
 
 14.08-21.08 25.08 – 31.08 

Розділ І 

Забезпечення виконання статті 53 Конституції 

України, Законів України «Про освіту»,  

«Про загальну середню освіту»  

Зарахування учнів у 1 клас (наказ) 

Кічеряк І.М. 

 

Оформити навчальні кабінети 

Педагогічні працівники 

 

Облік дітей 5-18 років у мікрорайоні школи 

Самашко М.П. 

Організація роботи з профілактики безпритульності та 

правопорушень серед неповнолітніх (план).     

Губчук Г.І. 

 

Затвердження правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи 

ліцею. (наказ)   

Кічеряк І.М. 

 

Складання календарних планів із навчальних предметів (календарні 

плани)  

Учителі ліцею. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього процесу в ліцеї 

 Скласти і затвердити:  

Режим роботи ліцею (Кічеряк І.М.) 

Розклад уроків (Матичук В.В.) 

Календарні плани (Матичук В.В.) 

 

Призначити: 

Класних керівників 

Завідувачів кабінетів 

Відповідальних за протипожежний стан, охорону праці 

Відповідального за спортивну-масову роботу.  (накази) 

Кічеряк І.М. 

Затвердити розподіл обов’язків між адміністрацією ліцею. (наказ)   

Кічеряк І.М. 

Здійснити програмно-методичне забезпечення  освітнього процесу: 

Оновити каталог програм 

Скласти перелік підручників, навчальних посібників, науково-

методичної літератури  

Матичук В.В. 

 



Організація початку навчального року: 

Видати накази на початок навчального року 

Скласти план заходів щодо організованого початку навчального 

року  

Кічеряк І.М. 

 

Здійснити заходи на виконання Постанови №42 головного 

санітарного лікаря щодо COVID-19.  

Матичук В.В. 

Розділ ІІІ 

 Система роботи з педагогічними кадрами. 

Науково-методичне забезпечення роботи школи 

 Провести засідання керівників ШМО та творчих груп. (протокол) 

Матичук В.В. 

 

Засідання педагогічної ради (за окремим планом) Кічеряк І.М. 

Вивчення пояснювальних записок до програм (Матеріали) Матичук 

В.В. 

 

Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних 

дисциплін у 2020-2021 навчальному році.  (матеріали)  

Матичук В.В.  

Розділ ІV 

Організація виховної роботи 

Взяти участь у заходах до Дня Державного 

Прапора України та Дня Незалежності 

України 

Працівники ліцею 

Забезпечення організованого початку навчального року, оформлення 

планів, документів, наказів, заходів. 

Самашко М.П. 

 

Підготувати та організувати свято «День знань» 

Самашко М.П. 

Розділ V 

Управління та громадське самоврядування закладу 

 Провести засідання педагогічної ради      

(за окремим планом)  

Кічеряк І.М. 

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична діяльність 

 Готовність навчальних приміщень до нового навчального року 

Кічеряк І.М. 

Розділ VІІ 

Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці 

 Забезпечити готовність ліцею до початку навчального року.  

Калинич Г.І. 

Інструктаж для всіх працівників ліцею з ТБ.  

Матичук В.В. 

 

Обновити схеми виведення учнів із приміщень при виникненні 

пожежі.  

Матичук В.В. 

Розділ VІІІ 

Організація харчування учнів 

 Організація гарячого харчування учнів.    

Кічеряк І.М. 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

 Провести перевірку якості проведення поточного ремонту класних 

кімнат, кабінетів, спортивної зали, спортивних майданчиків (акти)  

Матичук В.В. 



 

Розподіл та закріплення відповідальних за навчальні кабінети (наказ) 

Кічеряк І.М. 

 

Виконання зовнішніх робіт по усуненню наслідків стихійного лиха: 

відновлення спортивної площадки, 

встановлення плитки на подвір’ї школи, 

відновлення фасаду школи, 

встановлення водовідведення 

Наради   Інструктивно-методична нарада 

  з класними керівниками з питань: 

- методика проведення  першого уроку; 

- єдині вимоги до учнів; 

- планування виховної роботи в класі; 

- ведення шкільної документації. 

Самашко М.П. 

Семінар-практикум  

«Дотримання вимог до ведення учнівських щоденників». 

Матичук В.В. 

 

з педагогічними працівниками: 

- про ознайомлення  з методичними рекомендаціями Міністерства  

освіти і науки щодо викладання предметів у 2020-2021 навчальному 

році 

- єдині вимоги до учнів; 

- про організацію освітнього процесу в умовах  карантину; 

- про організацію дистанційного навчання. 

- про організацію в 3-11 класах проведення вхідного оцінювання  

учнів з метою діагностування рівня  навчальних досягнень учнів за 

попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, 

узагальнення та закріплення  навчального матеріалу, що вивчався 

учнями дистанційно; 

- про ознайомлення з вимогами щодо ведення шкільної документації 

(заповнення журналів) відповідно до Інструкції з ведення класних 

журналів; 

- про календарно-тематичне планування, збільшення навчального 

часу на узагальнення та закріплення  навчального матеріалу за 

попередній рік; 

- про формувальне оцінювання  учнів 1-2 класів 

Матичук В.В. 

Накази Хто готує 

1. Про розподіл обов’язків між адміністрацією ліцею Кічеряк І.М. 

2. Про режим роботи  ліцею на 2020-2021 н.р. Кічеряк І.М. 

3. Про організацію харчування учнів Кічеряк І.М. 



4. Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників. Кічеряк І.М. 

5. Про розподіл педагогічного навантаження на 2020-2021н.р. Кічеряк І.М. 

6. Про призначення класних керівників Кічеряк І.М. 

7. Про призначення відповідального за харчування Кічеряк І.М. 

8.  Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини. Кічеряк І.М. 

9.  Про створення  Ради профілактики правопорушень Самашко М.П. 

10. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів. Кічеряк І.М. 

11. Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя. Самашко М.П. 

12. Про організацію підвезення шкільним автобусом   Кічеряк І.М. 

13. Про призначення відповідального за ведення ділової документації в школі Кічеряк І.М. 

14. Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей. Кічеряк І.М. 

15. Про створення комісії з трудових спорів. Кічеряк І.М. 

16. Про організацію роботи з охорони праці. Матичук В.В. 

17. Про організацію роботи з протипожежної безпеки. Матичук В.В. 

18. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху. Кічеряк І.М. 

19. Про  організацію  виховної роботи в школі Самашко М.П. 

20. Про  організацію роботи класних керівників Самашко М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 01.09-06.09 07.09-11.09 14.09-18.09 21.09-25.09 28.09-02.10 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

Облік працевлаштування 

випускників 9, 11 класів. 

Класні керівники 

 

Облік контингенту учнів 

Самашко М.П. 

 

Скласти соціальний паспорт 

класів та ліцею 

Губчук Г.І.  

Класні керівники 

Облік відвідування учнями 

ліцею (щоденно, протягом 

року)  

Самашко М.П. 

Складання статистичних 

звітів. 

Матичук В.В. 

 

Виявлення учнів, які не 

приступили до навчання без 

поважних причин. 

Самашко М.П.  

Оновлення банку 

даних та списків 

соціально 

незахищених груп 

учнів. Вивчення умов 

проживання 

Губчук Г.І. 

 

Організація і 

планування роботи 

ради профілактики. 

Самашко М.П. 

 

  

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

Скласти і затвердити: графіки 

контрольних, лабораторних та 

практичних робіт на І семестр.  

Матичук В.В. 

Графік чергування вчителів 

Матичук В.В. 

 

Розклад роботи гуртків  

Матичук В.В. 

 

Скласти і затвердити: 

План виховної роботи 

Самашко М.П. 

 

Провести організаційні класні 

збори. Обрати органи 

учнівського самоврядування 

класів 

Класні керівники  

Затвердити плани педагога-

організатора та класних 

керівників 

Самашко М.П. 

 

   



Графік проведення 

предметних днів та тижнів 

Матичук В.В. 

Зробити розподіл тижневого 

навантаження 

Кічеряк І.М. 

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Вивчати та узагальнювати 

досвід колег. 

Адміністрація 

 

Організація роботи з 

обдарованими дітьми 

Матичук В.В. 

 

Коригування 

перспективного плану 

Матичук В.В. 

 

Створити атестаційну 

комісію 

Кічеряк І.М. 

 

Адаптація 

педпрацівників до 

дистанційного 

навчання. 

Матичук В.В. 

Підвищення професійної 

компетентності педагога – 

запорука підвищення якості 

освіти 

Матичук В.В. 

 

Інтерактивне навчання 

як засіб активізації 

пізнавальної діяльності 

учнів. 

Матичук В.В. 

 

Педагогічний 

консиліум «Проблема 

наступності у навчанні 

молодшої та середньої 

ланки освіти. 

Профілактика 

дезадаптації 

п’ятикласників». 

Матичук В.В. 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

Провести «День знань» 

Самашко М.П. 

 

Організація чергування учнів 

по ліцею 

Самашко М.П. 

 

Проведення наради з класними 

керівниками щодо планування 

виховної роботи на 

навчальний рік. 

Самашко М.П. 

 

 

Вивчення правил для учнів, 

Статуту ліцею, обов’язків 

чергового. 

Самашко М.П. 

Організація учнівського 

самоврядування в класах. 

Класні керівники 

Створення ради профілактики 

правопорушень. Планування 

роботи 

Самашко М.П. 

 

Виявлення дітей з девіантною 

поведінкою. 

Самашко М.П. 

 

Профілактичні заходи щодо 

попередження правопорушень 

Самашко М.П. 

Обрання учнівського 

самоврядування в ліцеї 

Матичук У.Т. 

 

Засідання Ради 

профілактики 

Самашко М.П. 

 

Заходи з профілактики 

негативних звичок 

Самашко М.П.  

 

Організація роботи 

ШМО класних 

керівників 

Самашко М.П. 

Оформлення класних куточків 

та куточків ліцею. 

Класні керівники. 

 

Бесіда з профілактики 

насильства в сім’ях. 

Самашко М. П. 

 

Засідання учнівського 

парламенту 

Матичук У.Т. 

 

 

Місячник «Увага! Діти на дорозі!» 

Назва тижня Тиждень знань Тиждень здоров'я «Здоров'я 

– найцінніший скарб» 

 Тиждень протипожежної 

безпеки «З вогнем не жартуй» 

 



Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

1.Свято першого дзвоника.  

Самашко М.П. 

2. Перший урок.  

Класні  керівники 

3.  Інформаційна 5-хвилинка 

«День  Державного прапора».  

Класні керівники. 

1. Поновлення класних 

куточків, куточків чоти та 

куточків державної символіки. 

 Класні керівники. 

 

1. Флеш-моб   до 

Міжнародного дня 

миру. 

2.КТС»Голуб 

миру».Виготовлення 

голубів з паперу. 

Матичук У.Т. 

  

Ціннісне ставлення до  

людей 

1. Бесіда «Правила поведінки 

в ліцеї  на перевах в умовах 

пандемії коронавірусу». 

Класні керівники.  

2. Рольова гра «Ти-ліцеїст». (1-

4кл.) 

Матичук У.Т.  

1. Відеоколаж «Спортсмени, 

які прославили незалежну 

Україну».  

Матичук У.Т. 

2. Вікторина «Знавці  

олімпійського спорту».  

Матичук У.Т. 

1. Свято  «День 

батька»  (18  вересня). 

Матичук У.Т. 

 1. Флеш-моб «Передай 

посмішку». 

Матичук У.Т. 

2. Інформаційний 

вісник «Міжнародний 

день людей похолого 

віку. Міжнародний 

день житла. День 

ветерана». 

Матичук У.Т. 

 

Ціннісне ставлення  

природи 

  1. ХІХ  екологічний 

фестиваль «Гірська 

веселка». 

Матичук У.Т. 

1. Вікторина «Люби і знай свій 

рідний край. 

Кречун О.І. 

2. Фотоконкурс «Дивують 

пейзажами Розтоки». 

Матичук У.Т.  

1. 1. Екологічний квест 

до Всесвітнього дня 

тварин «Подорож у 

світ тварин». 

2. Матичук У.Т. 

3. 2. Фотоконкурс 

«Домашні улюбленці» 

4. Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  

праці 

1. Трудові десанти  по 

території «Ліцей – наш дім, ми 

господарі в нім». 

Щомісяця, 4 четвер.  

Матичук У.Т. 

   1. Гра «Знай правила 

дорожнього руху». 

Матичук У.Т. 

