозвивального спрямування
«Через творчість, гру та
креатив вносимо в навчання
позитив!» та проведення
відповідно до тематики
етапів проєкту місячників,
методичних, предметних,
тижнів, декад;
- обговорення плану роботи
творчої групи «Формування
життєвих компетентностей,
вихованців через
застосування в освітньому
процесі освітніх
технологій»;
- про дотримання вимог
єдиного орфографічного
режиму відповідно до Нової
редакції українського
правопису;
- про дотримання вимог
нової Інструкції з

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М
Ацеховська
О.В.
Швець Л.М.
Голови ШМО

3 тиждень

1 тиждень

2 тиждень

42

7.

8.

9.

10.

11.

діловодства у закладах
загальної середньої освіти;
- про організацію
наставництва над молодими
педагогами.
Провести засідання творчої
групи: «Формування
життєвих компетентностей,
вихованців через
застосування в освітньому
процесі освітніх технологій»;
Підготувати та видати
накази:
- Про організацію
наставництва над молодими
спеціалістами та роботу
школи молодого педагога;
- Про підсумки методичної
роботи у 2019 – 2020 н.р. та
структуру методичної роботи
з педагогічними кадрами у
2020 – 2021 н.р.;
- Про організацію
загальношкільного проєкту
«Через творчість, гру та
креатив вносимо в навчання
позитив!»
Провести Олімпійський
тиждень «Жодного дня без
фізкультури та спорту
Провести індивідуальні
співбесіди з педпрацівниками
з питань планування
самоосвіти, роботи над
загальношкільною,
особистою методичними
проблемами.
Заняття Школи молодого
педагога:
- обговорення змісту
основних нормативноправових документів з
організації освітнього
процесу для дітей з

Швець Л.М.
Голови ШМО

4 тиждень

1 тиждень
2 тиждень
Ацеховська
О.В.
Швець Л.М

3 тиждень

Швець Л.М.
Марценюк Л.І.
Врасій О.Ю.

2 тиждень

Швець Л.М.

1-2 тижні

Швець Л.М.

2 тиждень
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12.

13.

порушеннями слуху у 2020 –
2021 навчальному році;
- про зміст нових навчальних
програм та вимоги щодо
календарно-тематичного
планування на І семестр 2020
– 2021 н.р.;
- про дотримання вимог
єдиного орфографічного
режиму, нової Інструкції з
діловодства у закладах
загальної середньої освіти;
- про дотримання вимог
Інструкцій з ведення
класних журналів в 1-4, 511(12) класах.
Провести діагностичне
обстеження учнів 1 класу,
прибулих дітей для
визначення навчальних
Протягом
Члени ППК
програм, індивідуальних
місяця
робочих навчальних планів
щодо корекції, адаптації
учнів.
Провести консультації з
батьками першокласників з
Швець Л.М.
питань організації
1-4 тижні
Мазурик О.Д.
корекційної роботи у 2020 –
2021 н.р.
ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Вересень
СТУДІЯ «Безпечна планета Здоров’я»
Компетентність: здоровий спосіб
життя. Усвідомлення ролі
навколишнього середовища для життя і здоров’я
людини, здатність і бажання дотримуватися
здорового способу життя.
Кредо: «Успіх без здоров’я неможливий - хто
здоровий,той щасливий!»
1.
2.

Свято-квест «Зустріч
шкільної родини»
Перший тематичний урок

Марценюк Л.І.
Кравець Н.І.
Вчителі

01.09
01.09
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3.

4.

5.

Організація учнівського
самоврядування країни
«Дивосвіт»
Ознайомлення учнів із
Статутом школи, правилами
внутрішкільного розпорядку,
режимом дня.
Складання соціальних
паспортів класів, школи.

Кравець Н.І.

до 05.09

Марценюк Л.І.
Класні
керівники

до 05.09

Класні
керівники
Чорна Я.Я.

до 10.09

Планування роботи комісій
учнівського самоврядування
школи і класів відповідно до
Марценюк Л.І.
6.
завдань і напрямів роботи
до 05.09
Кравець Н.І.
школи-інтернату,
розподілити обов’язки,
визначити терміни виконання
Презентація гуртків.
Марценюк Л.І.
7.
Залучення учнів до гурткової
Класні
до 05.09
роботи.
керівники
Підготовка та проведення
Швець Л.М.
Протягом
8.
заходів в рамках місячника
Марценюк Л.І.
місяця
«Увага! Діти на дорозі!»
07.09 – 13.09 Олімпійський тиждень «Жодного дня без
фізкультури і спорту»
Відкриття Олімпійського
Марценюк Л.І.
тижня. Олімпійський день
9.
Кравець Н.І.
07.09
бігу «Майбутні олімпійці»
Врасій О.Ю.
(6-12 кл.)
Дайджест на спортивну
10. тематику «Цікаві олімпійські
Кравець Н.І.
07.09
факти».
Товариська гра з міні11. футболу (вчителі проти
Врасій О.Ю.
08.09
учнів )
Конкурс спортивних газет "
12. У здоровому тілі- здоровий
Кравець Н.І.
08.09
дух".
Виставка фотографій "Наші
07.09 –
13.
Врасій О.Ю.
спортивні будні"
13.09
Олімпійський урок «Квітуча
Класні
14.
11.09
Україна олімпійська»
керівники
Спорт-тайм : "Формула
Пальчик Т.Д.
15.
11.09
здоров'я ".
Мельник О.М.
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

Веселий уїк-енд: Змагання
Врасій О.Ю.
12.09
«Скакалочка» (6-12 класи)
Веселий уїк-енд: Конкурс
малюнка на асфальті «Я і
Вихователі
13.09
спорт » (1-4 класи)
14.09 – 20.09 Тиждень безпеки дорожнього руху
«Руху правила єдині – поважати їх повинні!»
Марценюк Л.І.
Дайджест з безпеки руху
14.09
Ацеховський
дітей
Я.І.
Квест-гра "Стежками
дорожньої азбуки" (4-7
Кравець Н.І.
15.09
класи)
Виховний калейдоскоп з
безпеки руху дітей.
Вихователі
16.09
Виставка малюнків
«Дитинству – безпечні
дороги»

14.09-20.09
Кравець Н.І.
Голда О.І.

Вуличний марафон «Ось така
Ацеховський
Протягом
22. вона дорога!» (екскурсії
Я.І.
тижня
уявним містом) (8,10 класи)
Тематична виставка
Протягом
23. літератури
\
«Живи цікаво та
Мельник О.М.
тижня
безпечно».
Веселий уїк-енд. Рухлива гра
Класні
24. «Стій! Увага! Йди» (1-4
19.09
керівники
класи)
Веселий уїк-енд. Перегляд
мультфільму «Азбука
Вихователі
25.
20.09
дорожньої безпеки»
(дошкільна група)
21.09 - 30.09 Тиждень протипожежної безпеки «Небезпечний
вогонь»
Марценюк Л.І.
Дайджест з протипожежної
26.
Ацеховський
21.09
безпеки
Я.І.
Міжнародний день миру.
Конкурс малюнків на
Кравець Н.І.
27.
20.09
асфальті: «Діти України за
Голда О.І.
мир на Землі»
Тематична виставка
28.
Мельник О.М.
20.09
літератури «Ми – єдині, ми –
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29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

за мир»
Виховний калейдоскоп з
протипожежної безпеки.
Виставка малюнків «Вогонь
наш друг, та не завжди,
чекати можна і біди»
Виставка-огляд літератури
«Не панікуй! Дзвони - 101»
Веселий уїк-енд: Показ
мультфільмів на
протипожежну безпеку.
(дошкільна група, 1-4 класи)
Веселий уїк-енд: Всесвітній
день туризму. Спортивнотуристичний похід з
приготуванням кулішу.
Всеукраїнський День
бібліотек. Пізнавальні
екскурсії до бібліотеки
школи, міста.
Вечірка «Бібліотечне
безсоння. Надзвичайні події
у звичайній бібліотеці»

Малюта І.М.

23.09

Класні
керівники

Протягом
тижня

Мельник О.М.

Протягом
тижня

Вихователі
26.09

Марценюк Л.І.
Кравець Н.І.

27.09

Класні
керівники,
вихователі

30.09

Марценюк Л.І.
Кравець Н.І.

30.09
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Жовтень
Відмітка
№
Дата
про
Зміст роботи
Відповідальний
з/п
виконання виконання
І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової
загальної середньої освіти учнів, підвищення результативності
освітнього процесу
Підготувати та провести в рамках
загальношкільного
проєкту
«Через творчість, гру та креатив
Оргкомітет
1.
2 тиждень
вносимо в навчання позитив!»
проєкту
театралізований
ярмарок
«Чумацький шлях»
Провести
наради
при
директорові:
- про готовність закладу до Колісник О.А.
осінньо-зимового періоду. Стан
Чорна Я.Я.
протипожежної, каналізаційної, Марценюк Л.І.
опалювальної систем, котелень,
покрівлі.;
1 тиждень
- аналіз соціального паспорту
школи та співпраця педколективу
з
державними
установами,
громадськістю
з
соціальноправових питань;
- про організацію осінніх канікул
робота
з
учнями,
які
2.
потребують
психологічної
Кушнір К.С.
підтримки.
Виявлення,
попередження і розгляд випадків
насильства
та
жорстокого
поводження
з
дітьми, Швець Л.М.
профілактика
боулінгу
та
2 тиждень
мобінгу;
Швець Л.М.
про
медико-педагогічний
контроль
за
уроками
фізкультури.
про
недопущення
перевантаження учнів надмірним
обсягом домашніх завдань
про
дотримання
норм
3 тиждень
харчування вихованців;
Марценюк Л.І.
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3.

1.

2.

3.

4.

5.

про
ведення
шкільної
документації:
оформлення Швець Л..
класних журналів, особових
справ, журналів взаємозв’язку
вчителів, вихователів
Швець Л.М.
- про роботу з молодими
педагогами.
- про ведення документації з
Швець Л.М.
охорони праці, ОБЖ;
Малюта І.М.
4 тиждень
- про підсумки поглибленого Синицина Н.В.
медичного огляду вихованців.
Вивчити хід адаптаційного
періоду в 1-ому класі та провести
1-4 тижні
психолого-педагогічний
консиліум з даного питання.
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати та провести
фестиваль-огляд інноваційних
засобів «НаціональноВчителі,
1 тиждень
патріотичне виховання учнів на
вихователі
основі історичної, культурної
спадщини українського народу».
Провести засідання шкільної
Ацеховська
атестаційної комісії:
О.В.
- розгляд заяв педагогічних
Швець Л.М.
працівників про проходження
3 тиждень
атестації у 2020 – 2021 н.р.;
- затвердження плану-графіку
атестації
педагогічних
працівників
Провести
співбесіди
з
педагогічними працівниками, які
атестуються у 2020 – 2021
навчальному
році,
з
Швець Л.М.
4 тиждень
індивідуального
планування
атестації,
підвищення
кваліфікації.
Підготувати та провести тиждень
Гринишена
3 тиждень
історії «Україна в гомоні століть»
Л.М.
Підготувати
та
провести
засідання педагогічної ради:
Ацеховська
- Удосконалення самоосвіти
О.В.
4 тиждень
педагога
важливе
завдання
Швець Л.М.
шкільної методичної роботи.
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6.

7.

8.

9.

Провести заняття спецсемінарупрактикуму з вивчення
актуальних проблем спеціальної
педагогіки та впровадження
інноваційних технологій в
освітній процес:
Швець Л.М.
4 тиждень
- Особливості емоційно –
Мазурик О.Д.
вольової сфери дітей з
порушенням слуху. Практикум :
корекція розвитку слухо-зоротактильного сприймання та
формування вимови».
Провести заняття семінарупрактикуму:
- Використання лего-технологій
Швець Л.М.
для корекції та розвитку слухо4 тиждень
Мазурик О.Д.
зоро-тактильного сприймання
мовлення та формування вимови
учнів
Провести засідання шкільних
методичних об’єднань. (За
Голови ШМО 4 тиждень
планами роботи МО).
Вивчити систему роботи учителя
початкових класів Махлєєвої
Швець Л.М.
2-4 тижні
О.М.
ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Жовтень - СТУДІЯ «Чумацький шлях»
Компетентність: громадянська, підприємливість.
Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та
конструктивної участі у громадському житті, на
роботі.
Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх
у життя з метою підвищення як власного соціального
статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і
держави. Здатність до підприємницького ризику.
Кредо: «Йдемо чумацькими шляхами, сіллю землі в
єднанні станемо!»

