
 

Січень 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальний 

Дата  

виконання 

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової загальної  

середньої освіти учнів, підвищення результативності освітнього процесу 

1.  

Провести наради при директорі: 

- про виконання навчальних програм, 

планів корекційно-виховної роботи за І 

семестр; 

- про роботу класних керівників, з питань 

відвідування, попередження 

бездоглядності учнів за підсумками І 

семестру; 

- про затвердження графіка основних 

щорічних відпусток на 2022 рік 

КоцанН.П., 

Ковальчук І.І., 

 

 

 

 

 

2 тиждень 

- про діяльність психологічної служби 

щодо підвищення результативності 

корекційної роботи з учнями; 

- про стан медико-педагогічного контролю 

за уроками фізичної культури; 

-  про підсумки Новорічних та різдвяних 

свят, зимових канікул 

Коцан Н.П. 

 

 

Дмитровська Т.В. 3 тиждень 

- про роботу соціального педагога з питань 

правового, соціального захисту учнів, 

формування у школярів соціальних 

компетентностей; 

- про підсумки роботи з ЦЗ та завдання на 

2022 рік 

Коцан Н.П., 

Ковальчук І.І., 

 

 

 

      Магега І.П. 

4 тиждень 

2.  
Проаналізувати моніторинг навчальних 

досягнень учнів за І семестр. 

Коцан Н.П. 

 
2 тиждень 

3.  
Проаналізувати відвідування за І семестр. Коцан Н.П., 

 
1-2 тижні 

4.  

Провести та підготувати Тиждень  

математики і інформатики  «Найдавніша 

на планеті, всіх наук – цариця! 

Математика, ти наша вірна помічниця!» 

учителі математики 

та інформатики 
24.01 – 30.01 

5.  
Скласти та узгодити план курсової 

перепідготовки педпрацівників на 2022 рік 

Коцан Н.П., 

 
4 тиждень 

ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами 

1.  

Підготувати та провести засідання 

педагогічної ради: 

- шляхи удосконалення превентивного, 

правового виховання учнів через 

співпрацю всіх структурних підрозділів 

освітнього процесу. 

- про виконання навчальних планів та 

 

 

 

Коцан Н.П., 

 

  

Учителі  

2 тиждень 



 

програм за І семестр; 

- звіти про рух, відвідування, навчальні 

досягнення учнів за І семестр. 

Класні керівники 

2.  

Підготувати та провести заняття семінару- 

практикуму з вивчення актуальних 

проблем спеціальної педагогіки та 

впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес: 

- розвиток творчості здібностей учнів на 

основі застосування корекційних арт-

терапевтичних технологій; 

- практичний арт-бокс для роботи з 

учнями 

Ковальчук І.І. 2 тиждень 

3.  

Доповіль на тему: 

-використання ІКТ в освітньому процесі: 

нові комп'ютерні програми; 

- створення та використання електронного 

портфоліо педагога 

Градовий П.І. 1 тиждень  

4.  
Провести засідання шкільних методичних 

об’єднань (за планами роботи МО) 

керівники МО 
1-2 тижні 

5.  

Заняття Школи молодого педагога: 

- активізація пізнавальної діяльності учнів 

на уроках (ділова гра); 

- самоаналіз уроку в системі підвищення 

професійного рівня педагога. 

 2 тиждень 

6.  

Засідання шкільного ПМПК: 

Обговорення результатів навчання учнів 1, 

2, 3 класів (за результатами І семестру). 

Надання рекомендацій щодо подальшої 

корекційної роботи з цими учнями. 

Чуба П.Я, 

Цюпак Г.С., 

Кульба С.А. 

3 тиждень 

7.  
Вивчити систему роботи учителя 

початкових класів Божагори Г.А. 

Коцан Н.П., 

 
3-4 тижні 

ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи 

Січень   

ПОРІГ «Знання.com» 

Компетентність:  інформаційна, математична  грамотність. 

Потреба й інтерес до набуття нових знань, умінь та навичок в галузі 

технічних програмних засобів та інформації; вміння швидко та 

ефективно шукати інформацію, критично оцінювати та осмислювати 

інформацію, вміння творчо та креативно  використовувати її. 

Здатність до розуміння і використання простих математичних 

моделей; застосовувати числові та геометричні методи для виконання 

технологічних завдань у різних сферах діяльності.  

Кредо: «Інформаційним простором веслую – на веб-хвилі я мандрую!» 

 



 

1.  Дайджест за темою місячника. 
Класні керівники 1-

11 класів 
10.01 

2.  
Екскурсії по місту, до Новорічної ялинки 

«Феєрія новорічного міста» 

Класні керівники 1-

11 класів 
11.01 

3.  
Виховний калейдоскоп за темою 

місячника. 