2. Акція «Чистота і порядок». 

Матичук У.Т. 

1. Акція до дня людей 

похилого віку  

«Турбота»,  надання 

шефської благодійної 

допомоги. 

  Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до  

культури  та 

мистецтва 

1. Інформаційна лінійка 

«Міжнародний день 

грамотності». 

Матичук У.Т. 

1. Виставка валеологічних 

листівок «Здорова їжа – 

джерело здоров'я». 

Матичук У.Т. 

1. Виставка  малюнків 

«Ми – найкращі 

пішоходи». 

Матичук У.Т. 

2. Конкурс малюнків 

на асфальті. 

 Луканюк О.М. 

1. Конкурс плакатів, листівок, 

малюнків «З вогнем не 

жартуй». 

Матичук У.Т. 

 

 

1. 1.«Веселкові 

посиденьки» 

(музично-розважальна 

програма до 

Міжнародного дня 

музики). 

2. Матичук У.Т. 

2. Лінійка 

«Всеукраїнський день 

бібліотек». (30.09) 

 Поп’юк Д.П. 



3. Інформаційний 

вісник «Міжнародний 

день музики». 

Матичук У.Т. 

4. Стіннівка  до Дня  

шкільних бібліотек. 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до 

себе 

1. Гра з учнями  молодших 

класів «Уважним на дорозі 

треба бути».  

Матичук У.Т. 

2. Рольові ігри  за темами «Я-

учень», «Ескіз майбутнього 

життя». 

Матичук У.Т. 

1. Старт конкурсів «Учень 

року», «Життя нашого  класу». 

 Матичук У.Т. 

2. Бесіди з учнями  щодо 

недопущення  проявів 

насильства в сім’ї та в 

учнівському середовищі, 

виховання толерантності.  

Класні керівники. 

3. Бесіда «Фізична культура в 

житті жінки як майбутньої 

матері» (10-11кл.). 

Класні керівники. 

4. Викладка науково-

популярної літератури 

«Здоров'я кожного в його 

руках». 

Поп'юк Д.П. 

5. Години класного керівника: 

«Здоров'я дітей – майбутнє 

нації», «Запобігання  

насильству серед дітей», 

«Правила безпечної 

поведінки», «Твоє здоров'я в 

твоїх руках». 

Класні керівники. 

1. Вікторина 

«Світлофор».  (1-4 кл.). 

Класні керівники.  

2. Виставка літератури 

«Безпека дорожнього 

руху».  

Поп’юк Д.П. 

3. Вікторина «Знавці 

правил дорожнього 

руху». 

Матичук У.Т. 

4. Бесіда-інструктаж в 

рамках 

Всеукраїнського рейду 

«Увага! Діти на 

дорозі» «Коли 

вирушаєш у путь, 

завжди обережним 

будь». 

Класні керівники. 

1. Практичне заняття  

«Ми - туристи». 

 Матичук У.Т. 

2. Випуск буклетів 

«Обережно, вогонь!», (1-4кл.). 

Класні керівники. 

3. Години класного керівника 

«Сірничок м маленький – біда 

велика», «Дуже серйозно про 

небезпечне», «Вогонь – друг 

чи ворог?», «Без вогню, як без 

води – ні туди і ні сюди».      

Тиждень безпеки руху.(за 

окремим планом, вчитель 

основ здоров’я). 

Класні керівники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Класні збори. Вибори  

органів  учнівського 

самоврядування.  

Класні керівники. 

2. Поновлення класних 

куточків. 

Класні керівники. 

 

 

1. Створення банку даних про 

органи учнівського 

самоврядування  по класах. 

Матичук У.Т. 

2. Організувати і провести 

спортивні змагання «Здоров'я і 

спорт поруч ідуть». 

Самашко В.В. 

Матичук У.Т. 

3. Флеш-моб «Молодь за 

здоровий спосіб життя». 

  1. 1. Акція «Подаруй  

бібліотеці книгу». 

2. Учнівське 

самоврядування 

3. 2. Підготовка до Дня  

вчителя та Дня УС 

«Шануймо вчителя». 

4. Матичук У.Т. 

5.  



Матичук У.Т. 

Правовиховна робота 1. Охоплення  гуртковою 

роботою учнів школи. 

Самашко М.П. 

2. Організація чергування  

учнів по ліцею. 

Самашко М.П. 

3. Організація  обліку 

відвідування учнів. 

Самашко М.П. 

1. Роз’яснювальна робота 

«Дотримання   учнями 

Статуту школи та правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку».  

Губчук Г.І. 

2. Уточнення  та доповнення 

списків учнів, які потребують 

особливого контролю.  

Губчук Г.І. 

3. Складання плану роботи  

щодо профілактики  

правопорушень, 

бездоглядності та співпраці з 

органами ювенальної 

превенції. 

 Самашко М.П. 

 1. Планування  проведення 

уроків мужності, правового 

лекторію.         

 Самашко М.П. 

2. Заняття в 1 класі «Урок і 

перерва. 

Губчук Г.І. 

 

1. Спланувати роботу й 

провести засідання 

юридичної вітальні  

«Якою має  бути 

сучасна молодь» 

(мозковий штурм). 

Самашко М.П. 

Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування закладу 

Провести загальношкільні 

батьківські збори. 

Самашко М..П. 

 

Провести класні батьківські 

збори. 

Класні керівники. 

Підтримувати партнерські 

відносини з органами 

громадського та батьківського 

самоврядування. 

(протягом року) 

Адміністрація  

Провести засідання 

батьківського 

комітету. 

Самашко М.П. 

 

Лекторій для батьків 

«Дистанційне навчання»  

Матичук В.В. 

 

Батьківський всеобуч 

«Булінг в учнівському 

середовищі» 

Самашко М.П. 

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Тематичний контроль 

(узгодженість та 

скорегованість планування 

всіх підрозділів) 

Кічеряк І.М. 

Контроль за виконанням 

планів роботи (щотижнево) 

Кічеряк І.М.  

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів 5 класу з 

математики та української 

мови. 

Матичук В.В. 

 

Класно-узагальнюючий 

контроль 5 класу (до 15.10.) 

Матичук В.В. 

Вивчення рівня 

адаптації учнів 5 класу 

до навчання в середній 

школі. 

Влашинець Н.В 

 

Перевірити стан ведення 

класних журналів. 

Матичук В.В. 

Перевірити стан 

ведення щоденників 

учнів початкових 

класів 

Матичук В.В. 

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

Перевірка медичних оглядів 

учнів. 

Пастух С.І. 

 

Стан ТБ під час організації ОП 

Матичук В.В. 

 

Проведення вступного 

інструктажу з учнями. 

Класні керівники 

Діагностування рівня 

захворюваності учнів за 

результатами медогляду. 

Пастух С.І. 

 

Бесіда «Профілактика 

захворювання на коронавірус» 

Пастух С. І. 

 

Організація роботи з 

профілактики 

інфекційних 

захворювань. 

Пастух С.І. 

 

Контроль  за фізичним 

навантаженням  на 

уроках фізкультури. 

Пастух С.І. 

Аналіз показників здоров’я та 

фізичного розвитку учнів 

Пастух С.І. 

 

Перевірка журналів 

реєстрації інструктажів 

у кабінетах підвищеної 

небезпеки 

Матичук В.В. 



 

Оформлення журналів 

реєстрації інструктажів учнів 

на робочому місці в кабінетах 

підвищеної небезпеки 

Матичук В.В. 

 

  

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

Призначити відповідального за 

харчування учнів. 

Кічеряк І.М. 

Контроль за чистотою в 

харчоблоці їдальні. 

Пастух С.І. 

Контроль за щоденним 

веденням журналів у 

шкільній їдальні.     

Губчук Г.І. 

 Контроль за щоденним 

веденням журналів у 

шкільній їдальні. 

Кічеряк І.М 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

Провести облік підручників 

шкільного фонду. 

Кічеряк І.М. 

Перевірити збереження та 

поповнення бібліотечного 

фонду 

Кічеряк І.М. 

 Благоустрій території 

навчального закладу. 

Калинич Г.І. 

 

 Нарада при директору Нарада при директору Нарада при 

директору 

Нарада при директору Нарада при 

директору 

 Виконання заходів щодо 

організованого початку 

навчального року: 

Забезпечення учнів 

підручниками, учителів 

навчальними програмами. 

Поп’юк Д.П.,     Матичук В.В. 

Про організацію  гарячого 

харчування учнів у ліцеї.  

Кічеряк І.М. 

Організація  чергування учнів, 

вчителів у ліцеї.  

Матичук В.В. 

Про дотримання санітарно-

гігієнічних норм під час НВР  

в ліцеї. 

Пастух С.І. 

4.5.Про працевлаштування 

випускників 9,11-х класів. 

Кречун О.І., Губчук Г.І. 

 

Про планування роботи з 

атестації вчителів 

Кічеряк І.М. 

Про облік дітей і підлітків 

території обслуговування. 

 Самашко М.П. 
Про організацію гурткової 

роботи в ліцеї.  

Матичук В.В. 

Про адаптацію учнів 5 класу  

до навчання в основній школі. 

Матичук В.В.  

Про розподіл учнів на групи з 

фізичної культури. 

Пастух С.І. 

Про  розроблення  

навчально-планової 

документації на 

навчальний рік (аналіз 

календарного 

планування учителями 

ліцею на І семестр, 

планів гурткової  та 

виховної роботи) 

Матичук В.В. 

Самашко М.П. 

Про аналіз банку 

даних дітей пільгової 

категорії 

Губчук Г.І. 

Про організацію та 

проведення 

предметних тижнів і 

олімпіад. 

Матичук В.В. 

Про результати 

моніторингів 

навчальних досягнень 

учнів 5 класу за 

діагностичними 

контрольними 

роботами з базових 

дисциплін та 

Про організацію діяльності 

методичної ради.  

Матичук В.В. 

Про дотримання єдиного 

орфографічного режиму в 

ліцеї. 

 Матичук В.В. 

 

Про стан ведення 

шкільної документації 

(класні журнали) 

Матичук В.В. 

Про відвідування 

учнями школи 

Самашко М.П. 

Про ознайомлення з 

планом днів та тижнів 

наук 

Матичук В.В. 

 



організація роботи з 

учнями, які 

потребують посиленої 

уваги. 

Матичук В.В. 

 

                                                        Накази Хто готує 

1.  Про організацію методичної роботи у 2020-2021  н.р. Матичук В.В. 

2.  Про створення атестаційної комісії І рівня Кічеряк І.М. 

3.  Про  організацію вивчення предмету «Захист Вітчизни» в 2020-2021  н.р. Кічеряк І.М 

4.  Про  підсумки діагностичних контрольних робіт у 5 класі Матичук В.В.. 

5.  Про затвердження списків учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп для занять на уроках фізичної 

культури у 2020-2021н.р. 

Кічеряк І.М.. 

6.  Про  зарахування учнів до занять у ГПД у 2020-2021н.р. Кічеряк І.М. 

7.   Про організацію  роботи з обдарованими учнями Матичук В.В. 

8.   Про створення методичної ради Матичук В.В. 

9.   Про  організацію гурткової роботи в школі Матичук В.В. 

10. Про  проведення медико-педагогічного контролю за  уроками фізичної культури Матичук В.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 05.10-09.10 12.10-16.10 19.10-23.10 26.10-30.10 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

Обстеження умов проживання та 

виховання учнів пільгових 

категорій 

Губчук Г.І.  

 

Контроль за відвідуванням учнів  

7-9  класів навчальних занять 

Самашко М.П. 

Контроль за відвідуванням учнів  

10-11 класів навчальних занять 

Самашко М.П. 

 

Подача списків учнів 9,11 класів 

на документи про освіту. 

Кічеряк І.М. 

Організаційні заходи щодо участі 

учнів ліцею в ЗНО-2021 

Матичук В.В. 

 

Контроль за відвідуванням 

учнями гуртків 

Самашко М.П. 

День української писемності 

Матичук В.В. 

 

Аналіз стану відвідування учнями 

ліцею за вересень-жовтень. 

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

Оформити замовлення на 

виготовлення документів про 

освіту для учнів 9, 11 класів 

Кічеряк І.М. 

   

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Засідання методичної ради 

Матичук В.В. 

 

Засідання атестаційної комісії І 

рівня  

Кічеряк І.М. 

 

Діагностування вчителів школи 

щодо виявлення педагогічних 

ускладнень 

Влашинець Н.В. 

 

 

Інноваційні педтехнології – 

невід’ємний  складник сучасного 

уроку 

Матичук В.В.  