1.

01.10 – 18.10 – Дні козацької слави
«У всі часи, у всі віки славу Україні приносять козаки»
Акція-привітання вчителів з
професійним святом «Спасибі
Марценюк Л.І.
02.10
вам, що ви на світі є, що сієте
Кравець Н.І.
добро, як щедрий колос!»
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Веселий уїк-енд. Спортивні
козацькі забави «Як козаки у
футбол грали».
Веселий уїк-енд. Розважальна
програма для дітей: «Браві
козаченьки»
Дайджест за темою місячника.
Внутрішкільна Спартакіада з
міні-футболу «Шкільна
футбольна ліга» (5-9 кл.)
Виховний калейдоскоп за
темою місячника.
Книжкова виставка «Історія
українського козацтва»

Веселий уїк-енд: Спортивна
8. розвага «Справжній український
козак» (6-12 клас)
Веселий уїк-енд: Спортивні
9. естафети «Найспритніші
козачата» (1-4 класи,дошк.група)
Дайджест присвячений святу
Покрови Пресвятої Богородиці,
10.
Дню українського Козацтва та
Дню захисника України

Кравець Н.І.
вихователі

03.10

Кравець Н.І.
вихователі

04.10

Вихователі
(1-9 кл.)

05.10

Врасій О.Ю.

05.10 –
06.10

Вихователі
(1-12 кл.)
Мельник О.М.

07.10
01.10 –
18.10

Кравець Н.І.
вихователі

10.10

Кравець Н.І.
вихователі

11.10

Вихователі
(1-12 кл.)

12.10

Марценюк
Л.І.
14.10
Врасій О.Ю.
вихователі
Кравець Н.І.
КТС. Ярмарок «Чумацький
12.
Класні
16.10
шлях»
керівники
19.10 – 25.10 – Тиждень історії – «Україна в гомоні століть»
1. Відкриття Тижня історії
України.
2. Історія в кросвордах та ребусах
«У світі
Гринишена
1.
19.10
історії».
Л.М.
3. Арт-вернісаж «Ми діти твої,
Україно»
(конкурс дитячого малюнка)
Вихователі
2. Дайджест за темою тижня.
19.10
(1-9 кл.)
Веселий уїк-енд: Спортивно11. туристичний похід «Козацький
куліш»
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3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.
2.

3.

4.

1.

1.Виставка новинок історичної
літератури
Гринишена
2. Акція «У нашій пам’яті вони
Л.М.
назавжди» в пам’ять про героїв,
Мельник О.М.
які загинули відстоюючи
майбутнє нашої країни.
1. Історичні цікавинки «Чи знаєте
Гринишена
ви, що…»
Л.М.
Виховний калейдоскоп за
темою тижня.
3. Марафон історичних фільмів
1. Усний журнал «Державні
символи України - історична
цінність народу»
2.Підбиття підсумків Тижня
історії України.
Веселий уїк-енд. Конкурс
малюнків «Я-частина історії»

20.10

21.10

Вихователі
(1-12 кл.)
Вихователі

21.10

Гринишена
Л.М.
Класні
керівники

23.10

Голда О.І.
вихователі

24.10

22.10

КТС "Halloween по-украiнськи"

Марценюк Л.І.
31.10
Кравець Н.І.
ІV. Вдосконалення оздоровчої реабілітації учнів
Скласти та затвердити примірне
1-2
перспективне меню на осінньоМарценюк Л.І.
тиждень
зимовий період
Перевірити організацію та якість
Марценюк Л.І. 3, 4 тижні
харчуванням учнів
Провести моніторинг серед учнів
7-12 класів щодо якості та
1-2
Кушнір К.С.
різноманітності продуктів
тиждень
харчування.
Проаналізувати, узагальнити
Собко Л.І.
результати поглибленого
1-3 тижні
Синицина Н.В.
медичного огляду вихованців.
V. Співпраця школи,
сім’ї, позашкільних установ, громадськості
Провести зустріч за круглим
столом з представниками дитячоюнацької спортивної школи
«Виховання у дітей мотивації на
Марценюк Л.І. 2 тиждень
здоровий спосіб життя,
громадянської активності на
основі козацької педагогіки»
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1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

VІ. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Здійснювати перевірку стану
охорони праці та техніки безпеки в
Малюта І.М.
1-4 тижні
школі
Провести повторні інструктажі з
охорони праці з працівниками
Малюта І.М.
1 тиждень
школи
Провести зустріч учнів та батьків з
представниками місцевого
1-4 тижні,
підрозділу МНС з питань
Марценюк Л.І. протягом
запобігання нещасних випадків та
н.р.
дій у надзвичайних ситуаціях.
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
Провести інвентаризацію
Провести профогляд і заміну
Колісник О.А.
1-4 тижні
електроламп
Грейц В.А.
Контролювати показання
Колісник О.А. 1-4 тижні
лічильників води, енергії
Придбати необхідний інвентар,
Колісник О.А. 1-4 тижні
обладнання.
Провести перевірку системи
водопостачання, каналізації,
електромережі, пожежної
сигналізації, опалювання на
Колісник О.А. 1 тиждень
предмет якісної підготовки їх до
навчального року. Провести
гідравлічне випробування
тепломережі.
Провести обробку дахів
Колісник О.А. 1-4 тижні
вогнезахисним розчином
Забезпечувати всі господарські
підрозділи миючими засобами,
Колісник О.А. 1-4 тижні
інвентарем, спецодягом.
Забезпечувати безперебійну
роботу харчоблоку та
Марценюк Л.І.
дотримання в ньому всіх
Синицина Н.В. 1-4 тижні
технологічних, санітарноКолісник О.А.
гігієнічних вимог.
Залучати для покращення
матеріальної бази школи
Ацеховська
позабюджетні благодійні кошти.
1-4 тижні
О.В.
Забезпечувати їх ефективне
використання.
Забезпечити безперебійну
Колісник О.А. 1-4 тижні

1-4
тижні
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11.

12.

діяльність банно-прального
комплексу та дотримання в
ньому санітарно-гігієнічних
вимог.
Контролювати та щоденно
вносити оновлені дані
лічильників до автоматизованої
системи «Енергосервіс»
1 раз на місяць вносити дані
лічильника електричної енергії на
офіційний сайт ukrbilling.com

працівники
пральні

Колісник О.А.

щоденно

Колісник О.А.

до 30.10
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Листопад
№
з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Дата
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової
загальної середньої освіти учнів, підвищення результативності
освітнього процесу
Провести наради при директорі:
- про результати перевірки
Синицина Н.В. 1 тиждень
санітарно-гігієнічного режиму в
школі-інтернаті
- про стан відвідування учнями
навчального закладу та
Марценюк Л.І. 1тиждень
попередження бродяжництва,
бездоглядності вихованців
- про участь педагогів школи у
вебінарах, семінарах,
Швець Л.М.
1тиждень
конференціях з метою
підвищення якості самоосвіти.
- про соціальний захист дітей
сиріт, ПБП та дітей інших
пільгових категорій.
Чорна Я.Я.
2 тиждень
- про стан охорони праці та
запобігання дитячого
1.
виробничого травматизму.
- про стан медичної реабілітації,
оздоровчої роботи з учнями;
охоплення вихованців
Швець Л.М.
2 тиждень
гуртковою роботою відповідно
Синицина Н.В.
до їх психофізичних
можливостей, нахилів
- про правила користування
Марценюк Л.І. 2 тиждень
мобільними телефонами в школі
- про посилення контролю щодо
оперативного реагування при
Марценюк Л.І. 3 тиждень
виявленні випадків скоєння
насильства над дітьми
- про дотримання режиму з
3 тиждень
економії електроенергії, тепло,
Колісник О.А.
водопостачання
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2.

3.

1.

2.

3.

- про дотримання вимог
охоронного педагогічного
режиму: перебування дітей на
Швець Л.М.
4 тиждень
свіжому повітрі, рухова
активність, фізкультхвилинки
під час занять, рухливі ігри
- дотримання вимог та
рекомендацій щодо проведення
занять з ЛФК в об’єднаних
Швець Л.М
4 тиждень
групах для дітей з однотипними
діагнозами
Підготувати та провести
02.11–
Тиждень точних наук
Швець Л.М.
08.11
«Математичний калейдоскоп»
Підготувати та провести День
української писемності та мови
Марценюк Л.І.
09.11
«Ти у мене від кореня, мово моя
нескорена!..»
Підготувати та провести Декаду
трудового навчання «Сумлінно
09.11–
Швець Л.М.
працюймо – майстерність
22.11
гартуймо!»
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати
та
провести
Ацеховська
1 тиждень
засідання педагогічної ради
О.В.
Заняття
Школи
молодого
педагога:
- інноваційний корекційний
урок: складові, форми, методи,
Швець Л.М.
1 тиждень
прийоми, види роботи;
- практикум: складання плануконспекту уроку.
Підготувати
та
провести
засідання
методичної
ради
школи:
- впровадження корекційнорозвивальних методик в
освітньому процесі;
Швець Л.М.
3 тиждень
- застосування ефективних
методів, форм навчання дітей за
індивідуальною формою;
-обговорення індивідуального
календарно-тематичного
планування з учнями, які мають
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4.

5.
6.

помірну розумову відсталість
Провести засідання творчої
групи «Формування життєвих
компетентностей вихованців
Швець Л.М.
3 тиждень
через застосування в освітньому
процесі новітніх технологій»
Вивчити стан викладання
Швець Л.М.
2-3 тижні
розвитку мовлення
Вивчити систему роботи
Швець Л.М.
3-4 тижні
учителя Пранчук Г.І.
ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Листопад СТУДІЯ «IT-Studio «Все в світ»
Компетентність: інформаційно – цифрова
компетентність. Застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) для створення,
пошуку, обробки, обміну інформацією в публічному
просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й
медіа-грамотність, основи програмування, навички
безпеки в Інтернеті. Розуміння етики роботи з
інформацією (авторське право, інтелектуальна
власність тощо).
Кредо: «Темп, технології, прогрес активізують пізнання
процес!»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

02.11 – 08.11 - тиждень математики і інформатики
«Математичний калейдоскоп»
Виставка дитячих малюнків
Голда О.І.,
«Геометричні фантазії»
вчителі
02.11
математики
Дайджест за темою тижня.
Вихователі
02.11
(1-12 кл.)
Мосціпан Г.О.,
Весела перерва «Цікава
вчителі
02.11
математика»
математики
Урок-змагання «Математичне
Одобецька О.С.
03.11
кафе»
Виховний калейдоскоп за
Вихователі
04.11
темою тижня.
(1-12 кл.)
Урок-подорож «Як приходить
Махлєєва О.М.
04.11
хліб»
Внутрішкільна Спартакіада з
04.11 –
настільного тенісу «Ас класу»
Врасій О.Ю.
06.11
(7-9 кл.)
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8.
9.

10.

Позакласний захід «Математика
навколо нас»
Підбиття підсумків тижня.
Фотозвіт проведених заходів.
Веселий уїк-енд.
Математичний конкурс
«Найрозумніший математик»

Мосціпан Г.О.

05.11

Марценюк Л.І.,
вчителі
математики

06.11

Одобецька
О.С.,
вихователі

07.11

09.11 – 20.11 – Декада трудового навчання «Сумлінно працюємо
– майстерність гартуємо»
Дайджест за темою декади.
Вихователі
11.
09.11
(6-12 кл.)
День української
учителі
писемності та мови «Ти у мене
12.
української
09.11
від кореня, мово моя
мови
нескорена!..»
1.Відкриття декади.
2. Ознайомлення з планом
проведення
Ацеховський
предметної декади.
Я.І., вчителі
13. 3. Відеоролик у холі школи
10.11
трудового
« Сумлінно працюємонавчання
майстерність гартуємо»
4. Майстер – клас

« Пришивання ґудзика »

14.

15.

16.

17.
18.

1. Апсайклінг в дії. Вдихаємо в
старі речі нове життя. «Друге
життя футболці»
2. Майстер –клас від дітей
« В’язання руками». Дівчата 10
клас.
Виховний калейдоскоп за
темою декади.
Майстер клас від учнів 7-8-х
класів
«Можеш сам – навчи другого»
« Підставка під гаряче»
Конкурсна програма з
профорієнтації «Через гру - в
доросле життя»
1. Бліц- турнір « Знавці
професій»

Голда О.І.

11.11

Вихователі
(6-12 кл.)

11.11

Ацеховський
Я.І.

12.11

Швець О.В.

12.11

Ацеховський
Я.І.

13.11
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7-8 класи.

Пальчик В.І.

2. Майстер клас від учнів 6 –а ,
6-б
«Подарунок від душі»
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Веселий уїк-енд. Квест «Вмієш
сам – навчи іншого»
Веселий уїк-енд. Перегляд
відеоролика про лайфаки в одязі
«Традиційні способи
виготовлення оберегів".
Українські традиції.
2. Фото – колаж «Вчитися
ніколи не пізно».
Дайджест за темою декади.

Голда О.І.,
вихователі
Кравець Н.І.,
вихователі
Вчителі
трудового
навчання

14.11
15.11

16.11

Вихователі
(1-12 кл.)

16.11

Кравець Н.І.

17.11

Майстер –клас « Розумна
іграшка» . Матеріал-фетр. Для
корекційних класів.

Голда О.І.

18.11

Виховний калейдоскоп за
темою декади.
КТС « Екофрендлі-екологічні
речі ,які покращують життя».
 Набірчик мішечків;
 Етнічні браслетики;
 Полиця для взуття;

Вихователі
(1-12 кл.)

18.11

Вчителі
трудового
навчання

19.11

1. Інформативна презентація
«Слід взуття в історії».

Фото –колаж.
Вчителі
« Ніколи не кажи: «Не вмію», а
трудового
20.11
кажи «Навчусь».
навчання
21.11 – 30.11 - Дні пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій в
Україні «Вогонь скорботи в серці на віки»
День пам’яті жертв Голодомору.
Акція «І плакала свіча в
скорботі»
Перегляд документального

Кравець Н.І.,
вихователі

21.11

Кравець Н.І.,

22.11
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фільму: «Голодомор. Великий
злам» із серії «Невідома
Україна»
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1.

2.

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Дайджест за темою тижня.
Книжкова виставка пам’яті
«Голодний 1933-й»
Виховний калейдоскоп за
темою тижня.
Родинне свято "Хліб на столі достаток в сім'ї"
Веселий уїк-енд. Спортивна
розвага «Веселка дитинства»
Дайджест за темою місячника.

вихователі
Вихователі
(6-12 кл.)

23.11

Мельник О.М.

21.11 –
30.11

Вихователі
(1-9 кл.)
Вчителі 1-4
класів
Врасій О.Ю.,
вихователі
Вихователі
(1-12 кл.)

25.11
27.11
28.11
30.11

ІV. Вдосконалення оздоровчої реабілітації учнів
Вивчити дотримання вимог та
рекомендацій щодо проведення
занять з ЛФК в об’єднаних
Швець Л.М.
2 тиждень
групах для дітей з однотипними
діагнозами
Перевірити дотримання вимог
щодо проведення фізкультурноМарценюк Л.І. 4 тиждень
оздоровчих заходів в другій
половині дня
V. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Перевірити виконання вимог з
техніки безпеки, охорони праці в Малюта І.М.
1-3 тижні
шкільних майстернях, пральні.
VІ. Фінансово-господарська діяльність
Розпочати проведення
відкритих торгів на закупівлю
Заремба Л.Г.
01.11.
товарів, робіт і послуг за
державні кошти на 2021 рік
Скласти акти списання
Колісник О.А. 1-4 тижні
матеріальних цінностей
Провести профогляд і заміну
Колісник О.А. 1-4 тижні
електроламп
Придбати інвентар, обладнання. Колісник О.А. 1-4 тижні
Контролювати та передавати
показники тепло-, водо-,
Колісник О.А. 1-4 тижні
електро лічильників,
забезпечувати режим економії
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6.

7.

8.

9.

електроносіїв та виконання
лімітів з постачання води, тепла,
освітлення.
Забезпечувати безперебійну
роботу харчоблоку та
Марценюк Л.І.
дотримання в ньому всіх
Синицина Н.В.
технологічних, санітарногігієнічних вимог.
Скласти перелік та списати
Керівник
шкільну документацію, термін
архівного
зберігання якої вийшов.
підрозділу
Контролювати та щоденно
вносити оновлені дані
Колісник О.А.
лічильників до автоматизованої
системи «Енергосервіс»
1 раз на місяць вносити дані
лічильника електричної енергії Колісник О.А.
на офіційний сайт ukrbilling.com

1-4 тижні

3-4 тижні

Щоденно

до 30.11
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Грудень
Відмітка
№
Дата
про
Зміст роботи
Відповідальний
з/п
виконання виконання
І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової
загальної середньої освіти учнів, підвищення результативності
освітнього процесу
Провести наради при директорі:
- про закінчення І семестру;
Швець Л.М.
- про підготовку та проведення
Новорічних Різдвяних свят та
Марценюк Л.І.
зимових канікул;
- про виконання бюджету,
Заремба Л.Г.
1 тиждень
використання лімітів
енергоресурсів за 2020 рік;
Колісник О.А.
- про дотримання вимог щодо
організації харчування
вихованців
- про результати контролю за
дотриманням учителями школи
нормативних документів щодо
оформлення журналів і табелів
успішності за І семестр 20202021 н.р.;
1.
- про здійснення медикопедагогічного контролю за
Швець Л.М.
2 тиждень
уроками фізичної культури
- про виконання Положення
про внутрішню систему
забезпечення якості освіти у
Піщанській спеціальній
загальноосвітній школіінтернаті
- про дотримання вимог
температурного, питного
Синицина Н.В.
режиму в навчальному закладі;
- про дотримання санітарноепідеміологічного режиму у
3 тиждень
закладі, спрямованого на
профілактику COVID-19 та
інших простудних захворювань
учасників освітнього процесу;
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2.

3.

4.

1.

2.

- про дотримання правил
Малюта І.М.
протипожежної безпеки,
запобігання дитячого
травматизму під час Новорічних
Різдвяних свят, зимових канікул
- про звернення громадян;
- про підсумки контролю
ведення журналів гурткової
Маарценюк Л.І.
4 тиждень
роботи та журналів
інструктажів з безпеки
життєдіяльності;
Підготувати накази:
- Про завершення І семестру,
1 тиждень
Ацеховська
проведення контрольних робіт з
О.В.
української мови, математики;
Швець Л.М.
- Про виконання навчальних
4 тиждень
програм за І семестр.
Підготувати та провести
7.12 –
Тиждень психології «5 днів у
Кушнір К.С.
13.12
світі Психології»
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Вивчити стан викладання курсу
«Я у світі», зарубіжної
Швець Л.М.
1-2 тижні
літератури в 6-12 класах
Вивчити систему роботи
учителя біології,
Швець Л.М.
1-2 тижні
природознавства Швець О.В.
ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Грудень СТУДІЯ «Щедра коляда»
Компетентність: загальнокультурна грамотність. Ця
компетентність передбачає розуміння власної
національної ідентичності як підґрунтя відкритого
ставлення та поваги до розмаїття культурного
вираження інших.
Кредо: «Мудрість народу в традиціях роду»
01.12 – 06.12 - тиждень правового виховання «Мораль, право,
закон - рушійні сили життя людини»
Марценюк Л.І.,
01.12–
Виставка дитячої творчості
1.
вихователі
«Мрії про Україну»
06.12
(1-12 кл.)
Всесвітній день боротьби зі
Вихователі
2.
01.12
СНІДом. Години спілкування:
(6-12 кл.)
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«СНІД – загроза людству
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Виховний калейдоскоп на
правову тематику
До Міжнародного дня людей з
інвалідністю. Акція “День
добра”
Книжкова виставка "Права
дитини - майбутнє України"

Вихователі
(1-12 кл.)

02.12

Вихователі
(1-12 кл.)

03.12

Мельник О.М.

Ляльковий театр «БіБаБо».
Махлєєва О.М.
Вистава на правову тематику
Косаренко Т.О.
для учнів 1-4кл.
Веселий уїк-енд: Гра- мандрівка
Кравець Н.І.,
«Як ми в країну права
вихователі
мандрували»
Веселий уїк-енд: День
Збройних Сил України. Конкурс
Голда О.І.,
малюнка «Збройні Сили
вихователі
України – наша гордість»;

01.12 –
06.12
04.12

05.12

06.12

07.12 – 13.12 - Тиждень психології «5 днів – у світі Психології»
Назва дня: Калейдоскоп
емоцій.
1.Інформаційна галерея «Це
цікаво».

Кушнір К.С.

9.

07.12
2.Психологічна акція
«Кольори мого настрою».
3. Корекційно – розвивальне
заняття
«Світ моїх емоцій».
Назва дня : правовий
вернісаж.
1.Інтерактивне заняття
«Подорож до країни Права».

10.

2. Виховний кейс «Правова
абетка»

Чорна Я.Я.
Трач А.І.

Гринишена
Л.М.
08.12
Вихователі
(6-12 класів)

3. Година спілкування «Знай
свої права та виконуй
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обов’язки»

Вихователі
(1-4 класів)

Назва дня: «Здоровим бути
модно !»
11.

12.

13.

1. Година спілкування «Усе
залежить від тебе».
2. Психологічні цікавинки «Як
бути здоровим ?»
Назва дня : подорож до себе.
1.Виховна година «Моя
професія…».

Вихователі
(1-12 класів)

09.12

Вихователі
(10-12 класів)

10.12

2.Година спілкування «Абетка
пошуку роботи».
Назва дня: «ЇЇ величність Гра!
»
1. Гра – вікторина «Хто я?».
Вчителі 1-4
класів
2.Розвивальна гра «Слідопити».

11.12

Веселий уїк-енд: Країна
Вихователі
14. творчості «Малюємо
12.12
(1-4 кл.)
долоньками»
Веселий уїк-енд. Свят вечір на
15. Андрія. «Ой, когуте, розкажи
Кравець Н.І.
13.12
мені»
14.12 – 24.12 - Декада традицій та звичаїв «Духовна криниця
українських традицій»
Вихователі
16. Дайджест за темою тижня
14.12
(1-12 кл.)
Шоу-змагання «Ми діти твої,
17.
Ш
Врасій О.Ю.
15.12
Україно!»
Творча майстерня «Листівка
Вихователі
16.12 –
18.
Святому Миколаю»
(1-12 кл.)
19.12
Кравець Н.І.,
Фотовиставка «Різдвяно14.1219.
вихователі
новорічні традиції в Україні».
24.12
(1-12 кл.)
Марценюк Л.І.,
Чобіток мрій «У Миколая в
16.12 20.
вихователі
ранній час подарунки є для нас»
19.12
(1-12 кл.)
КТС. Свято Миколая «В
Марценюк Л.І.
21.
18.12
український рідний край
Кравець Н.І.
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поспішає Миколай»

22.

Веселий уїк-енд. Готуємось до
Нового року. Майстерня Діда
Мороза

26

Акція «Карнавальний костюм»

28

Виховний калейдоскоп за
темою тижня

29

КТС. Новорічне свято «На
порозі Новий Рік – добрий,
світлий, чарівний»

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Марценюк Л.І.
Кравець Н.І.,
вихователі
(1-12 кл.)
Вихователі (112 кл.)
Вихователі
(1-12 кл.)
Марценюк Л.І.
Кравець Н.І.
вихователі
(1-12 кл.)