 

Засідання ШМО вчителів 

початкових класів 

Матичук В.В.  

Засідання ШМО класних 

керівників 

Самашко М.П. 

 

Проводити Всеукраїнські 

учнівські предметні олімпіади 

згідно графіка. 

Матичук В.В.  

Вивчення стану мотивації учнів 

ліцею до навчання 

Влашинець Н.В.  

 

Семінар-практикум «Як оцінити 

учня онлайн». 

Матичук В.В. 

 

 

 

Засідання педагогічної ради (за 

окремим планом) 

Кічеряк І.М. 

 

Засідання ШМО вчителів суспільно-

гуманітарного циклу 

Матичук В.В. 

 

Засідання ППС 

Матичук В.В. 



Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

Бесіди про використання 

мобільних телефонів під час 

освітнього процесу. 

Самашко М.П. 

 

Профілактичні заходи щодо 

попередження негативних звичок 

та правопорушень 

Самашко М.П. 

Заходи присвячені Дню 

Захисника України (святкова 

лінійка, конкурс дитячих 

малюнків, зустрічі з військовими, 

виставка літератури, плакатів, 

посвята в першокласники) 

Самашко М.П. 

 

Засідання ради профілактики  

Самашко М.П. 

 

Оформлення стенду з 

професійної орієнтації учнів 

Влашинець Н.В. 

 

Тиждень безпеки життєдіяльності 

Матичук В.В. 

Підбиття підсумків стану відвідування 

навчальних занять за 1 чверть. 

Самашко М.П. 

 

Екскурсії рідним краєм 

Самашко М.П. 

 

Навчання лідерів УС 

Матичук У.Т. 

Місячник милосердя 

 Тиждень екології Тиждень козацької слави Тиждень протидії торгівлі 

людьми 

 

Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави  

 1. Посвята в Козачата, Джури 

козацькі, Молоді козаки.  

Матичук У.Т. 

2. Конкурс патріотичної пісні 

«Ми пісень гучних співаємо про 

козацьку славу». 

 Крильчук В.І. 

3.  Вишкіл  куреню імені 

Небесної Сотні. 

Матичук  У.Т. 

4. ГКК до Дня козацтва  та Дня  

Захисника Вітчизни «Слава не 

вмре, не загине», «УПА – 

провісниця Української дердави». 

Класні керівники. 

 Профорієнтаційний Бліц-Інформ «Де 

здобути професію військового»  

Практичний  психолог, 

Соціальний педагог. 

Ціннісне ставлення до  

людей 

1. Акція «Милосердя». 

Матичук У.Т. 

2. Бесіди на тему «Повага до 

старших – одна з головних 

цінностей людської моралі». 

Класні керівники. 

 

1. Привітання односельчан, 

учасників АТО з Днем захисника 

України. 

Матичук У.Т. 

1.Акція «5 картоплин»  

Матичук У.Т. 

2.Тренінгові заняття «Торгівля 

людьми-сучасний прояв рабства», 

«Визначення проблеми торгівлі 

людьми». 

Практичний  психолог, 

Соціальний педагог. 

Уроки мужності: «Україна в огні»; 

«Недописані сповіді, які опалила 

війна…» 

Класні керівники 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення  

природи 

1. Еколого –натуралістичні 

походи в  ліс «Дивосвіт 

Косівщини» (1-4 кл.). 

Класні керівники. 

2. ГКК «Світ у краплинці», «Ліс – 

важливий елемент біосфери» (1-

4кл); «Збережемо природу 

рідного краю», «Допоможемо 

природі», «Перепустка в 

1.Догляд за зеленими 

насадженнями. Упорядкування 

територій біля могили воїнів 

УПА, каплички. 

Матичук У.Т. 

  



природу» (5-7 кл.); «Я – 

частиночка природи», «Земля не 

належить нам, це ми належимо 

Землі» (8-9 кл.); «Екологічна 

юстиція», «лише зрозумівши 

природу, людина зрозуміє себе» 

(10-11 кл.). 

Класні керівники. 

Ціннісне ставлення  

праці 

1.  Трудовий десант «Наш двір-

наша турбота» Матичук У.Т. 

1. Свято хліба «Хліб – усьому 

голова». 

Матичук У.Т.  

2. Година спілкування «Люди в 

Білому». 

 Класні керівники. 

  

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

1.Конкурс «Дитячий пісенний 

вернісаж-2020» для учнів 1-4 

класів.Виставка малюнків «Моя 

земля-земля моїх батьків»(до 

Міжнародного дня людей 

похилого віку). 

Матичук У.Т. 

1. Конкурс дитячих малюнків до 

Дня  українського козацтва «Ми – 

діти козацького роду». 

Матичук У.Т. 

 

  

Ціннісне ставлення  до 

себе 

1. Виставка дитячих малюнків 

«Чарівні  фарби»  до Дня 

художника (9 жовтня). (5-7 кл.) 

Матичук У.Т. 

1. Козацькі забави. 

Самашко В.В. 

 

1. Інструктаж з ТБ на канікулах: 

пожежна безпека, правила 

дорожнього руху, побутовий 

травматизм. 

Класні керівники. 

2. Лінійка «Торгівля людьми – 

страшний злочин проти 

людства». 

Матичук У.Т., Губчук Г.І. 

3. ГКК: «Торгівля людими. Міф 

чи реальність», «Скажи «Стоп!» 

торгівлі людьми», «Не стань 

жертвою торгівлі людьми», 

«Незнайомі люди. Правила 

поведінки». 

Класні керівники. 

 

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Свято до Дня вчителя «Ми вам 

даруємо тепло своїх сердець» 

2. День учнівського 

самоврядування. 

3. Випуск газет до Дня вчителя. 

Матичук У.Т. 

1. Конкурс на краще  оформлення  

та озеленення класних кімнат 

«Креатив». 

Матичук У.Т. 

1. Дискотека «Ура, канікули». 

Матичук У.Т.  

 

. 

 

 



Правовиховна робота 1. Роз’яснювальна робота з 

дотримання учнями Статуту  

Ліцею та ПВТР. 

Губчук Г.І. 

2. Оформлення інформаційного 

стенду «Що треба  знати про 

торгівлю дітьми». 

Губчук Г.І. 

3. Бесіди «Попередження 

булінгу» (7-11 кл.). 

Влашинець Н.В. 

4. Вікторина «Захист учнів у 

надзвичайних ситуаціях». (7-8 

кл.) 

Самашко М.П. 

1. Заняття в 5 класі «Я маю 

право». 

Губчук Г.І. 

 2. Анкетування «Виявлення 

випадків психічного і фізичного 

насильства в учнівському 

середовищі». (5-11 кл.). 

Губчук Г.І. 

3. Індивідуальна  робота з учнями 

«групи ризику». 

Губчук Г.І. 

4. Імітаційна гра для учнів 

молодших класів «Якщо тебе 

ображають». 

Класні керівники  

1. Ознайомлення всіх учасників 

освітнього процесу  з Конвенцією 

ООН про права дитини. 

Губчук Г.І. 

2. Перегляд відеопрезентацій 

«Булінг в закладі освіти.  Як його 

розпізнати», «Кібербулінг або 

агресія в Інтернеті: способи 

розпізнавання і ізахист дитини». 

Влашинець Н.В. 

 

 

Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування закладу 

 Батьківський лекторій «Навчання 

в умовах карантину» 

Губчук Г.І 

 Проведення засідання педагогічної 

ради (за окремим планом) 

Кічеряк І.М. 

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Адаптація учнів 1 класу. 

 

Моніторинг рівня адаптації учнів 

5 класу 

Влашинець Н.В. 

 

Перевірити стан ведення 

щоденників учнів 5-6 класів 

Матичук В.В. 

Перевірити стан ведення 

щоденників учнів 7-9 класів 

Матичук В.В. 

 

Моніторинг викладання правознавства в 9 класі  (довідка) 

Матичук В.В. 

 

Моніторинг викладання математики в 5-11 класах (довідка) 

Кічеряк І.М. 

Моніторинг викладання інформатики в 5-11 класах (довідка) Кічеряк І.М. 

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

Акція «Перевір свій зір» 

Пастух С.І. 

Перевірка дотримання вимог 

охорони праці в ліцеї 

Матичук В.В. 

 Випуск санбюлетеня  

«COVID-19» 

Пастух С.І. 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

Анкетування учнів 

«Організація та якість 

харчування» 

Влашинець Н.В. 

 Контроль за чистотою в 

харчоблоці їдальні та якістю 

зберігання продуктів 

Пастух С.І. 

 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

 Здійснити комплекс заходів щодо 

підготовки ліцею до роботи в 

осінньо-зимовий період 

Калинич Г.І. 

  



Нарада при директору Про організацію та проведення 

занять з охорони праці та 

здоров’я дітей. 

Матичук В.В. 

Про організацію культурно 

дозвіллєвої позаурочної та 

позашкільної діяльності учнів 

Самашко М.П. 

Про стан ведення учнівських 

щоденників 

Матичук В.В. 

Про моніторинг викладання 

правознавства 

Матичук В.В. 

Про класно-узагальнюючий 

контроль учнів 5 класу 

Матичук В.В. 

Про роль музею «Полонинське 

літо» у освітньому процесі ліцею 

та формуванні ціннісних 

орієнтацій учнівської молоді 

Самашко М.П.  

Про стан медичного 

обслуговування учнів ліцею 

Пастух С.І. 

Про підготовку школи до роботи в 

зимовий період. 

Калинич Г.І. 

Про моніторинг відвідування учнями 

занять 

Самашко М.П. 

Про стан  ведення шкільної 

документації: класних журналів,  

журналу ГПД,  журналів гурткової 

роботи. 

Матичук В.В. 

Інструктивно-методична 

нарада 

Про організацію  І (шкільного) 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін та 

конкурсів ім. П. Яцика та 

Т.Шевченка (ознайомлення з 

наказом  ліцею) 

Матичук В.В. 

Про дотримання методичних 

рекомендацій у освітньому 

процесі в 1-4 класах . 

Матичук В.В. 

Організація індивідуальної 

роботи з обдарованими учнями 

(поповнення банку даних про 

обдарованих дітей, консультації 

до олімпіад). 

Матичук В.В. 

 

Формування навичок самостійної 

роботи учнів у позаурочний час 

Матичук В.В. 

 

 

Комп’ютер в освітньому процесі 

Матичук В.В. 

 

 

Про складання індивідуальних планів 

розвитку професійної компетентності в 

період підготовки до атестації 

Матичук В.В. 

Накази  Хто готує 

1. Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 5 класі Матичук В.В. 

2. Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад  Матичук В.В. 

3. Про адаптацію учнів 1 класу Матичук В.В. 

4. Про роботу педагогічного колективу щодо попередження дитячої бездоглядності, правопорушень, негативних проявів у молодіжному 

середовищі 

Самашко М.П. 

5. Про стан ведення щоденників у 5-11 класах Матичук В.В. 

6. Про профілактику простудних захворювань серед учнів Кічеряк І.М. 

7. Про проведення шкільного конкурсу «Живи, книго!» Матичук В.В. 

  

  

 



 
 02.11 – 06.11 09.11 – 13.11 16.11 – 20.11  23.11 – 27.11  

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

Організація роботи з дітьми які 

потребують особливої уваги 

Самашко М.П. 

Контроль відвідування учнями 

занять 10-11 класів 

Самашко М.П. 

Рейд «Урок» 

Влашинець Н.В. 

Аналіз стану відвідування учнями 

занять за листопад  

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

  Методичні заходи щодо участі 

випускників школи в пробному та 

основному ЗНО – 2021  

Матичук В.В. 

 

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Вивчення досвіду роботи 

вчителів, які атестуються до 

березня 

Члени АК 

 

Засідання творчої групи вчителів 

початкових класів 

Матичук В.В. 

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

Матичук В.В. 

 

Засідання творчої групи по 

реалізації проблемного питання 

школи 

Матичук В.В. 

Вимоги до учнівських зошитів, 

виконання єдиного 

орфографічного режиму 

Матичук В.В.  

Круглий стіл. 

Форми роботи на уроках. 

Матичук В.В. 

 

Ділова гра  

«Сучасній школі -  сучасні 

вчителі». 

Матичцук В.В. 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

Профілактичні заходи щодо 

попередження негативних звичок 

та правопорушень 

Самашко М.П. 

  Засідання ради профілактики 

Самашко М.П. 

 

Засідання учнівського 

парламенту 

Матичук У.Т.  