16.1220.12
21.12–
24.12
23.12

24.12

ІV. Вдосконалення оздоровчої реабілітації учнів
Провести співбесіди,
консультації з батьками, учнями
з питань дотримання правил
безпеки під час Новорічних
Класні
Різдвяних свят, зимових канікул
керівники,
1-3 тижні
та в умовах зниження
вихователі
температурного режиму.
Підготувати та вручити батькам
пам’ятки.
Перевіряти стан
Колісник О.А. 1-4 тижні
температурного режиму школи
Видати наказ:
- Про заходи з безпеки
життєдіяльності дітей під час
Ацеховська
3 тиждень
проведення Новорічних
О.В.
Різдвяних свят та зимових
канікул.
Провести класні години,
Швець Л.М.
інструктажі з учнями з питань
класні
3 тиждень
безпеки життєдіяльності в період
керівники
Новорічних Різдвяних свят.
Здійснювати контроль за станом
Малюта І.М.,
роботи з попередження дитячого
постійно
вихователі
травматизму
V. Співпраця школи, сім’ї, позашкільних установ,
громадськості
Провести співбесіди з батьками
Класні
3-4 тижні
з питань підсумків навчальних
керівники
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1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

досягнень учнів за І семестр.
VІ. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Здійснювати перевірку стану
охорони праці та техніки безпеки
Малюта І.М.
1-4 тижні
в школі
У планах роботи на період
канікул передбачати заходи
класні
оздоровчого характеру та заходи
керівники,
3-4 тижні
щодо попередження дитячого
вихователі
травматизму
Проводити планові та
позапланові інструктажі з ОП та
Малюта І.М.
1-4 тижні
ТБ з персоналом школи
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
Пролонгувати договори на
закупівлю продуктів харчування
Заремба Л.Г.
1-2 тижні
на 2021 рік
Організувати проведення торгів
Протягом
на закупівлю товарів, робіт і
Заремба Л.Г.
місяця
послуг
Провести профогляд і заміну
Колісник О.А. 1-4 тижні
електроламп
Придбати інвентар, обладнання. Колісник О.А. 1-4 тижні
Провести внутрішню
інвентаризацію матеріальної
Інвентаризацій
бази. Провести списання
на
1-4 тижні
матеріальних цінностей, не
комісія
придатних для використання.
Проводити огляди стану та
збереження шкільного майна,
Колісник О.А. 1-4 тижні
інвентарю, обладнання.
Контролювати та щоденно
щоденно
вносити оновлені дані
Колісник О.А.
лічильників до автоматизованої
системи «Енергосервіс»
Забезпечувати безперебійну
роботу харчоблоку та
Марценюк Л.І.
дотримання в ньому всіх
Колісник О.А. 1-4 тижні
технологічних, санітарноСиницина Н.В.
гігієнічних вимог.
Скласти акти списання
протягом
Колісник О.А.
матеріальних цінностей
місяця
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Січень
№
з/п

Зміст роботи

Дата
Відповідальний
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової
загальної середньої освіти учнів, підвищення результативності
освітнього процесу
Провести наради при
директорі:
- про виконання навчальних
програм, планів корекційноШвець Л.М.
2 тиждень
виховної роботи за І семестр; Марценюк Л.І.
- про планування освітньої
діяльності на ІІ семестр;

1.

2.
3.
4.

5.

- про роботу шкільної
Мельник О.М.
бібліотеки з національнопатріотичного виховання
учнів;
3 тиждень
- про стан ЦЗ;
Малюта І.М.
- про діагностику вибору
майбутньої професії
Чорна Я.Я.
дванадцятикласниками
- про стан роботи з дітьми ,
Чорна Я.Я.
позбавленим батьківського
піклування
Малюта І.М.
- про запобігання
4 тиждень
травматизму серед
Ацеховська
вихованців
О.В.
- про стан роботи із
зверненнями громадян.
Проаналізувати моніторинг
навчальних досягнень учнів
Швець Л.М.
2 тиждень
за І семестр.
Проаналізувати відвідування
Марценюк Л.І. 1-2 тижні
за І семестр.
Провести співбесіди з
батьками дітей з інвалідністю
Чорна Я.Я.
3-4 тижні
з питань навчання, вихонання
Узгодити план курсової
перепідготовки
Швець Л.М.
3-4 тижні
педпрацівників на 2021 рік
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
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1.

2.

3.

4.

5.

Підготувати та провести
засідання педагогічної ради:
1. Виховання на цінностях як
Ацеховська
один з ключових компонентів
О.В.
НУШ: від теорії до практики.
(Педагогічна кав’ярня).
Швець Л.М.
2. Про виконання навчальних
планів та програм за І
Швець Л.М.
семестр;
3. Звіти про рух, відвідування,
класні
навчальні досягнення учнів за
керівники
І семестр.
Підготувати та провести
заняття семінару-практикуму:
- застосування гімнастики в
корекційній роботі з учнями,
які
мають
системне
порушення слуху різного
Мазурик О.Д.
ступеню.
Підготувати та провести
заняття семінару- практикуму
з
вивчення
актуальних
проблем
спеціальної Швець Л.М.,
педагогіки та впровадження
інноваційних технологій в
освітній процес:
-психологічні
основи
позитивної
мотивації
в
навчальній та позаурочній
діяльності учнів;
Кушнір К.С.
помплексна
корекція
розладів поведінки учнів
середнього
і
старшого
шкільного віку
Провести засідання шкільних керівники МО
методичних об’єднань (за
планами роботи МО)
Заняття Школи молодого
педагога:
- активізація пізнавальної
діяльності учнів на уроках
Швець Л.М.
(ділова гра);
- самоаналіз уроку в системі
підвищення
професійного

2 тиждень

1 тиждень

2 тиждень

1-2 тижні

2 тиждень
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6.

7.

8.

рівня педагога.
Підготувати та провести
Тиждень предметів
корекційно-розвивального
Мазурик О.Д.
спрямування. «Застосування
Слободянюк
3 тиждень
активних форм навчання для
В.Й.
формування комунікативних
компетентностей учнів».
Засідання шкільної ПМПК:
Обговорення
результатів
навчання
дітей,
які
засвоюють
програму
на
Швець Л..
низькому
рівні
(за
2 тиждень
Мазурик О.Д.
результатами І семестру).
Надання рекомендацій щодо
подальшої
корекційної
роботи з цими учнями.
Вивчити стан викладання
Швець Л.М.
3-4 тижні
біології, природознавства
ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Січень «Зернята Дружби та злагоди»
Компетентність – Комунікативна
(ефективне спілкування)
Кредо: «Я хочу, я зможу, я досягну»

1.

2.

3.

4.

Дайджест за темою
місячника.
Ляльковий театр БіБаБо.
Вистава «Казка стукає в
віконце»
Виховний калейдоскоп за
темою місячника.
Веселий уїк-енд: Водохреще.
Години спілкування: “А що
третій празник - Святе
Водохреща». ”

Вихователі
(1-12 кл.)

13.01

Махлєєва О.М.
Косаренко Т.О.

14.01

Вихователі
(1-12 кл.)
Марценюк Л.І.,
вихователі

15.01

19.01

20.01 – 26.01 – Тиждень предметів корекційно-розвивального
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спрямування. «Застосування активних форм навчання для
формування комунікативних компетентностей учнів».
Дайджест до Дня Соборності
Вихователі
7
20.01
України
(1-12 кл.)
Інтегрований урок з розвитку
слухо-зоро-тактильного
Мазурик О.Д.
20.01
8 сприймання мовлення а
формування вимови

9

Корекційно-розвивальне
заняття «Пригоди веселки»

10

Корекційне заняття-подорож

11

Спортивно-корекційна
естафета «Scnool life»

12

Бінарний урок з музики та
образотворчого мистецтва

13

Виховний калейдоскоп до
Дня Соборності України

14

Флешмоб «Моя країна –
Україна»

Марценюк Л.І.

22.01

Інтегроване корекційнорозвивальне заняття «У похід
за математичними знаннями»

Мосціпан Г.О.

23.01

Врасій О.Ю.

23.01

Кравець Н.І.,
вихователі

25.01

Кравець Н.І.,
вихователі

26.01

Вихователі
(1-12 кл.)

27.01

15

16
18

19

20

Спортивні змагання «Спорт
крокує – козаків гартує»
Веселий уїк-енд: Конкурс
малюнків «Яскраве життя
дитинства»
Веселий уїк-енд: Ігрова
розважальна програма для
дітей «Пригоди у
мультляндії»
Міжнародний день пам’яті
жертв Голокосту. Години
спілкування: «Трагедія,
історія, пам’ять»

Михайловська
А.О.

20.01

Трач А.І.

21.01
21.01

Голда О.І.
Пальчик Т.Д.

22.01

Вихователі
(1-12 кл.)

22.01
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1.

1.

2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ІV. Вдосконалення оздоровчо-лікувальної реабілітації учнів
Провести індивідуальні
консультації з батьками,
класними керівниками з питань Пальчик Т.Д.
1-3 тижні
реабілітації дітей в групах
Мельник О.М.
ЛФК в школі та проведення
занять вдома.
V. Співпраця школи, сім’ї, позашкільних установ, громадськості
Провести круглий стіл для
учнів 12-х класів з питань
Марценюк Л.І.
4 тиждень
подальшого навчання в ПТНЗ,
Чорна Я.Я.
вибору майбутньої професії.
Провести заняття-практикуми
спеціалістів Піщанської
районної служби у справах
Марценюк Л.І.,
сім’ї і молоді з учнями 10-12-х
класні
4 тиждень
класів: сімейні відносини,
керівники
сімейні цінності. Планування
сім’ї.
VІ. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Забезпечити виконання
санітарно-гігієнічних вимог у
класних, спальних кімнатах,
Колісник О.А.
1-4 тижні
спортивному залі, майстернях,
Малюта І.М.
харчоблоку, інших приміщеннях
школи-інтернату
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
Провести аналіз використання
Колісник О.А.
3 тиждень
енергоносіїв за 2020 рік
Закінчити роботи по
Ацеховська
Протягом
дообладнанню зали ЛФК
О.В.
місяця
корекційним обладнанням
Профогляд і заміна
Колісник О.А.
1-4 тижні
електроламп
Передача показань лічильників
Колісник О.А.
1-4 тижні
тепла, води, енергії
Придбання інвентарю,
Колісник О.А.
1-4 тижні
обладнання.
Контролювати показники
тепло-, водо-, електро
лічильників, забезпечувати
Колісник О.А.
1-4 тижні
режим економії електроносіїв
та виконання лімітів з
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постачання води, тепла,
освітлення.
Забезпечувати безперебійну
роботу харчоблоку та
Колісник О.А.
7. дотримання в ньому всіх
Синицина Н.В.
технологічних, санітарногігієнічних вимог.
Забезпечити безперебійну
діяльність банно-прального
8. комплексу та дотримання на
Колісник О.А.
ньому санітарно-гігієнічних
вимог.
Організувати огляд кабінетів
9. санітарною комісією, надати
Колісник О.А.
узагальнені висновки
Контролювати та щоденно
вносити оновлені дані
10.
Колісник О.А.
лічильників до автоматизованої
системи «Енергосервіс»
1 раз на місяць вносити дані
лічильника електричної енергії
11.
Колісник О.А.
на офіційний сайт
ukrbilling.com

1-4 тижні

1-4 тижні

4 тиждень

щоденно

до 30.09

VІІІ. Система внутрішкільного контролю
Вид
контролю
Оглядовий

І тиждень

ІІ тиждень

Виконання планів роботи МО
(перевірка документації,
співбесіди).

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Перевірка стану
ведення зошитів
з математики в
6-12
класах(наказ)

Перевірка календарнотематичних планів, планів
корекційно-виховної роботи в
ІІ семестрі (співбесіди)
Тематични
й

Контроль за
проведенням
педагогічної
ради:
1. Виховання на
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Фронтальн
ий

Виконання
навчальних
програм
(оперативка
)

Попередж
увальний

Контроль за
здійсненням
харчування,
медичним
обслуговува
нням
учнів(опера
тивка)

Класноурочний

Персональ
ний
Повторний

цінностях як
один з
ключових
компонентів
НУШ: від
теорії до
практики.
(педрада)
про
затвердження
графіка
основних
щорічних
відпусток на
2021 рік
(нарада)
Контроль за
виконанням
законодавчих,
нормативних
документів про
освіту:
забезпечення
всеобучу
(оперативка)

Контроль за
проведенням
Тижня
предметів
корекційнорозвивального
спрямування.
(наказ)
Перевірка
дотримання
санітарногігієнічних норм
під час
організації
навчальновиховного
процесу
(оперативка)

Контроль за
збереженням
шкільного
майна
(оперативка);
Контроль за
роботою
шкільної
бібліотеки з
національнопатріотичного
виховання
учнів (нарада)

Підсумки
відвідування
школи учнями
протягом 1
семестру
(оперативка)
Вивчення стану викладання
біології, природознавства, курсу
«Я у світі» в 6-12 класах (наказ)
Календарно-тематичне планування на
ІІ семестр (аналіз, співбесіди)
Стан введення класних журналів
(наказ)
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Лютий
№
з/п

Зміст роботи

Відповідальни
й

Дата
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової
загальної середньої освіти учнів, підвищенню
результативності освітнього процесу
Провести наради при
директорі:
Ацеховська
- про стан превентивного
О.В.
виховання;
- про хід атестації
Швець Л.М.
1 тиждень
педагогічних працівників;
- робота з педкадрами, які
здійснюватимуть набір до 1
класу у 2020-2021 н.р.
- робота класних керівників; Марценюк Л.І.
- про проведення заходів для
профілактики захворювань
Синицина Н.В. 2 тиждень
на грип та ГРВІ в зимовий
період 202 року
- індивідуальна
Кушнір К.С.
1. психологічна допомога
дітям з складними
3 тиждень
порушеннями психіки та
поведінки;
Синицина Н.В.
- стан медико-педагогічного
контролю за фізичним
вихованням учнів 1-9 класів;
- дотримання об’єктивності
Швець Л.М.
при виставленні учням
оцінок;
4 тиждень
-про підвищення
кваліфікації педагогів в
Швець Л.М.
контексті змін, внесених до
Постанови Кабміну від
21.08.2019 р.
№ 800
Підготувати та провести
Декаду рідної мови «До
2.
Марценюк Л.І. 2-3 тижні
мови серцем доторкнись!»
(за окремим планом).
3. Провести засідання
Мазурик О.Д. 3 тиждень
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1.

2.

3.
4.

5.

шкільного МПК:
Обговорення рівня
корекційної роботи з дітьми
з найбільш складними
дефектами слуху
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати та провести в
рамках Декади рідної мови
Учителі
«До мови серцем
української
2-3 тижні
доторкнись!» відкриті
мови,
уроки, позаурочні заходи (за
вихователі
окремим планом).
Провести заняття
спецсемінару-практикуму з
вивчення актуальних
проблем спеціальної
Швець Л.М.
педагогіки та впровадження
3 тиждень
інноваційних технологій в
освітній процес:
Марценюк Л.І.
- Булінг : причини та
наслідки. Правова
відповідальність за булінг.
Вивчити систему роботи
учителя української мови
Швець Л.М.
2-3 тижні
Пранчук Г.І.
Вивчити систему роботи
Марценюк Л.І. 1-2 тижні
вихователя Одобецької О.С.
Завершити вивчення
системи роботи
педпрацівників, які
до
Ацеховська
атестуються, та підготувати
01.03.2021р
О.В.
характеристики їх
.
діяльності.
ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Лютий «Зернята мудрості і знань»
Компетентність – Вміння вчитися впродовж
життя. Спілкування державною мовою.
Математична грамотність.
Кредо: «Цінні знання лише ті, що здобуваються
свідомо»
1.

Веселий уїк-енд:
Конкурсно-розважальна

Кравець Н.І.,
вихователі

01.02
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

програма «Віночок дружби»
Веселий уїк-енд:
Врасій О.Ю.,
Спортивно-ігрова програма
02.02
вихователі
«Естафета здоров’я»
Дайджест за темою
Вихователі (103.02
місячника.
12 кл.)
Година спілкування «Шлях
Марценюк Л.І.
04.02
до добра»
Вихователі
Виховний калейдоскоп за
Вихователі
05.02
темою місячника.
(1-12 кл.)
Веселий уїк-енд: Робота
Кравець Н.І.,
творчої майстерні «Мій
08.02
вихователі
улюблений казковий герой»
Веселий уїк-енд: Музичний
Альміз С.С.,
09.02
марафон
вихователі
10.02 - 23.02 - Декада рідної мови «До мови серцем
доторкнись!»
Вихователі
Дайджест за темою декади
10.02
(1-12 кл.)
День відкриття Декади
рідної мови.
Марценюк Л.І.
10.02
Раптівка «Рідне слово про
рідну мову»
Тематична виставка «Мова
Мельник О.М.
10.02
українська – мова солов’їна»
Літературний квест
Пранчук Г.І.
10.02
«Заморочки з бочки»
День українського
поетичного слова.
Марценюк Л.І.
11.02
Поетична кав’ярня «Відчуй
смак рідної мови»
Викладка книжок видатних
українських поетів, поетів
Мельник О.М.
11.02
земляків «Ми з Україною у
серці назавжди»
Кравець Н.І.
Музині перерви-руханки.
12.02

Музична вітальня «Все
Пальчик Т.Д.
минає, а музика живе вічно»
Виховний калейдоскоп за
Вихователі
16.
темою декади
(1-12 кл.)
Махлєєва О.М.
День української казки.
17. Казка запрошує на гостинну.
Косаренко
Інсценізація на новий лад
Т.О.
15.

12.02
12.02
13.02
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казки «Рукавичка»
18. Казкова вікторина.
Презентація найкращих
19.
українських народних казок.
День української
вишиванки.
20. Виставка «Вишивала мама
вишиванку»
21.

КТС. «І на тім рушникові»

День Святого Валентина.
Шоу-програма «Love is»
Веселий уїк-енд: Стрітення.
«Стрітення Господнє
23.
величаймо» (Обрядові
народні ігри, пісні)
22.

Веселий уїк-енд: Гра24. подорож «Стежинами рідної
мови»
25. Дайджест за темою декади
День знавців української
мови.
26. Змагання ерудитів «Якщо
мову добре знаєш – ребуси й
кросворди розгадаєш»
Інтелектуальна гра-конкурс
знавців української мови
27.
«Мово українська, гордосте
моя»
День дитячої творчості.
28. Виставка малюнків учнів до
літературних творів.

Кравець Н.І.
Вихователі
(1-12 кл.)

13.02
13.02

Марценюк Л.І.
Кравець Н.І.

14.02

Класні
керівники

14.02

Кравець Н.І.

14.02

Вихователі
(1-12 кл.)

15.02

Марценюк
Л.І.,
вихователі
(1-12 кл.)
Вихователі
(1-12 кл.)

16.02

17.02

Вчителі
української
мови

17.02

Вчителі
української
мови

17.02

Вчителі
образотворчог
о мистецтва,
вихователі 212 кл.

18.02

День боротьби зі
Вчителі
суржиком.
української
29. Виставка тематичних
мови,
плакатів «Говори
вихователі
українською правильно!»
Акція «Геть суржик! Хай
30.
Марценюк Л.І.
бринить -співає гарна мова!»

19.02

19.02
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Виховний калейдоскоп за
темою декади
День українських страв та
напоїв.
Приготування, презентація,
32. дегустація страв та напоїв
української кухні «Смачна
кухня в Україні споконвіку і
донині»
День Героїв Небесної Сотні.
33. Години спілкування «Герої
не вмирають»
Книжкова виставка «Героям
34. Небесної Сотні
присвячується…»
31.

Конкурс малюнку «Ми
35.
пам’ятаємо»
День підведення підсумків
Декади рідної мови.
36.
Фотовиставка «Ми всі –
активні учасники Декади»
Відзначення найактивніших
37.
учнів, класних колективів.
Веселий уїк-енд: Музично38. розважальна програма
«Чарівний стілець»
39. Веселий уїк-енд: Ігрова
програма «Зимові забави»
40. Дайджест до дня Масляної.

Вихователі
(1-12 кл.)

19.02

Класні
керівники,
вихователі 112 кл., учні

20.02

Вихователі
(1-12 кл.)

20.02

Мельник О.М.

20.02

Кравець Н.І.
вихователі
(6-12 кл.)

20.02

Марценюк Л.І.

21.02

Кравець Н.І.

21.02

Кравець Н.І.,
вихователі
(1-12 кл.)
Кравець Н.І.,
вихователі

22.02

23.02

(1-12 кл.)
Вихователі
(1-12 кл.)

24.02

КТС. «Ой, весела Масляна
Марценюк Л.І.
41. зиму проводжає, весну
24.02
Кравець Н.І.
зустрічає»
Виховний калейдоскоп за
Вихователі
42.
26.02
темою місячника
(1-12 кл.)
Веселий уїк-енд: Конкурс
Кравець Н.І.,
43. малюнків «Природа – наша
вихователі
29.02
мати, треба її оберігати»
(1-12 кл.)
ІV. Вдосконалення оздоровчо реабілітації учнів
Провести огляд збереження Марценюк Л.І.
1.
4 тиждень
шкільного майна та
Синицина Н.І.
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дотримання санітарногігієнічних норм під час
організації освітнього
процесу.

1.

1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

V. Співпраця школи, сім’ї, позашкільних установ,
громадськості
Провести спільні зустрічі,
співбесіди з батьками,
працівниками служб у
справах дітей Піщанської
Чорна Я.Я.
протягом
РДА, спеціалістів у справах
місяця
сім’ї і молоді, сільських рад
з питань соціального захисту
вихованців, роботи з
батьками.
VІ. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Перевірити стан охорони
праці та техніки безпеки в
Малюта І.М.
1-4 тижні
школі
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
Організувати за потребою
1-3
Колісник О.А.
ремонт ТЗН
тиждень
Придбання інвентарю,
Колісник О.А.
1-4 тижні
обладнання.
Контролювати показники
тепло-, водо-, електро
лічильників, забезпечувати
режим економії
Колісник О.А.
1-4 тижні
електроносіїв та виконання
лімітів з постачання води,
тепла, освітлення.
Забезпечувати безперебійну
роботу харчоблоку та
Марценюк Л.І.
дотримання в ньому всіх
1-4 тижні
Синицина Н.В.
технологічних, санітарногігієнічних вимог.
Забезпечити безперебійну
діяльність банно-прального
комплексу та дотримання на Колісник О.А.
1-4 тижні
ньому санітарно-гігієнічних
вимог.
Надати пропозиції по
1-3
Колісник О.А.
підготовці закладу до
тиждень
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7.

8.

ремонту
Контролювати та щоденно
вносити оновлені дані
лічильників до
автоматизованої системи
«Енергосервіс»
1 раз на місяць вносити дані
лічильника електричної
енергії на офіційний сайт
ukrbilling.com

Колісник О.А.

щоденно

Колісник О.А.

до 28.02

VІІІ. Система внутрішкільного контролю
Вид
контролю
Оглядовий

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Індивідуальна
психологічна
допомога дітям з
складними
порушеннями
психіки та
поведінки
(нарада)
Контроль за проведенням Декади
рідної мови «До мови серцем
доторкнись!» (наказ).