Місячник  правових знань та правової пропаганди  «Я і закон» 

  Тиждень правознавства Тиждень толерантності Акція «16 днів проти 

насильства» (25.11-10.12). 

Тиждень профілактьики 

шкідливих звичок 

Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

1. Перегляд відеороликів до Дня  

української мови та писемності. 

Матичук У.Т. 

1.Свято  до Дня писемності  і 

мови. 

Влашинець С.М., 

1. Виховний захід до Дня Гідності 

і Свободи  «Революції, що нас 

змінили». 

1. Акція «Засвіти свічку» до Дня 

пам'яті жертв Голодомору та 

політичних репресій. 



2. ГКК до Дня мисемності  і мови. 

Класні керівники. 

3. Конкурс на кращого знавця 

українського правопису 

«Майстер української 

орфографії». 

Матичук У.Т. 

 

 Пастух М.Д. 

2. Станнівка «Бережіть тепло і 

раціонально використовуйте 

електроенергію». 

Матичук У.Т. 

 

Матичук У.Т. 

2. ГКК до дня Гідності 

Класні керівники.  

 

Матичук У.Т. 

2. Лінійка-реквієм  до Дня пам'яті 

жертв Голодомору та політичних 

репресій. .Вчитель історії.  

Виховний захід «Біль душі 

людської». 

Матичук У.Т. 

3. ГКК. «Україна пам'ятає! 

Голодомор 1932-1933 рр.».  

Класні керівники. 

Ціннісне ставлення до  

людей 

 

. 

 

1. Виховний захід «Добро спішіть 

творити». 

Матичук У.Т. 

2. Акція «Засвіти ліхтарик 

доброти». 

Матичук У.Т. 

3. ГКК до тижня правознавства. 

Класні керівники. 

1. ГКК до Дня толерантності: 

Класні керівники. 

2. Крок толерантності та доброти 

«Доброзичливі стосунки з 

оточуючими».  

 Самашко М.П.  

1. Бесіди  до  Всесвітнього дня 

дитини. 

Класні керівники. 

Ціннісне ставлення  до 

природи 

Фотовернісаж «Природа навколо 

мене»    

Учнівське самоврядування 

   

Ціннісне ставлення до 

праці 

1. Трудовий десант «Озеленення 

класу» 

Класні керівники. 

2. Інтелектуально-розважальна  

гра  до Всесвітнього  дня наук 

«Що? Де? Коли?». 

Матичук У.Т. 

  1. Виготовлення годівничок для 

зимуючих птахів. 

Матичук У.Т. 

 

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

 

 

1. Оформлення по класах 

стіннівок «Права молоді в 

сучасному  світі». 

Матичук У.Т. 

Оформлення стіннівки  «Геть 

паління-ми здорове 

покоління».Матичук У.Т. 

1. Випуск валеолистівок «Не 

піддавайся шкідливій звичці». 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до 

себе 

1. Стіннівка «Ми – проти 

жорстокого поводження з 

дітьми». 

Матичук У.Т. 

Колективне ігрове спілкування 

«Конверт життєвих ситуацій» 

до Всесвітнього дня 

доброти(13.11). Соціальний 

педагог. 

1.Виховний захід 

«Толерантність-дорога до миру 

та співпраці». 

Матичук У.Т. 

2. Акція «Засвіти ліхтарик  

толерантності». 

Матичук У.Т. 

3.ГКК: «У центрі Всесвіту 

дитина». 

Класні керівники. 

1. Флеш-моб «Наші долоньки 

проти насильства» (1-2кл.). 

Матичук У.Т. 

2. ГКК: «Ми за здоровий спосіб 

життя». 

Класні керівники. 



Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Рейд «Збереження шкільного 

майна». 

Матичук У.Т. 

2. Операції  «Урок», «Перерва» 

(протягом місяця). 

Матичук У.Т. 

1. Операція «Як живеш, 

підручнику?». 

Матичук У.Т. 

3. Акція «Економ 

електроенергію». 

Учнівське самоврядування 

1. Флеш-моб «Передай вітання».  

Матичук У.Т. 

2.  Акція   «Стрічка Свободи». 

Пов’язування   синьо-жовтої 

стрічки.   

Учнівське самоврядування. 

 

1. Рейд-перевірка по дотриманню 

чистоти класних приміщень, 

провітрюваності класів. 

Матичук У 

2. Дошка думок «Щоб бути 

здоровим, треба…». 

Матичук У.Т. 

Правовиховна робота 1. Година спілкування «Поняття 

булінг в учнівському середовищі» 

(5 кл.). 

Губчук Г.І. 

2. Заняття в 4 класі «Правова 

абетка». 

Губчук Г.І. 

3. Засідання юридичної вітальні 

«Право, свобода, обов'язок, 

свобода та відповідальність» (до 

Дня прав людини). 

 Самашко М.П. 

1. Профілактичні бесіди 

«Незнання законів не  звільняє 

від відповідальності». 

Губчук Г.І. 

2. Брейн-ринг «Правознавець». 

Самашко М.П. 

3. Операція «Підліток». 

Виявлення учнів, які вживають 

алкоголь, наркотики, схильні до 

токсикоманії. 

Губчук Г.І. 

Класні керівники. 

1. Квест-гра «Толерантність» (3-4 

кл.). 

Губчук Г.І. 

1. Бесіда «Знай свої права, не 

забувай про обов'язки» (4-6 кл.). 

Влашинець Н.В. 

2. Засідання круглого столу 

«Заради здоров'я молоді». 

Губчук Г.І. 

 

Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування закладу 

Контроль за виконанням річного 

плану роботи закладу 

Кічеряк І.М. 

Контроль за якістю роботи 

гуртків, курсів за вибором 

Матичук В.В. 

 

Батьківський всеобуч 

Самашко М.П. 

Вивчення стану роботи з 

організації занять на уроках 

фізичної культури з учнями 

різних груп стану здоров’я. 

Матичук В.В. 

Батьківський лекторій  

Самашко М.П. 

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Класно –узагальнюючий 

контроль учнів 10 класу 

до 20.12. 

Матичук В.В. 

Контроль за станом ведення 

зошитів з української мови у 5-11 

класах. 

 

Вивчення рівня адаптації учнів 1 

класу 

Влашинець Н.В. 

 

Моніторинг ведення щоденників 

учнів 10-11 класів 

Матичук В.В. 

Вивчення рівня адаптації учнів 10 

класу 

Влашинець Н.В. 

Перевірка стану роботи ГПД. 

Самашко М.П. 

Перевірка стану роботи 

бібліотеки 

Кічеряк І.М. 

Контроль за станом гурткової 

роботи. Самашко.М.П. 

Моніторинг викладання фізики в 7-11 класах (довідка) 

Кічеряк І.М. 

Моніторинг викладання громадянської освіти в 10 класі (довідка) 

Матичук В.В. 

   

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

Бесіда «Запобігання дитячого 

травматизму» 

Пастух С.І. 

Перевірка стану ОП в шкільних 

кабінетах, спортзалі. 

Матичук В.В. 

 Профілактика ВІЛ-інфікування. 

СНІД 

Пастух С.І. 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

  Стан чергування учнів та 

педагогічних працівників у 

шкільній їдальні 

 



Матичук В.В. 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

Огляд навчальних кабінетів 

Кічеряк І.М. 

  Інвентаризація матеріальних 

цінностей 

Комісія 

Наради при директору Про роботу шкільної їдальні та 

харчування  учнів. 

Кічеряк І.М. 

Про створення санітарно-

гігієнічних умов для навчання та 

виховання учнів згідно із 

держстандартом. 

Пастух С.І. 

Про роботу ГПД. 

Матичук В.В. 

Про динаміку змін якості 

навчання учнів 1 класу. 

Матичук В.В. 

Про роботу органів учнівського 

самоврядування. 

Самашко М.П. 

Про медико-педагогічний 

контроль на уроках фізичної 

культури. 

Пастух  С.І. 

 

Про матеріально-технічний стан 

кабінетів, спортивної зали, 

майстерні. 

Матичук В.В. 

Про стимулювання позитивного 

ставлення до навчання, створення 

умов для активної мотивації на 

уроках. 

Матичук В.В. 

Про стан гурткової роботи в 

школі. 

Самашко М.П. 

Про стан ведення щоденників 

учнями. 

Матичук В.В. 

Про результати моніторингових 

досліджень формування 

ціннісних відносин особистості 

учня 

Влашинець Н.В. 

Про моніторинг викладання 

громадянської освіти  

Матичук В.В.  

 

 Інструктивно-методичні 

наради  

Про впровадження інноваційних 

технологій на уроках як 

пріоритетного шляху розвитку 

сучасної освіти. Інноваційний 

пошук  учителя. 

Матичук В.В. 

 Про роботу класних керівників з 

батьками.  

Самашко М.П. 

 

 

 

Накази  Хто готує 

1. Про роботу ГПД Самашко М.П 

2. Про адаптацію учнів 1 класу Матичук В.В. 

3. Про стан ведення зошитів з української мови в 5-11 класах  Матичук В.В. 

4.Про стан ведення щоденників учнями  Кічеряк І.М. 

5. Про моніторинг викладання та рівня знань учнів з фізики в 7-11 класах Матичук В.В. 

6. Про моніторинг викладання та рівня знань учнів з історії в 5-11 класах Кічеряк І.М. 

 

 

Матичук В.В. 



 
 30.11 – 04.12 07.12 – 11.12 14.12 – 18.12 21.12 – 24.12 28.12-31.12 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

Вивчення стану 

дотримання вимог 

законодавства, щодо 

забезпечення дітей та 

підлітків освітою 

Самашко М.П. 

 

  

Контроль за станом 

відвідування уроків учнів 

7-8 класів 

Самашко М.П. 

Уточнення списку 

майбутніх 

першокласників 

Кічеряк І.М. 

 

 

Контроль за станом 

відвідування уроків учнів 

9-11 класів 

Самашко М.П. 

Аналіз стану відвідування 

занять учнями за І семестр 

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

 Використання засобів ІКТ 

під час викладання 

навчальних дисциплін 

Матичук В.В. 

   

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Засідання методичної ради 

Матичук В.В. 

 

Конкурс «Учитель року» 

Матичук В.В. 

 

 

Участь учнів у різних 

предметних конкурсах 

Матичук В.В.  

 

Засідання ШМО класних 

керівників 

Самашко М.П. 

 

Засідання ШМО вчителів 

початкових класів 

Матичук В.В. 

 

 

 

Засідання ШМО вчителів 

суспільно-гуманітарного 

циклу 

Матичук В.В. 

Засідання педагогічної 

ради 

(за окремим планом) 

Кічеряк І.М.  

 

Засідання ПДС 

Матичук В.В. 

 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

Профілактичні заходи 

щодо попередження 

негативних звичок та 

правопорушень 

Самашко М.П. 

 Засідання ради 

профілактики 

Самашко М.П. 

 

Навчання лідерів УС 

Матичук У.Т. 

Робота з питань 

профорієнтації 

Губчук Г.І. 

 

 

 

 

Місячник громадянсько-патріотичного виховання  «Любіть Україну  у сні й наяву» 



 Тиждень «Служіння 

Вітчизні –обов'язок 

кожного» 

Всеукраїнський тиждень 

права 

Тиждень народознавства   

Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

1. Вишкіл куреню імені 

Небесної Сотні. 

Матичук У.Т. 

Класні керівники. 

2. Конкурс пісні та строю. 

Крильчук В.І., 

Матичук У.Т. 

3. «Нумо, хлопці» 

Спортивні змагання 

юнаків . 

 Матичук У.Т..,  

Самашко В.В.. 

4. ГКК: «Моя рідна 

Україна», «Славетні 

українці», «Україна від 

козацьких  часів до 

сьогодення», «Україна – 

європейська держава». 

Класні керівники. 

Тематична стіннівка «Я 

маю право знати свої 

права».  

Матичук У.Т. 

   

Ціннісне ставлення до  

людей 

1. Інформаційний вісник 

до Всесвітнього дня  

боротьби зі СНІДом. 

Матичук У.Т. 

 

 

1.  Музична перерва. 

Прослуховування  

класичної музики  

композитора Людвіга ван 

Бетховена. 

Матичук У.Т. 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення  

природи 

1. Акція «Допоможи 

птахам узимку». 

Матичук У.Т. 

1.  Виготовлення  

авторських  новорічних 

композицій. «Збережемо  

лісову красуню». 

Вчителі трудового 

навчання 

1. Конкурс «Найкрасивіша 

сніжинка». 