Тематични
й

Фронтальн Ведення особових справ учнів
ий
(наказ)

Попередж
увальний

Контроль за
здійсненням
харчування,
медичним
обслуговува
нням учнів

Стан медикопедагогічного
контролю за
фізичним
вихованням
учнів 1-12
класів (нарада)
Контроль за
Перевірка
Контроль за
виконанням
дотримання
збереженням
законодавчих,
санітарношкільного
нормативних гігієнічних норм
майна
документів про під час організації (оперативка)
освіту:
навчально81

(оперативка
)
Класноурочний

Персональ
ний
Повторний

Стан
відвідування
школи
учнями
(нарада)

забезпечення виховного процесу
всеобучу
(оперативка)
(оперативка)
Класноурочний
контроль в 12
класі
(відвідування,н
аказ)

Вивчення системи роботи вчителя
Марценюк Л.І., (наказ)
Вивчення системи роботи вихователя
Підготовка атестаційних
Одобецької О.С.(наказ)
характеристик
Контроль за
здійсненням
харчування,
медичним
обслуговування
м учнів
(оперативка)
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Березень
№
з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Дата
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення
базової загальної середньої освіти учнів,
підвищення результативності освітнього процесу
Провести наради при
директорі:
- про стан відвідування
Марценюк Л.І.
учнями школи;
- про організаційні
заходи щодо
щопонеділка
забезпечення замовлення,
Швець Л.М.
1 тиждень
видачі та обліку
документів про освіту
державного зразка для
випускників 10,12 класів;
Марценюк Л.І.
- про проведення
Шевченківських днів у
школі
- про стан гурткової
роботи, охоплення учнів
різними видами
позаурочної діяльності;
1.
- робота з учнями, які
Марценюк Л.І.
потребують
психологічної підтримки.
2 тиждень
Виявлення,
Кушнір К.С.
попередження і розгляд
випадків булінгу,
насильства та жорстокого
поводження з дітьми у
сім’ях.
- про стан роботи з
охорони праці та
Малюта І.М.
3 тиждень
попередження дитячого
травматизму
- Про підсумки вивчення
системи роботи
педагогічних
Швець Л.М.
4 тиждень
працівників, які
атестуються
2. Підготувати та провести
Марценюк Л.І. 10.03 – 15.03
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3.

Шевченківські дні «Не
згасне велич Кобзаря!»
Підготувати та провести
в рамках
загальношкільного
проекту «Ми зернятка
добра в своє майбутнє
сіємо…» Дні мистецтв та
креативу «Творчість
дарує крила»

Кравець Н.І.,
вчителі
образотворчого 23.03 – 31.03
мистецтва
вихователі
3 тиждень

Підготувати та провести
свято-презентацію «Ми
Марценюк Л.І.
4.
4 тиждень
зернятка добра в своє
Кравець Н.І.
майбутнє сіємо…»
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати та провести
Тиждень початкової
ланки «Розвиток
пізнавальної сфери
молодших школярів на
1.
Махлєєва О.М.
3 тиждень
основі впровадження
корекційних
інноваційних технологій
навчання, виховання». (за
окремим планом)
Підготувати атестаційні
матеріали та провести
Ацеховська
засідання шкільної
2.
О.В.
4 тиждень
атестаційної комісії:
Швець Л.М.
- про підсумки атестації у
2020-2021 н.р.
Підготувати та провести
в рамках семінару
конференцію:
Швець Л.М.
- використання
Мазурик О.Д.
інноваційних технологій
3. в корекційно1 тиждень
розвивальній роботі з
дітьми, які мають
комплексні порушення
когнітивної сфери.
4.

Підготувати та провести

1 тиждень
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5.

засідання
педагогічної
ради
педагогічну
вітальню
«Модель
сучасного педагога в
умовах
інноваційного
освітнього
процесу».
(Творчі звіти педагогів,
які атестуються)
Підготувати та провести
засідання шкільних МО
(за планами роботи МО)

Ацеховська
О.В.
Швець Л.М.

Швець Л.М.,
керівників МО

1 тиждень

ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Березень «Зернята творчості та креативу»
Компетентність – Загальнокультурна грамотність
(обізнаність і здатність до самовираження
в сфері культури)
Кредо: «Творчість дарує крила»
10.03 – 15.03 – Шевченківські дні «Незгасне велич Кобзаря»
Вчителі
Раптівка «Вінок
1.
української
10.03
Кобзареві»
мови
Книжковий вернісаж
«Шевченко не поет, а
2.
Мельник О.М.
10.03-15.03
голос душі українського
народу»
Виховний калейдоскоп
вихователі
3. до вшанування пам’яті
12.03
(1-12кл.)
Великого Кобзаря
Конкурс малюнків
Кравець Н.І.,
4. «Шевченко в моєму
вихователі
10.03-15.03
серці»
(2-12 кл.)
Музична вітальня «Ти з
5.
Кравець Н.І.
13.03
нами, Тарасе!»
16.03 – 22.03 – Тиждень початкової ланки «Розвиток
пізнавальної сфери молодших школярів на основі
впровадження корекційних інноваційних технологій
навчання,
виховання»
Дайджест за темою
вихователі
6.
16.03
місячника
(1-12 кл.)
7. Еко-дайджест «Ми і
Сергієва Н.П.
16.03
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довкілля»
Гра-пошук «Весна в
8.
Косаренко Т.О.
17.03
житті тварин»
вихователі
Виховний калейдоскоп
9.
17.03
за темою місячника
(1-12 кл.)
Інтегрований урок з
читання, розвитку
мовлення та
Косаренко Т.О.
10.
19.03
образотворчого
Голда О.І.
мистецтва «Весняна
круговерть»
Веселий уїк-енд:
Кравець Н.І.,
11. Майстер клас «Паперові
21.03
вихователі
клаптики»
23.03 – 31.03 – Дні мистецтва та креативу «Творчість дарує
крила»
Дайджест за темою
вихователі
12.
23.03
тижня
(1-12 кл.)
Кравець Н.І.,
Мистецький флешмоб
вчителі
13.
23.03
«Кольорові долоньки»
образотворчого
мистецтва
Голда О.І.,
Майстерня ремесел
14.
Ацеховський
24.03
«Школа має талант»
Я.І.
Марценюк Л.І.
КТС. Свято-презентація
Кравець Н.І.,
15. «Ми зернятка добра в
вихователі
24.03-26.03
своє майбутнє сіємо…»
(1-12 кл.)
Виховний калейдоскоп
за темою тижня
Музична перерва для
учнів 1-4 класів
17.
«Співаємо, весну
закликаємо!»
16.

Майстер-клас «Азбука
18.
малюнка»
Веселий уїк-енд:
19. Музичний парад з
улюблених мультфільмів.
Веселий уїк-енд:
20.
Музична вітальня «Хай

Вихователі
(1-12 кл.)
Кравець Н.І.

25.03

25.03

Вчителі
образотворчого
мистецтва

26.03

Кравець Н.І.,
вихователі

28.03

Кравець Н.І.,
вихователі

29.03
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усіх єднає танець»
Марценюк Л.І.,
вчителі
День умілих рук «Дитячі образотворчого
21.
30.03
руки творять чудеса»
мистецтва,
трудового
навчання
ІV. Вдосконалення оздоровчої реабілітації учнів
Провести поглиблений
1. медичний огляд
Синицина Н.В.
2-3 тижні
вихованців.
V. Співпраця школи, сім’ї, позашкільних установ,
громадськості
Провести День відкритих
дверей для батьків
1.
Марценюк Л.І.
3-4 тижні
вихованців школиінтернату
Заняття-практикум
спеціалістів Піщанської
районної служби у
справах сім’ї і молоді з
Марценюк Л.І.,
протягом
учнями 10-12 класів
2.
класні
місяця по
«Професія як основа
керівники
п’ятницям
життєвого успіху.
Законодавство України
про працю. Шляхи
пошуку роботи»
VІ. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Провести огляд кабінетів,
майстерень, спортзалів,
ігрових спортивних
1. майданчиків з
Малюта І.М.
4 тиждень
дотримання вимог
безпеки життєдіяльності
дітей
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
Профогляд і заміна
1.
Колісник О.А.
1-4 тижні
електроламп
Придбання інвентарю,
2.
1-4 тижні
обладнання.
Проводити огляди стану
та збереження шкільного
3.
Колісник О.А.
1-4 тижні
майна, інвентарю,
обладнання.
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4.

5.

6.

7.

8.

Контролювати показники
тепло-, водо-, електро
лічильників,
забезпечувати режим
економії електроносіїв та
виконання лімітів з
постачання води, тепла,
освітлення.
Забезпечувати
безперебійну роботу
харчоблоку та
дотримання в ньому всіх
технологічних, санітарногігієнічних вимог.
Забезпечити
безперебійну діяльність
банно-прального
комплексу та дотримання
на ньому санітарногігієнічних вимог.
Контролювати та
щоденно вносити
оновлені дані лічильників
до автоматизованої
системи «Енергосервіс»
1 раз на місяць вносити
дані лічильника
електричної енергії на
офіційний сайт
ukrbilling.com

Колісник О.А.

1-4 тижні

Марценюк Л.І.,
Синицина Н.В.

1-4 тижні

Колісник О.А.

1-4 тижні

Колісник О.А.

щоденно

Колісник О.А.

до 30.03

VІІІ. Система внутрішкільного контролю
Вид
контролю
Оглядовий

Тематичний

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Стан
збереження
підручників
(наказ)
Робота
шкільних МО
відвідування
Проведення

Проведення
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Тижня
початкової
ланки
«Використанн
я
інноваційних
технологій в
корекційнорозвивальній
роботі з
дітьми, які
мають
комплексні
порушення
когнітивної
сфери»
(наказ)
Фронтальни
й

Попереджув
альний
Класноурочний
Персональн
ий

Повторний

Проведення
Шевченківських днів «Не
згасне велич
Кобзаря!»
(наказ)

Проведення
педради творчих звітів
педагогів, які
атестуються
(Педагогічна
вітальня)

Днів мистецтв
та креативу
«Творчість
здоров’я
крила», святапрезентації
«Ми зернятка
добра в своє
майбутнє
сіємо…»
(наказ)

Стан ведення
зошитів в
початкових
класах (наказ)

Підготовка атестаційних матеріалів до
засідання шкільної АК (атестаційні листи)

Стан
відвідування
(нарада при
директорі)
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Квітень
№
з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Дата
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення
базової загальної середньої освіти учнів, підвищення
результативності освітнього процесу
Провести наради з питань:
- про стан відвідування
учнями школи
Марценюк Л.І.
- про підготовку та
щопонеділк
проведення об’єктових
Швець Л.М.
а
тренувань до Дня
1 тиждень
Цивільного захисту;
- про спільну роботу
Чорна Я.Я.
педколективу з державними
установами з питань
соціального захисту
вихованців
- про проведення
Синицина Н.В.
поглибленого медичного
огляду учнів;
1.

2.

- про підготовку до літнього Марценюк Л.І.
оздоровлення 2021 р.
вихованців (формування
груп, складання графіків
роботи вихователів)
- ознайомлення з
Швець Л.М.
інструктивно-нормативною
документацією про
закінчення навчального року
- про ефективність
превентивного виховання
Кушнір К.С.
учнів, попередження
тютюнопаління
- про виконання річного
плану роботи та створення
робочої групи з планування
роботи школи на 2021 –
2022 н.р.
Підготувати та провести
Кравець Н.І.,
свято - презентацію «Ми
вчителі
зернятка добра в своє
образотворчого

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

4 тиждень
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майбутнє сіємо…»
мистецтва
фестиваль моди «Екоперлина 2021»
Провести День Цивільного
Швець Л.М.
3.
4 тиждень
захисту
Малюта І.М.
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати та провести
засідання педагогічної ради:
- надбання і перспективи
Ацеховська О.В.
1.
розвитку початкової ланки
4 тиждень
навчання в умовах реалізації Швець Л.М.
науково-методичної
проблеми школи.
Провести заняття
спецсемінару-практикуму з
вивчення актуальних
проблем спеціальної
Швець Л.М.
педагогіки та впровадження
інноваційних технологій в
освітній процес:
- виховання у дітей
правильного ставлення до
2.
4 тиждень
закону та навичок захисної
поведінки.
- спільна діяльність
психологічної служби
вчителів, вихователів по
Чорна Я.Я.
соціалізації дітей з сімей, які
опинились в складних
життєвих обставинах;

3.