Матичук У.Т. 

1. Конкурс малюнків 

«Врятуймо ялинку в 

новий рік». 

Матичук У.Т. 

1. Акція «Допоможи 

птахам узимку» 

Матичук У.Т. 

 

Ціннісне ставлення  

праці 

1. КТС  шкільний 

кооператив «Майстерня з 

виготовлення новорічних 

іграшок». 

Матичук У.Т. 

2. Конкурс робіт «Оберіг 

для воїна». 

1. Виготовлення 

новорічних прикрас. 

Вчителі трудового 

навчання. 

2. Виставка-конкурс 

«Замість ялинки зимовий 

букет». 

1.Виставка  робіт  з 

природного матеріалу  

«Новорічно-Різдвяна  

іграшка». 

Матичук У.Т. 

1. КТС. «Оформлення  

спортивної зали до 

проведення Новорічних 

свят». 

Матичук У.Т. 

 



Матичук У.Т. Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

1. Виставка малюнків 

«Рідний край в моїй 

душі». 

Матичук У.Т. 

1. Виставка малюнків  

«Краще гір бувають тільки 

гори». 

Матичук У.Т. 

2. Літературно-музична 

композиція «Ой Калита, 

Калита, із чого ти вилита». 

(1-4 кл.). 

Матичук У.Т. 

1.  Загальношкільне свято 

«Дивовижна подорож 

Миколая Чудотворця». 

Матичук У.Т. 

2. Виставка газет і 

плакатів «З народної 

криниці» 

Матичук У.Т. 

 

1. Брейн-ринг «Обряди 

українців»  

Матичук У.Т. 

2. Новорічне свято  для 

учнів 1-5 класів. 

Матичук У.Т. 

3. Новорічний  вечір для 

учнів 6-11 класів. 

Матичук У.Т. 

4.  Конкурс новорічних 

стінгазет. 

Класні керівники. 

 

Ціннісне ставлення  до 

себе 

 1. ГКК: «Права людини», 

«Права свої знай та про 

обов'язки не забувай»,  

«Що треба знати про 

право і закон», 

«Сторінками Загальної 

декларації прав людини». 

Класні керівники. 

Бесіда «Спортом 

займайся-здоров'я 

набирайся». 

Пастух С.І.. 

1. Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності  та 

пожежної безпеки  у 

зв’язку з організацією 

Новорічних свят. 

Класні керівники. 

 

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Флеш-моб «Збройні 

сили України - Слава, 

гордість, міць країни». 

Матичук У.Т. 

1. Флеш-моб «Ми – проти 

насильства, ми – за любов 

і доброту».  

Матичук У.Т. 

1. Акція  «Микола - 

Чудотворець» 

(виготовлення подарунків 

для  дітей  з особливими 

освітніми потребами). 

Матичук У.Т. 

2. Конкурс «Напиши 

листа Святому Миколаю». 

Матичук У.Т. 

1. Організація 

Новорічного свята. 

Матичук У.Т. 

 

 

Правовиховна робота 1. Профілактичні бесіди 

«Знай свої права, виконуй 

обов'язки» (8-11кл.) 

Губчук Г.І. 

2. Відеолекторій «Особиста 

гідність. Безпека життя» до 

Міднародного  дня  за 

відміну рабства (2 грудня). 

Губчук Г.І. 

 

1. Тренінг «Насильство та 

як його уникнути» 

Влашинець Н.В. 

2. Тренінг «Надірване 

серце насильством» (7 кл.). 

Губчук Г.І. 

3. Профілактична бесіда 

«Моя поведінка» (8-11 кл.) 

Губчук Г.І. 

4. Перегляд 

відеопрезентацій «Я і мої 

права». 

Губчук Г.І. 

1. Профілактична бесіда 

«Шкідливі звички на 

заваді життя» (8-11 кл.). 

Губчук Г.І. 

2.  Корекційне заняття «Як 

здолати агресію та  бути 

толерантним» (5 кл.). 

Губчук Г.І. 

1. Бесіди з БЖД: 

профілактика СНІДу  та 

венеричних захворювань. 

Права людини. 

Профілактика ГРВЗ  та 

грипу.  

Класні керівники 9-11 

класів 

 



Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування закладу 

  

 

 Засідання батьківського 

комітету 

Самашко М.П. 

Батьківський всеобуч 

Самашко М.П. 

 

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Моніторинг адаптації 

учнів 1 класу до навчання 

в початковій школі 

Влашинець Н.В. 

 

 

Стан роботи соціально-

психологічної служби 

Кічеряк І.М.  Контроль за 

станом ведення зошитів у 

1-4 класах.      

Матичук В.В. 

Моніторинг адаптації 

учнів 10 класу до 

навчання в старшій школі 

Влашинець Н.В. 

 

Ведення щоденників учнів 

початкових класів 

Матичук В.В. 

Контроль за станом 

роботи педколективу 

щодо безпеки 

життєдіяльності та 

попередження дитячого 

травматизму 

Матичук В.В. 

Ведення шкільної 

документації відповідно 

до нормативних вимог 

Матичук В.В. 

 

Стан виконання 

вчителями навчальних 

програм 

Матичук В.В. Моніторинг викладання біології та екології (довідка) 

Кічеряк І.М. 

Моніторинг викладання німецької мови (довідка) 

Матичук В.В. 

Моніторинг результатів роботи органів учнівського самоврядування (довідка) 

Самашко М.П. 
   

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

 Бесіда «Профілактика 

захворювання на грип» 

Пастух С.І. 

Дотримання 

температурного режиму  

Калинич Г.І. 

Проведення цільового 

інструктажу з ТБ 

Класні керівники 

 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

Контроль за документами 

про якість продуктів 

харчування в шкільній 

їдальні 

Пастух С.І. 

  Підсумок звітності за 

харчуванням учнів 

пільгових категорій. 

Губчук Г.І. 

 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

 Контроль за 

відпрацюванням робочого 

часу 

Матичук В.В. 

 Підготовка спортивної 

зали до проведення 

Новорічних свят 

Матичук У.Т. 

 

Наради при директору Про результати роботи з 

обдарованим дітьми. 

Матичук В.В. 

Про результати роботи з 

профілактики 

правопорушень серед 

учнів. 

Губчук Г.І. 

 

Про  форми і методи 

активізації пізнавальної 

діяльності учнів  в ГПД. 

Матичуку В.В. 

Про організацію та 

проведення для учнів 

Новорічних та Різдвяних 

свят 

Самашко М.П. 

 

Про організацію зимових 

канікул.  

Самашко М.П. 

Про роль учнівського 

самоврядування в 

організації та проведенні 

культурно-дозвіллєвої 

позаурочної та 

позашкільної діяльності в 

ліцеї 

Самашко М.П.,  

Матичук У.Т. 

1.1. Про підсумки 

семестрових контрольних 

робіт 5-11 класів. 

Матичук В.В. 

1.2. Про результати 

адміністративних 

контрольних робіт 1-4 

класів. 

Матичук В.В. 

Про підсумки ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

 



Матичук В.В. 

Інструктивно-методичні 

нанади 

  Розвиток ключових 

компетентностей та 

творчості  учнів з 

використанням  новітніх 

технологій 

Матичук В.В. 

  

Накази  Хто виконує 

Про  результати перевірки зошитів у 1-4 класах Матичук В.В. 

Про підсумки проведення контрольних робіт  з української мови та математики  в 2-4 класах Матичук В.В. 

Про виконання навчальних програм у І семестрі Матичук В.В. 

Про підсумки проведення адміністративних контрольних робіт   5-11 класів Матичук В.В. 

Про підсумки виховної роботи за І семестр Самашко М.П. 

Про організацію та проведення Новорічних та Різдвяних свят Самашко М. П. 

Про підсумки медико-педагогічного контролю  на уроках фізичної культури Матичук В.В. 

Про стан травматизму  учасників освітнього процесу протягом навчального семестру Матичук В.В. 
Про стан роботи з охорони праці  в ліцеї  за  2020 рік Матичук В.В. 
Про створення експертної комісії в ліцеї Кічеряк І.М. 

Цикл наказів з цивільного захисту Матичук В.В. 

Про стан відвідуванн учнями уроків за І семестр Самашко М.П. 

Про підсумки роботи класних керівників за І семестр Самашко М.П. 

Про підсумки професійної майстерності  вчителів, які атестуються Матичук В.В. 

Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 10 класі Матичук В.В. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 04.01-08.01 11.01-15.01 18.01-22.01 25.01-29.01 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

Робота із списком дітей 

мікрорайону школи 

Самашко М.П. 

 

 

Контроль за реєстрацією учнів на 

ЗНО  

Кічеряк І.М. 

Уточнення даних про 

випускників 9,11 класів для 

заповнення документів про освіту 

Кічеряк І.М. 

Контроль за відвідуванням занять 

учнями 

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

Скласти і затвердити графік 

чергування вчителів 

Матичук В.В. 

Скласти і затвердити графік 

контрольних, лабораторних, 

практичних робіт 

Матичук В.В. 

Перебіг атестаційної роботи в 

ліцеї 

Кічеряк І.М. 

 

 

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Аналіз результатів освітнього 

процесу за І семестр 

Матичук В.В. 

 

Моніторинг результативності 

навчальних досягнень учнів за І 

семестр 

Матичук В.В. 

 

Педагогічний тренінг 

«Проєктування індивідуальної 

освітньої траєкторії учня» 

Матичук В.В 

 

Засідання творчої групи вчителів 

початкових класів 

Матичук В.В. 

 Виконання плану ШМО роботи за 

грудень у ліцеї.  

Кічеряк І.М. 

 

 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

Підсумки виховної роботи за І 

семестр 

Самашко М.П. 

 Профілактичні заходи щодо 

попередження негативних звичок 

та правопорушень 

Засідання 

учнівського парламенту 

Матичук У.Т. 



Самашко М.П.  

Засідання ради профілактики 

Самашко М.П. 

 

   Тиждень патріотичного 

виховання 

 

Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

  1. Виховний захід до Дня 

Соборності українських земель  

«Соборна мати Україна – одна на 

всіх, як оберіг». 

.Матичук У.Т. 

2. Ланцюг єднання. 

Матичук У.Т. 

2. ГКК  до Дня  соборності  та  

пам’яті жертв Голокосту. 

Класні керівники. 

 1. Тематична лінійка до 

Міжнародного дня  пам'яті жертв 

Голокосту  «Дорога в безсмертя». 

Скорботна свічка пам'яті святої. 

Матичук У.Т. 

2.Лінійка «Квіти в полі, там де 

Крути...»  

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення до  

людей 

   1. ГКК: «Вічна слава і пам'ять 

Героям Крут», «Крути – наша 

пам'ять, наша біль», «Крути – 

смолоскип в майбутнє». 

Класні керівники.  

Ціннісне ставлення  

природи 

  1. Акція «Допоможи птахам 

узимку». 

Матичук У.Т. 

.1 Акція «Допоможи птахам 

узимку». 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  

праці 

Профорієнтаційні дослідження 

«Професія моєї мрії».  

Соціальний  педагог. 

   

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

  1. Різдвяна  коляда - 2021 

«Коляда іде, радість веде»   

 Крильчук В.І. 

Матичук У.Т. 

 

 

Ціннісне ставлення  до 

себе 

 ГКК: «Людина починається з 

добра».  

Кл. керівники. 

  

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

    

Правовиховна робота   1. Засідання юридичної вітальні 

«Правила і закони в твоєму  

житті». 

Самашко М.П.  

 

Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування закладу 

   Батьківський всеобуч 

Самашко М.П. 



Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Контроль за наслідками 

перевірки за станом ведення 

класних журналів 1-11 класів.                       

Матичук В.В. 

Моніторинг залучення учнів до 

читання художньої літератури 

(довідка) 

Самашко М.П.    

Стан ведення учнівських зошитів 

з математики 

Кічеряк І.М. 

 

Педагогічний патронаж одна із 

форм навчання (довідка) 

Кічеряк І.М. 

Вивчення стану роботи вчителів 

щодо подолання неуспішності 

учнів, які навчаються на 

початковому рівні 

Матичук В.В. 

 

Моніторинг якості викладання 

курсів за вибором (довідка) 

Матичук В.В. 

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

  Моніторинг захворювання на ГРЗ 

Пастух С.І. 

Контроль стану подвір’я ліцею.  

Калинич Г.І. 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

 Організація харчування дітей 

пільгових категорій  

Кічеряк І.М. 

Анкетування батьків «Ваша 

оцінка роботи шкільної їдальні» 

Губчук Г.І. 

 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

  Стан температурного режиму 

школи 

Калинич Г.І. 

Рейд -перевірка збереження 

шкільного майна. 

Калинич Г.І. 

Нарада при директору Про навички ефективної 

комунікації вчителів для успішної 

взаємодії з учнями та їх батьками. 

Губчук Г.І. 

Про наслідки контролю ведення 

класних журналів 

Матичук В.В.  

Про стан збереження 

матеріальних цінностей ліцею. 

Калинич Г.І. 

Про виконання навчальних 

програм 

Матичук В.В. 

Про підсумки навчання за І 

семестр. 

Матичук В.В. 

Про роботу шкільної бібліотеки 

Самашко М.П. 

 

Про педагогічний патронаж 

Кічеряк І.М. 

Про роботу громадського 

інспектора з охорони прав дитини 

Губчук Г.І. 

 

Про результати вивчення 

агресивних проявів, визначення 

типу темпераментів та 

дослідження пізнавальних  

процесів в учнів. 

Влашинець Н.В. 

Про стан роботи курсів за 

вибором 

Матичук В.В. 

Інструктивно-

методичні наради 

Про розроблення  навчально-

планової документації на 

навчальний рік (аналіз 

календарного планування, 

тематичного планування на ІІ 

семестр). 

Матичук В.В. 

Про підведення підсумків участі 

учнів у районних предметних 

олімпіадах. 

Матичук В.В. 

 

Про перевірку календарних 

планів, складання графіку 

контрольних робіт на ІІ семестр 

2020-2021 н.р. 

Матичук В.В. 

 

Про формування 

медіаграмотності в освітньому 

процесі.  

Матичук В.В. 

 

Накази  Хто виконує  

Про результати участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів Матичук  В.В. 

Про роботу бібліотеки ліцею. Самашко М.П. 

Про стан ведення  класних журналів педагогічними працівниками ліцею Матичук В.В. 

Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9 класі Матичук В.В. 

  



 
 01.02-05.02 08.02-12.02 15.02-19.02 22.02-26.02 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

Підготовка учнів ліцею до участі 

в ЗНО 

Матичук В.В. 

 Закріплення складу вчителів, які 

будуть працювати в 5 класі в 

наступному навчальному році 

Матичук В.В. 

 

Батьківські збори майбутніх 

першокласників 

Кічеряк І.М. 

Відвідування уроків у 4 класі 

вчителями предметниками 

Матичук В.В. 

 

Аналіз стану відвідування учнями 

занять за лютий 

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

Перевірка щоденників учнів 

початкових класів 

Матичук В.В. 

Методичні заходи щодо участі 

випускників ліцею в основному 

ЗНО 

Матичук В.В. 

 Перевірка шкільної документації  

Матичук В.В. 

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Засідання методичної ради  

Матичук В.В. 

Засідання ШМО вчителів 

початкових класів 

Матичук В.В. 

 

Типи уроків. Їх структура.Про 

ефективні фактори впливу на 

успішність учнів.  

Матичук В.В.  

 

Засідання ШМО класних 

керівників 

Самашко М.П. 

 Засідання атестаційної комісії 

Кічеряк І.М. 

 

Засідання ШМО вчителів 

суспільно-гуманітарного циклу 

Матичук В.В. 

 

Засідання педагогічної ради (за 

окремим планом) 

Кічеряк І.М. 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

Профілактичні заходи щодо 

попередження негативних звичок 

та правопорушень 

Самашко М.П. 

 Засідання ради профілактики 

Самашко М.П. 

Навчання лідерів учнівського 

парламенту 

Матичук У.Т. 

Місячник правовиховної роботи 



      Тиждень мужності та 

історичної пам’яті 

Тиждень  образотворчого 

мистецтва та музики 

Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

  

 

1. Урок  мужності «Час і досі не 

загоїв рану – цей одвічний біль 

Афганістану». 

Самашко М.П. 

1. Інформаційний вісник 

«Державні та народні символи 

України». 

Матичук У.Т. 

1. 2. Вишкіл  куреню імені Небесної 

Сотні. 

Матичук У.Т., Класні керівники. 

3. Інтерактивна лінійка до Дня 

пам’яті  Героїв Небесної сотні 

«Герої не вмирають».  

Матичук У.Т. 

4. ГКК до Дня рідної мови (1-7 кл) 

Класні керівники. 

5. ГКК до Дня пам’яті Героїв 

Майдану (8-11 кл.) 

Класні керівники. 

6. Інформаційна хвилина «День 

державного Герба України» 

Матичук У.Т.  

 

Ціннісне ставлення до  

людей 

 1. Бесіда «Афганістан болить в 

моїй душі». 

 Класні керівники. 

2. Виставка  літератури  в 

бібліотеці «У полум'ї війни».  

Поп’юк Д.П. 

1. Інформаційний вісник «День 

спонтанного прояву доброти». 

Матичук У.Т 

Тематичні виховні години 

«Обереги материнства, ми з того 

краю, де сопілка грає» 

Класні керівники 

Ціннісне ставлення  

природи 

 1. Фолькльорне свято 

«Стрітення» для 1-4 класів. 

Матичук У.Т. 

1. Акція «Допоможемо  

зимуючим  птахам». 

Учнівське самоврядування 

1. Акція «Бережіть первоцвіти». 

 Учнівське самоврядування 

 

Ціннісне ставлення  праці Рейд-перевірка «Збереження 

шкільного майна» 

Матичук У.Т. 

 

1. Конкурс валентинок на краще  

привітаннгя з Днем закоханих. 

Матичук У.Т. 

2. Трудовий десант «Зробимо 

клас чистим». 

Класні керівники. 

 Тематичний діалог «Як не 

помилитися у виборі професії». 

Анкетування 

Губчук Г.І. 

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

 Розважальна програма «Любов 

дала життя, рух і силу» 

Матичук У.Т. 

 1. ГКК до Міжнародного дня 

рідної мови 

Класні керівники. 

2. Турнір ерудитів «Подорож 

океаном рідної мови» 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до 

себе 

1. Правовий турнір «Твоя правова 

культура». 

1. Інформаційний  вісник до Дня 

безпечного Інтернету. 

 1. Загальношкільне свято «Парад 

талантів». 



Матичук У.Т. Матичук У.Т. 

2. Бесіди про безпечне, 

відповідальне і позитивне 

використання цифрових 

технологій для дітей  

Класні керівники. 

Матичук У.Т. 

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Акція «Годівничка». 

Учнівське самоврядування 

1. Дискотека з нагоди Дня 

закоханих «Серця двох». 

Матичук У.Т. 

1. Акція «Твори добро. Подаруй 

щастя тим, кого любиш». 

Учнівське самоврядування 

1. Акція «Бережіть первоцвіти». 

 Учнівське самоврядування 

Правовиховна робота 

 

1. Рейд «Урок». 

Матичук У.Т. 

   

Розділ V 

Управління та громадське 

самоврядування закладу 

Контроль за виконанням річного 

плану 

Кічеряк І.М. 

Засідання батьківського комітету 

Самашко М.П. 

Контроль за якістю роботи 

гуртків. 

Самашко М.П. 

 

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Класно-узагальнюючий контроль 

учнів 7 класу до 28.02. 

 Перевірка щоденників учнів 5-6 

класів 

Матичук В.В. 

 

Моніторинг викладання фізичної культури (довідка) 

Кічеряк І.М. 

 Моніторинг результативності занять ГПД (довідка) 

Матичук В.В. 

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

Провести заходи щодо 

профілактики нещасних випадків 

на шкільному дворі. 

Калинич Г.І. 

  Контроль санітарно-гігієнічного 

режиму в приміщенням ліцею 

Калинич Г.І. 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

Контроль за веденням 

документації шкільної їдальні 

Кічеряк І.М. 

  Контроль за чергуванням 

вчителів та учнів у шкільній 

їдальні.  

Матичук В.В. 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

 Огляд приміщень ліцею 

Калинич Г.І. 

Контроль залишку паливних 

матеріалів 

Калинич Г.І. 

 

Нарада при директору Про дотримання критеріїв  

оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

Матичук В.В. 

Про стан відвідування учнями 

школи. 

Самашко М.П. 

Про  оформлення документації  

про проведення ЗНО. 

Матичук В.В. 

Про вибір предметів учнями 

ліцею  для здачі  ДПА. 

Матичук В.В. 

 

Про методи інноваційних 

технологій на уроках. 

Матичук В.В. 

Про  стан визначення рівня 

психологічних станів у 9, 11 

класах. 

Влашинець Н.В. 

Про роботу педагогічного 

колективу  щодо запобігання  

правопорушень серед учнів 7-11 

класів. 

Самашко М.П. 

Про результативність роботи ГПД 

Матичук В.В. 

Інструктивно-методичні 

наради 

Інструктивно-методична нарада 

«Про співпрацю вчителів 

Про підготовку до ДПА 

(вивчення інструкцій).  

Матичук В.В. 

  

 

 



початкових класів та вихователя 

ГПД». 

Матичук В.В. 

 

Накази Хто виконує  

Про створення  творчої групи  для складання річного плану  роботи  на 2021-2022  навчальний рік Кічеряк І.М. 

Про класно-узагальнюючий контроль у 7 класі Матичук В.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 01.03-05.03 08.03-12.03 15.03-19.03 22.03-26.03 29.03-02.04 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

 Контроль за відвідуванням 

учнями школи 

Самашко М.П. 

Вивчення нахилів учнів 9 

класу для визначення 

профілю навчання в 

старшій школі. 

Влашинець Н.В. 

 Аналіз стану 

відвідування учнями 

занять за березень 

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

 Результати реєстрації 

випускників на ЗНО 

Матичук В.В. 

 Організаційні заходи щодо 

працевлаштування 

майбутніх випускників 

Влашинець Н.В. 

 

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Майстер-клас «Педагогічна  

творчість у період 

дистанційного навчання». 

Матичук В.В. 

 

Засідання творчої групи 

вчителів початкових класів 

Матичук В.В. 

Використання 

інноваційних технологій – 

умова підвищення якості та 

ефективності уроку. 

Матичук В.В. 

 

Засідання творчої групи по 

реалізації проблемного 

питання школи 

Матичук В.В. 

Моніторинг мотивації 

учнів до навчання 

Влашинець Н.В.  

 

Способи підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів ліцею 

Матичук В.В. 

 

Порядок закінчення 

навчального року та 

проведення ДПА,ЗНО-

2021.                  Вивчення 

нормативних документів. 

Матичук В.В. 

Засідання 

атестаційної комісії 

Кічеряк І.М. 

 

Засідання ППС. 

Матичук В.В. 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

 Профілактичні заходи 

щодо попередження 

негативних звичок та 

правопорушень 

Самашко М.П. 

Навчання лідерів УС 

Матичук У.Т. 

 

Засідання ради 

профілактики 

Самашко М.П. 

Засідання учнівського 

парламенту 

Матичук У.Т. 

Екскурсії стежками 

рідного краю 

Самашко М.П. 

Місячник родинно-побутової культури «Тепло сімейного вогнища» 

 Тиждень родинного виховання Шевченківський тиждень Тиждень профорієнтації   

Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

 1.Бесіди до Дня 

українського добровольця 

Конкурс читців авторского 

вірша про Україну 

  



Класні керівники Матичук У.Т.  

Ціннісне ставлення до  

людей 

1.Привітання з  нагоди Дня 

жінок (відеокліп). 

Матичук У.Т. 

2.Акція «Сюрприз для мами 

зроблений власноруч» 

Класні керівники.  

 .   

Ціннісне ставлення  

природи 

 1. Виставка малюнків 

«Майбутнє лісу в твоїх 

руках». 

Матичук У.Т. 

1. Інформаційний вісник до 

Всесвітнього дня водних 

ресурсів. 

Матичук У.Т. 

2. Відгадування загадок 

про птахів. 

Матичук У.Т. 

3. ГКК до Всесвітнього дня 

водних ресурсів  

Класні керівники 

4. Виховний захід  «Воду 

бережи, козаче, – і вона 

тобі віддячить». 

Матичук У.Т. 

  

Ціннісне ставлення  праці 1. Майстер-клас «Квіти для 

мами». 

Матичук У.Т.  

2. Виставка «Захоплення 

моєї родини». 

Матичук У.Т. 

 2. Вистака малюнків 

«Професія моєї мрії». 

Матичук У.Т. 

  

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

1. Огляд  художньої 

самодіяльності. 

Матичук У.Т.,  

Крильчук В.І. 