Підготувати та провести
семінар-практикум для
педагогів школи-інтернату
«Створення сучасного
освітнього середовища для
успішної корекції,
реабілітації дітей з
інтелектуальними
порушеннями відповідно до
вимог Концепції «Нова
українська школа».

Швець Л.М.

2 тиждень
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4.

5.

6.

7.

Провести засідання робочої
групи з планування роботи
Ацеховська О.В.
4 тиждень
школи на наступний
Швець Л.М.
навчальний рік
Провести анкетування
педагогічних працівників з
вивчення актуальних питань
Керівники МО
2-3 тижні
освітньої діяльності для
планування роботи школи на
наступний навчальний рік.
Заняття Школи молодого
педагога:
Швець Л.М.
4 тиждень
- захист презентацій «Перші
Марценюк Л.І.
педагогічні здобутки»
Вивчити стан викладання
трудового навчання швейної справи в 4-10
Швець Л.М.
1 - 4 тижні
класах
ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи

Квітень «Паросток злагоди і добра»
Компетентність – Екологічна грамотність і здоровий
спосіб життяя
Кредо: «Через очищення душі до гармонії з природою»
01.04 – 08.04 – Тиждень пропаганди здорового способу життя
«Моє здоров’я – моє щасливе майбутнє»
Виховний калейдоскоп за
вихователі
1.
01.04
темою тижня
(1-12 кл.)
Конкурс малюнків «Я хочу
Кравець Н.І.,
01.04 –
2.
бути здоровим!»
вихователі
12.04
(1-12 кл.)
Книжкова виставка «Молодь
01.04 –
3.
Мельник О.М.
обирає здоров’я»
12.04
Веселий уїк-енд: ГраКравець Н.І.,
4.
мандрівка до країни
04.04
вихователі
Здоров’я
Веселий уїк-енд: Активний
5.
відпочинок «Здоровий дух у
Вихователі
05.04
здоровому тілі»
(1-12 кл.)
Дайджест за темою тижня
Вихователі
6.
06.04
(1-12 кл.)
7.
Товариська гра з мініВрасій О.Ю.,
07.04
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футболу «У здоровому тілі
вихователі 7-8
– здоровий дух» (7-8 кл)
кл.
Виховний калейдоскоп за
Вихователі
8.
08.04
темою тижня
(1-12 кл.)
09.04 – 19.04 – Декада екології «Здорова планета – здорова
людина.»
Конкурс малюнків
Кравець Н.І.,
09.04 –
9.
«Чарівний світ природи»
Вихователі
19.04
(1-12 кл.)
Виставка літератури «З
09.04 –
10.
Мельник О.М.
природою живи у дружбі»
19.04
Веселий уїк-енд: Робота
творчої майстерні
Кравець Н.І.,
11. «Первоцвіти не зриваємо, їх
11.04
вихователі
малюємо, ліпимо,
вирізаємо»
Веселий уїк-енд: ЕкскурсіяМарценюк Л.І.,
12 акція «Боротьба з Королем
12.04
вихователі
сміття»
Дайджест за темою декади
Вихователі (113
13.04
12 кл.)
Акція «Бережи енергію –
Марценюк Л.І.,
09.04 –
14 крокуй до зеленого
вихователі
19.04
майбутнього»
Фестиваль моди «ЕкоКравець Н.І.,
15 перлина 2021»
вихователі
16.04
(1-12 кл.)
Веселий уїк-енд: Операція
Марценюк Л.І.,
16 «Україна без сміття»
18.04
вихователі
18

1.

2.

3.

Веселий уїк-енд: Виставкаконкурс «Великодня
писанка»

Кравець Н.І.,
вихователі

09.05

19.04

ІV. Вдосконалення оздоровчої реабілітації учнів
Підготовка плану літнього
Марценюк Л.І. 3 тиждень
оздоровлення
Проведення медичних
обстежень вихованців для
Синицина Н.В. 4 тиждень
вступу в ПТНЗ, літнього
оздоровлення
Перевірити стан медикопедагогічного контролю за
Собко Л.І.
3-4 тижні
фізичним вихованням учнів
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Провести спеціальне
об’єктове навчання з питань
Малюта І.М.
1-4 тижні
цивільного захисту та
протипожежне тренування.
Провести тренування з
евакуації учасників
освітнього процесу на
Швець Л.М..
випадок виникнення
Колісник О.А.
1-4 тижні
надзвичайної ситуації
Малюта І.М.
техногенного або
природного характеру.
VІ. Фінансово-господарська діяльність
Організувати роботу з
благоустрою території
Колісник О.А.
1-2 тижні
школи та прилеглого до
школи мікрорайону
Контролювати показники
тепло-, водо-, електро
лічильників, забезпечувати
режим економії
Колісник О.А.
1-4 тижні
електроносіїв та виконання
лімітів з постачання води,
тепла, освітлення.
Забезпечувати безперебійну
роботу харчоблоку та
Колісник О.А.
дотримання в ньому всіх
1-4 тижні
Синицина Н.В.
технологічних, санітарногігієнічних вимог.
Залучати для покращення
матеріальної бази школи
позабюджетні благодійні
Ацеховська О.В. 1-4 тижні
кошти. Забезпечувати їх
ефективне використання.
Забезпечити безперебійну
діяльність банно-прального
комплексу та дотримання на
Колісник О.А.
1-4 тижні
ньому санітарно-гігієнічних
вимог.
Контролювати та щоденно
щоденно
вносити оновлені дані
Колісник О.А.
лічильників до
автоматизованої системи
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«Енергосервіс»

7.

1 раз на місяць вносити дані
лічильника електричної
енергії на офіційний сайт
ukrbilling.com

Колісник О.А.

до 30.04

VІІ. Система внутрішкільного контролю
Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

Оглядовий

Тематичний

ІІІ тиждень

ІV
тиждень

Організація
Дня
Цивільного
захисту.
(наказ)

Підготовка та
проведення семінарупрактикуму для
педагогів «Створення
сучасного освітнього
середовища для успішної
корекції, реабілітації
дітей з інтелектуальними
порушеннями відповідно
до вимог Концепції
«Нова українська
школа».
(наказ, відвідування)

Проведенн
я
педагогічн
ої ради
«Надбання
і
перспекти
ви
розвитку
початкової
ланки
навчання в
умовах
реалізації
науковометодично
ї проблеми
школи»
(рішення
педради)
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Фронтальний

Попереджувальний

Класно-урочний

Персональний

Організація
Цивільного
захисту та
проведення
Дня ЦЗ
(наказ)

Проведен
ня
фестивал
ю моди
«Екоперлина
2021»
(наказ)

Проведення підсумкового
повторення навчального
матеріалу в 1-12 класах
(наказ)
Анкетування
педпрацівників для
планування роботи школи
на наступний навчальний
рік (узагальнення
матеріалів для плану)
Аналіз
рівня
навчальних
досягнень
учнів 1012-го
класів
(відвідуван
ня,
оперативк
а)
Вивчення стану викладання трудового навчання –
швейної справи 4-12 класах (відвідування, наказ)

Повторний
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Червень
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.
2.

Зміст роботи

Дата
Відповідальний
виконання

Відмітка
про
виконання

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення
базової загальної середньої освіти учнів, підвищення
результативності освітнього процесу
Провести загальні збори
колективу: звіт керівника про
Ацеховська
1 тиждень
підсумки діяльності колективу
О.В.
за 2020-2021 навчальний рік.
Підсумкова перевірка шкільної
документації: класних журналів,
журналів факультативних
занять, гуртків, взаємозв’язку
Швець Л.М.
1-2 тижні
вчителів, вихователів, робочих
Марценюк Л.І.
журналів вихователів, журналів
з техніки безпеки, особових
справ
Подання, аналіз та узагальнення
Швець Л.М.,
звітів про рух, відвідування,
класні
1 тиждень
успішність учнів за 2020-2021
керівники
н.р.
Узагальнення виконання
навчальних програм, планів
Швець Л.М.
1 тиждень
корекційно-виховної роботи за
2020-2021 н.р.
Попереднє комплектування 1
Ацеховська
класу: обстеження дітей,
1 тиждень
О.В.
співбесіди з батьками.
ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати проект річного
Ацеховська
плану роботи школи на 2021 –
О.В.,творча
1-2 тижні
2022 н.р.
група
Підведення підсумків
Швець Л.М.
методичної роботи за 2020-2021
2 тиждень
Марценюк Л.І.
н.р.
ІІІ. Фінансово-господарська діяльність
Провести огляд стану та
збереження шкільного майна,
Колісник О.А. 1-4 тижні
інвентарю, обладнання на
кінець навчального року.
Контролювати показники тепло- Колісник О.А. 1-4 тижні
97

3.
4.
5.

, водо-, електро лічильників,
забезпечувати режим економії
електроносіїв та виконання
лімітів з постачання води, тепла,
освітлення.
Здійснювати контроль за
проведенням ремонтних робіт
Передавати показання
лічильників тепла, води, енергії
Придбати необхідний інвентар,
обладнання.

Колісник О.А.

1-4 тижні

Колісник О.А.

1-4 тижні

Колісник О.А.

1-4 тижні

VІІІ. Система внутрішкільного контролю
Вид
контролю
Оглядовий

І тиждень

ІІ тиждень

Перевірка класних
журналів, обліку роботу
гуртків, взаємозв’язку
учителів, вихователів,
документації вихователів,
журналів з техніки безпеки,
особових справ учнів.
(записи в журналах, наказ)
Підготовка класних кімнат,
майстерень до нового
навчального року. (огляд та
прийом)
Тематични
Підготовка
й
проекту
річного плану
роботи школи
на 2021-2022
н.р.
Фронтальн Виконання
Аналіз
ий
навчальних
методичної
програм,
роботи за
планів
2020-2021 н.р.
корекційно(наказ)
виховної
роботи за
2020-2021
н.р.

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Узагальнення
та подання
звітів про
підсумки 20202021 н.р.
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Попередж
увальний

(підготовка
матеріалів
до
серпневої
педради)
Проведення ремонтних робіт та підготовка школи до нового
навчального року. (оперативки)
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Розділ ІІІ. Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників
освітнього процесу
3.1. Заходи з охорони праці
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Провести інструктаж з охорони праці

До 01.09

Переглянути посадові обов’язки
спеціалістів
Провести інструктаж на робочому
місці
Оформити акти дозволу на роботу в
майстернях, спортзалі
Оформити відповідні накази з
охорони праці
Здійснювати контроль за чергуванням
по школі учнів та вчителів.
Аналізувати виконання заходів з
охорони праці на нарадах, зборах
Здійснювати контроль за
дотриманням правил поведінки
учнями на уроках та перервах, а
також відвідування школи учнями

До 01.09

Заступник з НВР,
заступник по ГЧ,
класні керівники
Заступник з НВР,
заступник по ГЧ
Заступник по ГЧ

2 рази на
рік
До 01.09
Вересень

Комісія
Директор

Протягом Заступник з ВР
року

Протягом Вчителі
року

3.2. Заходи щодо запобігання травматизму під час освітнього процесу
№
з/п
1.

2.

Зміст роботи
Проведення бесіди з метою
запобігання дитячого травматизму під
час перерв серед учнів 1-11-х класів
Під час вивчення курсу «Основ
здоров’я» звернути увагу на
поведінку учнів на вулиці, у
транспорті.

Термін

Відповідальний

1 раз на
місяць

Класні керівники

За
графіком

Вчитель основ
здоров’я
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3.

Проводити інструктажі з техніки
безпеки під час уроків фізичного
виховання, трудового навчання

4.

Провести бесіди на теми правил
дорожнього руху
Провести на батьківських зборах цикл
лекцій щодо запобігання дитячого
травматизму
Провести конкурс малюнків; конкурс
на кращого читця; конкурс на знання
правил дорожнього руху
Провести зустрічі з інспекторами
дорожнього руху

5.

6.

7.