 

1. Конкурс  творчих 

презентацій «Великий 

пророк». 

Матичук У.Т. 

2. ГКК до Шевченківських 

днів 

Класні керівники. 

3. Виховний захід «Уклін 

тобі, Тарасе!» 

Матичук У.Т. 

1. Конкурс «Актори серед 

нас» (інсценізація казок) 

Матичук У.Т. 

 

  

 

Ціннісне ставлення  до 

себе 

1. Виступ агітбригади 

«Молодь обирає здоров'я». 

Матичук У.Т. 

2. ГКК «Правила особистої 

гігєни» 

Класні керівники. 

 1. Свято «Щастя поруч». 

Матичук У.Т. 

 

1. Проведення інструктажу  

учнів з техніки безпеки  та 

правил поведінки на 

канікулах. 

Класні керівники. 

 



3. Бесіди «1 березня – день 

боротьби з наркоманією» 

Губчук Г.І. 

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Святковий концерт  «Ми 

вам вклоняємось дорогі 

жінки». 

Матичук У.Т. 

1. Складання  та 

розповсюдження серед 

учнів 1-11 кл. листівок на 

тему «Не стань жертвою 

булінгу». 

Матичук У.Т. 

   

 

 

 

Правовиховна робота 1. Дні родинної  науки. 

Бесіди з батьками учнів, 

схильних до 

правопорушень. 

Класні керівники. 

1. Індивідуальні бесіди з 

учнями  «групи ризику». 

  Влашинець Н.В. 

 Батьківський лекторій  

«Книга в родині. Що і як 

читають діти?» 

Влашинець Н.В. 

 

Розділ V 

Управління та громадське 

самоврядування закладу 

Контроль за виконанням 

планів роботи за березень. 

Кічеряк І.М. 

Батьківський всеобуч 

Самашко М.П. 

Засідання батьківського 

комітету 

Самашко М.П. 

  

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Моніторинг 

результативності гурткової 

роботи (наказ) 

Самашко М.П. 

Перевірити стан ведення  

щоденників учнів 7-9 

класів 

Матичук В.В. 

 

Моніторинг викладання 

мистецтва 

(наказ) 

Матичук В.В. 

Моніторинг викладання 

християнської етики 

(наказ) 

Матичук В.В. 

Моніторинг 

результативності 

виконання планів 

міністерств УС 

(довідка) 

Самашко М.П. 

 

  Моніторинг викладання української мови в   5-11 класах 

(наказ) 

Матичук В.В. 

 

     

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

 Перевірити стан 

обладнання спортивної 

площадки та спортивного 

майданчика.    Калинич Г.І.    

Самашко В.В. 

  Контроль залишку 

паливних матеріалів 

Калинич Г.І. 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

Щоденний контроль за 

санітарним станом 

шкільної їдальні та 

добовою пробою 

Пастух С.І. 

 Контроль за веденням 

документації  

Кічеряк І.М. 

Контроль за чергуванням  

Матичук В.В. 

 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

   Підготовка приміщень до 

роботи у весняно-літній 

період 

Калинич Г.І. 

 



Наради при директору Про реалізацію творчого 

потенціалу учнів шляхом 

індивідуально-

особистісного підходу. 

Матичук В.В. 

Про роботу вчителів з 

учнями, які мають 

початковий рівень 

навчальних досягнень. 

Матичук В.В. 

Про організацію та 

проведення Дня цивільного 

захисту. Матичук В.В.              

Про стан ведення шкільної 

документації. 

Матичук В.В. 

Про стан чергування  

учнями  та вчителями  по 

школі. 

Самашко М.П. 

Про профілактичну роботу  

щодо захворювання на 

туберкульоз. 

Пастух С.І. 

Про стан 

профорієнтаційної роботи в 

9, 11 класах. 

Влашинець Н.В. 

Про результати  перевірки 

дотримання Єдиного 

орфографічного режиму. 

Матичук В.В. 

Про підсумки роботи  з 

медичного  обслуговування 

учнів та працівників 

школи. 

Пастух С.І. 

Про атестацію 

педагогічних працівників. 

 Кічеряк І.М. 

Про результати роботи 

органів учнівського 

самоврядування.  

Самашко М.П 

Про закінчення 

навчального року і 

проведення ДПА та ЗНО 

випускників 11 класу 

Матичук В.В. 

 

Інстуктивно-методичні 

наради 

  Підготовка до проведення 

Дня цивільного захисту.  

Матичук В.В. 

  

Накази  Хто виконує  

Про підсумки атестації педагогічних працівників ліцею Кічеряк І.М. 

Про проведення Дня цивільного захисту  Матичук В.В. 

Про заходи щодо організованого закінчення навчального року та проведення ДПА Матичук В.В. 

Про організацію та проведення весняних канікул  Самашко М.П. 

Про реалізацію творчого потенціалу учнів  шляхом індивідуально-особистісного підходу при  вивченні української мови в  2 – 4 класах Матичук В.В. 

Про виховний вплив уроків з основ християнської етики на формування особистості учня Матичук В.В. 

Про створення умов для  ефективної мотивації  на уроках мистецтва Матичук В.В. 

Про стан гурткової роботи  в ліцеї Самашко М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 05.04-09.04 12.04-16.04 19.04-23.04 26.04-30.04 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

 Контроль за відвідуванням 

учнями ліцею 

Самашко М.П. 

 Аналіз відвідування учнями 

навчальних занять за квітень 

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

  Скласти план заходів щодо 

організованого закінчення 

навчального року 

Матичук В.В. 

 

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Методика організації самостійної 

роботи учнів. 

Матичук В.В. 

 

Засідання методичної ради 

Матичук В.В. 

 

 

Фактори, які впливають на рівень 

навчальних досягнень учнів. 

Матичук В.В. 

 

Засідання ШМО вчителів 

початкових класів 

Матичук В.В.  

 

Засідання ШМО класних 

керівників 

Самашко М.П. 

Дитяча обдарованість, її види, 

соціально-психологічні 

передумови та основні методи 

виявлення 

Матичук В.В. 

 

Засідання ШМО вчителів 

суспільно-гуманітарного циклу 

Матичук В.В. 

 

 

Опрацювання нормативно-

правових документів 

Матичук В.В. 

 

Засідання педагогічної ради (за 

окремим планом) 

Кічеряк І.М. 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

 Профілактичні заходи щодо 

попередження негативних звичок 

та правопорушень 

Самашко М.П. 

Засідання ради профілактики 

Самашко М.П. 

 

Навчання лідерів УС. 

Матичук У.Т.  

 

Як краще організувати літній 

відпочинок дітей. 

Самашко М.П. 

Місячник екологічного виховання «Я – житель планети Земля» 
 Тиждень здоров'я Тиждень довкілля   



Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

  

 

ГКК «Пам'ятки світу» до 

Міжнародного дня пам'яток 

історії та культури (18.04) 

Класні керівники 

1. Стіннівка до Дня 

Чорнобильської трагедії. 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення до  

людей 

Батьківський лекторій «Фактори, 

що впливають на психологічний 

дискомфорт школяра. Їх 

усунення» 

Влашинець Н.В., класні 

керівники  

 ГКК «Як добре, що є на землі моя 

хата, як добре, що рідних у мене 

багато» 

Класні керівники 

1. Акція «Вогонь скорботи в серці 

навіки», вшанування пам'яті 

ліквідаторів ЧАЕС. 

Матичук У.Т.  

 

Ціннісне ставлення  

природи 

1. Фотовернісаж «Книга скарг 

Природи». 

Матичук У.Т. 

1. Всеукраїнська толока 

«Довкілля бережи – природі 

допоможи». Матичук У.Т. 

2. Екологічний квест «Жива 

планета». 

Матичук У.Т. 

3. ГКК до дня довкілля 

Класні керівники. 

1. Конкурс – захист проектів  

«Нехай земля квітує всюди, 

природу збережімо, люди». 

Матичук У.Т., Матичук О.І. 

 

1. Загальношкільний захід  

«Чорнобильська катастрофа – 

катастрофа віку». 

Матичук У.Т. 

2. ГКК до Міжнародного дня 

пам'яті Чорнобиля 

 Класні керівники. 

Ціннісне ставлення  

праці 

 

 

1.  Майстер-клас «Великодня 

писанка». 

Вчителі трудового навчання. 

Конкурс-виставка писанок і 

вишиванок  «Писанкове 

мереживо». Матичук У.Т. 

1. Операція «Посади своє 

дерево», «Чистий берег річці». 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

1. Конкурс малюнків «Азбука 

здоров'я». 

Матичук У.Т. 

2.Екскурсії до бібліотеки 1 -4 

класи 

Класні керівники 

1. Конкурс плакатів «Космічні 

фантазії». 

Матичук У.Т. 

  

Ціннісне ставлення  до 

себе 

1. Свято  до Дня здоров'я  

«Здоров'я – це скарб». 

Матичук У.Т. 

2. ГКК до Всесвітнього Дня 

здоров'я  

 Класні керівники. 

   

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Акція «Озеленення ліцею». 

Учнівське самоврядування 

 1. Акція «Прибиремо в капличці 

та біля Могили воїнам УПА». 

Учнівське самоврядування 

1. Трудовий десант «Хай сяє 

рідний ліцей чистотою». 

Учнівське самоврядування 

Правовиховна робота  1. Засідання  юридичної вітальні 

«Трудове законодавство». 

Самашко М.П. 

  

Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування закладу 

Батьківський лекторій 

Самашко М.П. 

Батьківський всеобуч 

Самашко М.П. 

Батьківський всеобуч 

Самашко М.П. 

Батьківський всеобуч 

Самашко М.П. 



Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Класно-узагальнюючий контроль 

учнів 9 класу до 30.04 

Матичук В.В. 

Моніторинг стану викладання 

захисту Вітчизни (наказ) 

Кічеряк І.М. 

Перевірити облік бесід із 

профілактики дитячого 

травматизму. 

Матичук В.В. 

Стан ведення щоденників учнів 

10-11 класів 

Матичук В.В. 

 Моніторинг викладання основ здоров’я (довідка)  

Кічеряк І.М. 

 

Моніторинг викладання англійської мови в початкових класах (довідка)   Матичук В.В.  

  Моніторинг викладання літературного читання в початкових класах (довідка) 

Матичук В.В. 

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

Бесіда «Всесвітній день 

здоров’я».  

Пастух С.І. 

Бесіда «Запорука доброго 

здоров’я – ведення здорового 

способу життя» 

Пастух С.І.  

Стан виконання правил ТБ та 

санітарного режиму в кабінетах. 

Матичук В.В. 

 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

Виконування обов’язків чергових 

учителів у їдальні  

Матичук В.В. 

 Стан організації та якість гарячого 

харчування учнів ліцею та дітей 

пільгових категорій. 

Кічеряк І.М. 

 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

   Організаційні заходи щодо 

проведення ремонту в класах 

Калинич Г.І. 

 

Наради при директору Про проходження курсової 

підготовки у 2020-2021 н.р. 

Матичук В.В. 

Про особливості проведення   

ЗНО – 2021 

Матичук В.В. 

 

Про стан цивільного захисту в 

школі та завдань з підготовки Дня 

цивільного захисту 

Матичук В.В. 

Про аналіз відвідування учнями 

ліцею. 

Самашко М.П. 

Про підсумки проведення 

шкільних олімпіад з української 

мови та математики в 3-4 класах  

Матичук В.В. 

Про роль батьківської 

громадськості в сприянні 

розвитку учнівського 

самоврядування 

Самашко М.П. 

 

Про виконання навчальних 

програм  з базових дисциплін. 

Матичук В.В. 

Про систему роботи  з дітьми  із 

сімей  пільгових категорій. 

Губчук Г.І. 

Про формування в учнів 

позитивного інтересу до читання 

в початковій школі. 

Матичук В.В. 

Інструктивно-

методичні наради    

Упровадження методів 

осучаснення освітнього процесу. 

Матичук В.В. 

 Про моніторинг інноваційної 

діяльності педагогів ліцею  у 

2020- 2021 навчальному році. 

Матичук В.В. 

Проведення індивідуальних бесід 

з вчителями із питань самоосвіти. 

Матичук В.В. 

 

Накази  Хто виконує  

Про  підсумки атестації педагогічних працівників  Кічеряк І.М. 

Про підсумки проведення Дня цивільного захисту в ліцеї Кічеряк І.М. 

Про стан ведення учнівських щоденників  Матичук В.В. 

Про  надання чергових відпусток працівникам ліцею за рік Кічеряк І.М. 

Про стан ведення та перевірки зошитів у 5-11 класах з української мови Матичук В.В. 

Про класно-угагальнюючий контроль у 9 класі Матичук В.В. 



 
 03.05-07.05 10.05-14.05 17.05-21.05 24.05-28.05 

Розділ І 

Забезпечення виконання 

статті 53 Конституції 

України, Законів України 

«Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»  

 Контроль за станом відвідування 

навчальних занять учнями. 

Самашко М.П. 

 Уточнення списку дітей за 

територією проживання та 

зарахування дітей до 1 класу. 

Кічеряк І.М. 

 

Аналіз відвідування навчальних 

занять за травень 

Самашко М.П. 

Розділ ІІ 

Організація освітнього 

процесу в ліцеї 

Заходи по організації та 

підготовці закінчення 

навчального року.   Матичук В.В.  

   

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними кадрами. 

Науково-методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Засідання методичної ради 

Матичук В.В. 

 

Засідання творчої групи вчителів 

початкових класів 

Матичук В.В. 

 

Семінарське заняття «Педагогіка 

успіху». 

Матичук В.В. 

Засідання творчої групи по 

реалізації проблемного питання 

школи 

Матичук В.В. 

Підсумки роботи з обдарованими 

учнями. 

Матичук В.В. 

 

Методичний ринг «Сучасні 

педагогічні технології, їх 

ефективність". 

Матичук В.В. 

Засідання педагогічної ради (за 

окремим планом) 

Кічеряк І.М. 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

  Засідання учнівського 

парламенту. 

Матичук У.Т.  

Засідання ради профілактики 

Самашко М.П. 

Свято Останнього дзвоника 

Самашко М.П. 

 

 Місячник родинно-побутової культури «Тепло сімейного вогнища» 

 Тиждень пам’яті та примирення   Тиждень військово-

громадянського виховання 

 



Ціннісне ставлення до  

суспільства  і держави 

1. Вишкіл куреню імені Небесної 

Сотні. 

Матичук У.Т. 

2. Конкурс пісні та строю. 

 Крильчук В.І., Матичук У.Т. 

3. Тематична лінійка «Знов білим 

цвітом вкрилися сади, і знов 

приходить свято перемоги». 

Матичук У.Т. 

1 Вікторина «Країнами Європи» 

Кречун О.І. 

1. Свято з нагоди  закінчення 

вивчення предмету «Захист 

України» учнями 11 класу. 

«Ми – патріоти». 

Самашко М.П.  

2. ГКК. «Свято героїв -  

захисників України, що полягли в 

боротьбі  із загарбниками». 

Класні керівники. 

1. ГКК «Безпека – це мета, а 

безпека життєдіяльності – засоби, 

шляхи, методи її досягнення» 

Класні керівники 

Ціннісне ставлення до  

людей 

1. Свято  Матері «Нехай 

волошками цвітуть для вас 

світанки» 

Матичук У.Т.. 

2. Години класного керівника   до 

Дня Пам’яті та Примирення  

Класні керівники 

3. Покладання квітів  до Могили 

воїнам УПА, банера Небесної 

Сотні. 

Матичук У.Т. 

1. КТС «Складання дерева свого 

родоводу». 

Матичук У.Т. 

2. ГКК до Міжнародного Дня 

родини (сім'ї). 

Класні керівники. 

2. Свято «Ви – гордість нашого 

ліцею». 

Матичук У.Т. 

1. Свято  Останнього  дзвоника 

«Дзвони ж нам дзвонику 

останній». 

Самашко М.П. 

 

Ціннісне ставлення  

природи 

Інформаційна хвилинка «День 

Сонця» 

Матичук У.Т 

   

Ціннісне ставлення  до 

праці 

1. Конкурс-виставка писанок і 

вишиванок «Писанкове 

мережево». 

Матичук У.Т. 

  

1.Фотоколаж «Трудова біографія 

моєї родини». 

Матичук У.Т. 

 1. Підсумки конкурсу «Життя 

нашого класу». 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до 

мистецтва 

1.Конкурс малюнків «Дитинство - 

це я і ти»  

Матичук У.Т. 

1. Конкурс малюнків «Моя сім'я 

на відпочинку». 

Матичук У.Т. 

1. Флеш-моб «Одягни вишиванку, 

покажи, що ти українець».  

 Матичук У.Т 

1. Виставка малюнків до 

Міжнародного дня дітей «Нехай 

радіють  діти!». 

Матичук У.Т. 

Ціннісне ставлення  до 

себе 

1. Участь у районному військово-

патріотичному  конкурсі 

«Джура»(Сокіл). 

Матичук У.Т., Крильчук В.І. 

  1. Свято «Прощавай, четвертий 

клас». 

Влашинець Н.Б.  

. 

Співпраця з учнівським 

самоврядуванням 

1. Флеш-моб «Наші любі мами». 

Матичук У.Т. 

2. Акція «Лист солдату». 

Матичук У.Т. 

1. Акція «Турбота». 

Матичук У.Т. 

1. Трудовий десант  по 

впорядкуванню могили воїнам 

УПА). 

Матичук У.Т. 

1. Трудовий десант «Ліцей – наш 

дім, ми – господарі в нім». 

Матичук У.Т. 

 

Правовиховна робота 1. Оформлення буклетів для 

вчителів з рекомендаціями  в 

роботі з  дітьми «групи ризику».  

   



 Самашко М.П. 

Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування закладу 

Батьківський лекторій Проведення ДПА в 4 класі 

Матичук В.В.  

 

Засідання батьківського комітету 

Самашко М.П. 

Класні батьківські збори 

Самашко М.П. 

 

Загальношкільні батьківські 

збори 

Самашко М.П. 

 

Розділ VІ 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Класно-узагальнюючий контроль 

учнів 4 класу до 28.05 

Матичук В.В.  

Аналіз готовності ліцею до 

закінчення навчального року та 

проведення ДПА 

Матичук В.В. 

  

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. Охорона 

праці 

  Бесіди профілактики 

захворювання учнів у літній 

період 

Пастух С.І.  

Бесіди дотримання безпеки 

життєдіяльності учнів 1-11 класів 

у літній період 

Самашко М.П. 

Розділ VІІІ 

Організація харчування 

учнів 

   Підсумки про стан організації 

гарячого харчування 

Кічеряк І.М. 

Розділ ХІХ 

Фінансово-господарська 

діяльність. Зміцнення 

матеріальної бази ліцею 

  Попередній розподіл тижневого 

навантаження педагогічних 

працівників 

Кічеряк І.М. 

Організація ремонту в 

приміщеннях ліцею 

Калинич Г.І. 

Наради при директору Про підсумки роботи соціального 

педагога школи 

Губчук Г.І. 

Про підсумки роботи 

практичного психолога школи. 

Влашинець Н.В. 

Про організацію закінчення 

освітнього процесу в ліцеї. 

Матичук В.В. 

Про роботу інспектора з 

громадського контролю. 

Губчук Г.І. 

Про підсумки роботи педагога 

організатора. 

Матичук У.Т. 

Про стан підготовки до поточного 

ремонту ліцею. 

Калинич Г.І. 

 Про організацію  літнього 

відпочинку учнів. 

Самашко М.П. 
 Про профілактичну роботу з учнями, 

які схильні до правопорушень. 

Губчук Г.І. 

Про профілактичну роботу з питань 
збереження здоров’я учнів. 

Пастух С.І. 

Про підсумки роботи методичної 

ради ліцею та стратегії на наступний 

навчальний рік. 
Матичук В.В. 

Про підсумки виховної роботи за 

навчальний рік  та  пропозиції  на 

наступний навчальний рік. 
Самашко М.П. 

Про підсумки харчування учнів. 

Кічеряк І.М. 

Інструктивно-

методичні наради    

 

 Вивчення побажань  учнів та 

батьків щодо впровадження 

курсів за вибором. 

Матичук В.В. 

Влашинець Н.В. 

  

Накази  Хто виконує  

Про підсумки роботи бібліотеки в 2020-2021 н.р. Кічеряк І.М. 

Про підсумки харчування учнів у 2020-2021 н.р. Кічеряк І.М. 

Про  виконання навчальних програм у 2020-2021 н.р. Матичук В.В. 

Про підсумки вивчення предмета Захист Вітчизни  у 2020-2021 н.р. Кічеряк І.М. 

Про класно-узагальнюючий контроль в 4 класі Матичук В.В. 

Про стан ведення класних журналів у ІІ семестрі 2020-2021н.р. Матичук В.В. 



 

 
 31.05-04.06 07.06-11.06 14.06-18.06 21.06-25.06 28.06-30.06 

Розділ І 

Забезпечення 

виконання статті 

53 Конституції 

України, Законів 

України «Про 

освіту», «Про 

загальну середню 

освіту»  

  Вручення документів 

учням 9 класу. 

Кічеряк І.М. 

Укласти трудові 

відносини з 

вчителями 

пенсіонерами. 

Кічеряк І.М. 

Вручення документів 

учням 11 класу. 

Кічеряк І.М. 

Самашко М.П. 

 

 

Розділ ІІ 

Організація 

освітнього процесу в 

ліцеї 

Перевірка  класних 

журналів. 

Матичук В.В. 

Моніторинг 

виконання освітньої 

програми 

Матичук В.В. 

Перевірка особових 

справ. 

Кічеряк І.М. 

  

Розділ ІІІ 

Система роботи з 

педагогічними 

кадрами. Науково-

методичне 

забезпечення роботи 

школи 

Підсумки роботи 

ШМО, творчих груп. 

Матичук В.В.  

 

Проведення засідання 

педагогічної ради. 

Кічеряк І.М. 

Проведення засідання 

педагогічної ради. 

Кічеряк І.М. 

 Проведення засідання 

педагогічної ради. 

Кічеряк І.М. 

 

Розділ ІV 

Організація виховної 

роботи 

Заходи до Дня 

захисту дітей 

Самашко М.П. 

Підсумки виховної 

роботи за ІІ семестр 

Самашко М.П. 

  Випускний вечір 

Самашко М.П. 

 



 

Екскурсії пам’ятними 

місцями України 

Самашко М.П. 

 

Години дозвілля 

Самашко М.П. 

 

Години дозвілля 

Самашко М.П. 

 

 

Розділ V 

Управління та 

громадське 

самоврядування 

закладу 

Проведення ДПА в 9 

класі 

Кічеряк І.М. 

    

Розділ VІ 

Контрольно-

аналітична 

діяльність 

Моніторинг 

відвідування учнями 

занять за рік. 

Самашко М.П. 

Моніторинг 

навчальних досягнень 

учнів 1-11 класів 

ліцею. 

Матичук В.В.  

 

Контроль за 

виконанням вимог 

охорони праці при 

виконанні ремонтних 

робіт 

Калинич Г.І. 

  

Розділ VІІ 

Охорона життя та 

здоров’я дітей. 

Охорона праці 

Інструктаж з 

робітниками ліцею по 

ТБ при виконанні 

ремонтних робіт 

Матичук В.В. 

    

Розділ VІІІ 

Організація 

харчування учнів 

     

Розділ ХІХ 

Фінансово-

господарська 

діяльність. 

Зміцнення 

матеріальної бази 

ліцею 

Закупити матеріали 

для поточного 

ремонту ліцею 

Калинич Г.І. 

 Провести поточний 

ремонт приміщень 

ліцею до 01.09.2021 

року. 

Калинич Г.І. 

  

Наради при 

директору 

Про  підсумки роботи 

органів учнівського 

самоврядування. 

Матичук У.Т. 

Про підсумки роботи 

гуртків.  

Керівники гуртків. 

   



Про стан поповнення 

бібліотечного фонду 

ліцею.. 

Поп’юк Д.П. 

 

Про результати перевірки 

класних журналів. 

Матичук В.В. 

Про підсумки річного 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

Матичук В.В. 

 

Інструктивно-

методичні наради    

 

     

Накази  Хто виконує  

Про підсумки контрольних робіт з математики у 2-4 класах Матичук В.В. 

Про підсумки контрольних робіт у 5-11 класах  Матичук В.В. 

Про підсумки методичної роботи в школі у 2020-2021 н.р. Матичук В.В. 

Про  результати перевірки класних журналів Матичук В.В. 

Про  підсумки виховної роботи в 2020- 2021 н.р. Самашко М.П. 

Про  моніторинг рівня вихованості учнів 1-11 класів у 2020-1021 н.р. Самашко М.П. 

Про  підсумки роботи з профілактики правопорушень  Самашко М.П. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