На
кожному
уроці
фізичног
о
вихован.
Грудень

Вчитель
фізкультури

2 рази на
семестр

Класні керівники

Березень

Класні керівники

Квітень

Класні керівники

Класні керівники

3.3. Заходи запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму
№
з/п
1.

2.

3.

Зміст роботи
Ознайомити учнів школи з законом
України «Про дорожній рух»

Згідно зі шкільним графіком
проводити заняття з «Основ
здоров’я», роз’яснювати необхідні
питання відповідно до програми
Регулярно проводити профілактичну
роботу серед учнів щодо запобігання
дитячого дорожньо-транспортного
травматизму:
- конкурс на знання правил
дорожнього руху;
- конкурси малюнків та газет;
- диктанти;

Термін

Відповідальний

На
уроках
основ
здоров’я
2 рази на
місяць

Учитель
«Основ здоров’я»

1 раз у
місяць

Класні керівники

Учитель «Основ
здоров’я»
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4.

Збір матеріалів учнівських
повідомлень у методичному кабінеті
школи
Провести на батьківських зборах
бесіду щодо запобігання дитячого
дорожньо-транспортного
травматизму

Батьківсь
кі збори

Класні керівники

3.4. Заходи щодо пожежної безпеки в школі
№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Організувати навчання працівників
школи з пожежної безпеки
Обладнати куточок пожежної безпеки

Протягом Заступник з
року
НВР, завгосп
Січень
Заступник по ГЧ

Продовжити вивчення правил
пожежної безпеки серед учнів у курсі
занять «Основи здоров’я»
Забезпечити розробку і затвердити
план евакуації і порядок оповіщення
учасників освітнього процесу на
випадок виникнення пожежі
Регулярно проводити інструктажі з
питань пожежної безпеки
Регулярно проводити огляд шкільного
приміщення та шкільної території
щодо дотримання протипожежного
режиму
Ознайомити вчителів з вимогами
пожежної безпеки для приміщень
різного призначення та при проведенні
культурно-масових заходів
Практичне навчання. Евакуація дітей у
разі виникнення пожежі

Протягом Учитель «Основ
року
здоров’я»
Лютий

Відповідальний
за ОП

1 раз у
півріччя
І раз на
чверть

Класні
керівники
Адміністрація

Березень

Завідувач
господарством

Квітень

Заступник з НВР
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3.5. Заходи профілактики побутового травматизму серед педагогічного
та учнівського колективів
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальний
з/п
1.
Провести заняття з педагогічним і
Серпень
Заступник по ГЧ
технічним персоналом школи на тему:
«Профілактика побутового
травматизму»
2.
Провести бесіди серед педагогічного, 1 раз на
Заступник з
технічного персоналу школи щодо
квартал
НВР, по ГЧ
запобігання побутового травматизму в
житлових та підсобних приміщеннях,
присадибних ділянках, у місцях
відпочинку та можливого перебування
людей
3.
Регулярно проводити бесіди серед
1 раз на
Класні
учнівського колективу «Профілактика місяць
керівники
побутового травматизму»
4.
Регулярно проводити бесіди серед
1 раз на
Класні
учнівського колективу «Я один удома» семестр
керівники
5.

6.

Проводити роз'яснювальну роботу
серед батьків з профілактики
побутового травматизму
Створити папку учнівських
повідомлень про нещасні випадки у
побуті

Батьківські
збори

Класні
керівники.

Постійно

Заступник з НВР
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Додаток №1

ОХОРОНА І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ
№
з/
п

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи
СЕРПЕНЬ
Аналіз показників стану
здоров’я учнів в
2019/2020 н.р.
Організація спільної
роботи медичних
працівників і класних
керівників щодо
заповнення листків
здоров’я в класних
журналах
Аналіз оздоровлення
дітей влітку
Вести контроль за
проходженням
педагогами школи
медогляду.
Контроль за календарем
профщеплень учнів
школи.
ВЕРЕСЕНЬ
Забезпечення якісного
вивчення курсу «Основи
здоров’я»
Комплектування груп
для занять
фізкультурою, ЛФК в 112 класах (на підставі
результатів медоглядів
та довідок лікувальних
установ)
Контроль за
поновленням ІПР дітей з
інвалідністю.
Огляд маркування парт,
стільців в класних
кімнатах, майстернях
відповідно до санітарногігієнічних нормативів
Складання та
погодження з СЕС
розкладу уроків
відповідно санітарногігієнічних вимог

Термін
виконання

Відповідальні

Форма
узагальнення
результатів

До 31.08

Мед.
працівники

Звіт

До 10.09

Швець Л.М.

Листки
здоров’я

До 10.09

Марценюк Л.І.

Довідка

Постійно

Синицина Н.В.

Мед. книжки

Постійно

Синицина Н.В.

Річний план
профщеплень

Постійно

Швець Л.М.

До 10.09

Собко Л.І.
Синицина Н.В.

Постійно

Синицина Н.В.

1 декада

Колісник О.А.
Марценюк Л.І.

До 03.09

Швець Л.М.

Відмітка
про
виконання

Наказ по школі

Інформація

Розклад уроків
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6.
7.
8.

9.

10
.

11
.

12
.
13
.

14

Організація харчування
дітей.
Організація проведення
динамічних перерв
Сформувати спецгрупи з
ЛФК
Проведення
фізкультхвилинок на
уроках та
самопідготовках
Профілактика
педикульозу серед
вихованців школи
Проводити
роз’яснювальну роботу
серед учнів, вихованців
та їх батьків щодо
життєвої необхідності
медичних обстежень та
негайного звернення до
медичних працівників у
разі погіршення
здоров’я.
Виконання правил і
вимог щодо безпеки
проведення занять з
фізичної культури
Проведення
поглибленого медогляду
учнів
Забезпечити виконання
санітарно-гігієнічних
вимог у класних,
спальних кімнатах,
спортивному залі,
майстернях, харчоблоці,
інших приміщеннях
школи-інтернату

Забезпечити контроль за
15
якістю їжі та харчів у
.
шкільній їдальні

Постійно

Марценюк Л.І.

Постійно

Марценюк Л.І.

До 06.09

Швець Л.М.
Синицина Н.В.

Упродовж
навч.року

Вчителіпредметники,
вихователі

Постійно

Синицина Н.В.,
вихователі

Упродовж
року

Класні
керівники,
вихователі 1-12
класів

Постійно

Врасій О.Ю.,
вчителі
початкових
класів

Раз на рік

Синицина Н.В.

Постійно

Ацеховська
О.В.

Постійно

Марценюк
Л.І.,Синицина
Н.В.,
черговий
вчитель

Список

Згідно графіка

Мед. картки

ЖОВТЕНЬ
1.

Вивчення якості
харчування учнів

2.

Слідкувати за зовнішнім
виглядом учнів

Упродовж
навч.року

3.

Проводити сезонні

Упродовж

До 23.10

Члени
бракеражної
комісії
Класні
керівники,
вихователі
Врасій О.Ю.

Згідно плану
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4.

5.

1.

2.

1.

2.

3

4.

5.

змагання з різних видів
спорту: змагання з
футболу, легкої
атлетики, настільного
тенісу, змагання з
шашок
Здійснення
профілактичних
щеплень,
тубіркулінодіагностики
учнів
Проводити бесіди з
учнями школи під час
тематичних тижнів з
безпеки
життєдіяльності,
охорони здоров’я
ЛИСТОПАД
Слідкувати за тепловим
режимом у класах,
спальнях
Здійснення відповідних
профілактичних та
реабілітаційних заходів
з дітьми, що мають
інвалідність, згідно
рекомендацій ІПР
ГРУДЕНЬ
Перевірка стану
температурного режиму
в школі
Профілактика
простудних захворювань
Профілактика
побутового травматизму
дітей
Провести співбесіди,
консультації з батьками,
учнями з питань
дотримання правил
безпеки під час
новорічних Різдвяних
свят, зимових канікул та
в умовах зниження
температурного режиму
Видати наказ по школі
«Про заходи безпеки

навч.року

роботи

Згідно
плану

Синицина Н.В.

Згідно
плану

Медичні
працівники,
вихователі

Упродовж
опалюваль
ного
сезону

Постійно

Упродовж
місяця

Колісник О.А.

педагоги,
вихователі

Записи в мед.
картках

Колісник О.А.

Упродовж
місяця

Синицина
Н.В.,
вихователі

Постійно

Марценюк Л.І.,
Синицина,
Н.В.,
вихователі

Журнал
техніки
безпеки з
проведення
інструктажів

До 27.12

Класні
керівники,
вихователі

Журнал
техніки
безпеки з
проведення
інструктажів

До 17.12

Марценюк Л.І.

Інформація

Наказ по школі
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6.

7

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

життєдіяльності дітей
під час проведення
новорічних, різдвяних
свят та зимових
канікул»
Провести класні години,
інструктажі з питань
безпеки життєдіяльності
вихованців в період
зимових канікул
Здійснювати контроль за
станом роботи з
попередження дитячого
травматизму
СІЧЕНЬ
Проведення
практичного заняття з
працівниками школи по
охороні праці
Оперативна нарада
«Дотримання
нормативних вимог
щодо рухової активності
вихованців під час
уроків та
самопідготовок»
Забезпечити виконання
санітарно-гігієнічних
вимог у класних,
спальних кімнатах,
спортивному залі,
майстернях, харчоблоці,
інших приміщеннях
школи-інтернату
Забезпечити контроль за
якістю їжі та харчів у
шкільній їдальні
ЛЮТИЙ
Провести огляд
збереження шкільного
майна та дотримання
санітарно-гігієнічних
норм під час організації
навчально-виховного
процесу
Огляд стану здоров’я
учнів – дотримання
особистої гігієни
Проводити сезонні
змагання – естафети

До 27.12

Швець Л.М.,
класні
керівники

Постійно

Швець Л.М.,
вихователі

І декада

Десятник А.І.

ІІІ тиждень

Швець Л.М.,
Марценюк Л.І.

Постійно

Ацеховська
О.В.

Постійно

Марценюк Л.І.,
Синицина
Н.В.,черговий
вчитель

Інформація

Швець Л.М.,
Марценюк
ІІІ тиждень
Л.І.,Кравець
Н.І.,
Упродовж
місяця

Синицина Н.В.,
вихователі

Упродовж
місяця

Врасій О.Ю.
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4.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

Профілактика
респіраторних та
інфекційних
захворювань
БЕРЕЗЕНЬ
Виховні бесіди щодо
попередження
шкідливих звичок
Цикл бесід «Бережи
себе. Здоров’я - скарб»
Провести класні години,
інструктажі з питань
безпеки життєдіяльності
вихованців в період
весняних канікул
КВІТЕНЬ
Провести огляд
збереження шкільного
майна та дотримання
санітарно-гігієнічних
норм під час організації
освітнього процесу
Проведення заходів з
профілактики нещасних
випадків
Провести поглиблений
медогляд учнів
ТРАВЕНЬ
Провести батьківські
збори з питань
оздоровлення, безпеки
життєдіяльності дітей в
період літніх канікул
Видати наказ по школі
«Про організацію
літнього оздоровлення
вихованців»
Провести класні години,
інструктажі з питань
безпеки життєдіяльності
вихованців в період
літніх канікул

Упродовж
місяця

Упродовж
місяця
Упродовж
місяця
До 20.03

Синицина Н.В.

Класні
керівники,
вихователі 5-12
класів
Вихователі 112 класів
Швець Л.М.,
класні
керівники

Журнал
техніки
безпеки з
проведення
інструктажів

ІІ тиждень

Колісник О.А.,
Марценюк Л.І.

Упродовж
місяця

Марценюк Л.І,
Кравець Н.І.

Упродовж
місяця

Синицина Н.В.

Мед. картки

До 29.05

Швець Л.М.,
Марценюк Л.І.

Протокол

До 20.05

Марценюк Л.І.

Наказ по школі

До 29.05

Швець Л.М.,
класні
керівники,
вихователі

Журнал
техніки
безпеки з
проведення
інструктажів
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