Класні керівники 1-

11 класів 
12.01 

4.  
Година відпочинку  «На щастя, на 

здоров’я, на Новий Рік» 

Класні керівники 1-

11 класів 
13.01 

5.  
Година спілкування  "Соборна мати 

Україна – одна на всіх, як оберіг» 
Хитра О.В. 14.01 

6.  Дайджест до Дня Соборності України. 
Класні керівники 1-

11 класів 
17.01 

7.  
Виховна година «Рідний край, де ми 

живем, Україною зовем» 
Магега І.П. 18.01 

8.  
Водохреще. Години спілкування: «Свято 

Водохреща» 

Класні керівники 1-

11 класів 
19.01 

9.  
Виховний калейдоскоп до Дня 

Соборності України. 

Класні керівники 1-

11 класів 
19.01 

10.  
Виставка дитячих малюнків  «Я люблю 

Україну»  

Бабій А.С. 

Класні керівники 1-

11 класів 

10.01 – 23.01 

11.  Виховна  година " З Україною в серці " Лехман О.М. 21.01 

24.01 – 30.01 – тиждень  математики і інформатики  «Найдавніша на планеті, всіх 

наук – цариця! Математика, ти наша вірна поміниця!» 

16 Дайджест за темою тижня. 
Класні керівники 1-

11 класів 
24.01 

17 Відкриття «Тижня математики» Лемець О.О. 24.01 

18 Конкурс «Математична вітальня» 
Лемець О.О. 

 вчителі математики 
24.01 

19 Виставка аплікацій «Геометрична мозаїка» 
Градовий П.І. 

вчителі початкових 

класів 

24.01 

20 
Математичний квест «Хто найголовніша 

людина в світі?» 
Градовий П.І. 25.01 

21 Урок-подорож «Математичний похід» Гевко О.М. 26.01 

22 Виховний калейдоскоп за темою тижня. 
Класні керівники 1-

11 класів 
26.01 

23 Гра-змагання «Математичні перегони» Лемець  О.О. 27.01 

24 Міжнародний день пам'яті жертв Класні керівники  27.01 



 

Голокосту.  Година пам’яті: «Голокост – 

трагедія і героїзм» 

1-11 класів 

25 
Інтегрований урок з інформатики "Вuild 

your life". 

Яровий Ю.М., 

Градовий П.І. 
28.01 

26 
Підведення підсумків «Математичного 

тижня» 
Лемець О.О. 28.01 

29 Дайджест за темою місячника. Класні керівники  

1-11 класів 
31.01 

ІV. Вдосконалення оздоровчо-лікувальної реабілітації учнів 

1.  

Провести індивідуальні консультації з 

батьками, опікунами з питань реабілітації 

дітей  під час уроків фізкультури, АФК, 

ЛФК та продовження занять вдома. 

 

Дметровська Т.В. 
1-3 тижні 

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

1.  

Провести круглий стіл для учнів 9-го 

класу з питань, вибору майбутньої 

професії, подальшого навчання в ліцеях. 

Ковальчук І.І. 

Хитра О.В. 
4 тиждень 

2.  

Провести заняття-практикуми спеціалістів 

Чортківської міської служби у справах 

сім’ї і молоді з учнями  8-9 класів: сімейні 

відносини, сімейні цінності. Планування 

сім’ї. 

Магега Г.В. 

класні керівники 
4 тиждень 

VІ. Заходи з техніки безпеки та охорони праці 

1.  

Забезпечити виконання санітарно-

гігієнічних вимог у класних, спальних 

кімнатах, спортивному залі, майстернях, 

харчоблоку, інших приміщеннях школи 

Коцан Н.П. 

Моспан С.Д. 
1-4 тижні 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність 

1.  
Провести аналіз використання 

енергоносіїв за 2021 рік 
Моспан С.Д. 

3 тиждень 

2.  
Закінчити роботи по дообладнанню зали 

ЛФК корекційним обладнанням 
Моспан С.Д. Протягом 

місяця 

3.  Профогляд і заміна електроламп Моспан С.Д. 1-4 тижні 

4.  
Передача показань лічильників тепла, 

води, енергії 
Моспан С.Д. 

1-4 тижні 

5.  Придбання інвентарю, обладнання. Моспан С.Д. 1-4 тижні 

6.  

Контролювати показники тепло-, водо-, 

електро лічильників, забезпечувати режим 

економії електроносіїв та виконання 

лімітів з постачання води, тепла, 

освітлення. 

Моспан С.Д. 

1-4 тижні 

7.  

Забезпечувати безперебійну роботу 

харчоблоку та дотримання в них всіх 

технологічних, санітарно-гігієнічних 

вимог. 

 

1-4 тижні 

1-4 тижні 



 

8.  
Організувати огляд кабінетів санітарною 

комісією, надати узагальнені висновки 
Коцан Н.П. 4 тиждень 

9.  

Контролювати та щоденно вносити 

оновлені дані лічильників до 

автоматизованої системи «Енергосервіс»  

Моспан С.Д. щоденно 

 

 

VІІІ. Система внутрішкільного контролю 

 

Вид  

контролю 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

Оглядовий Проведення Новорічних Різдвяних свят,  

зимових канікул 

(наказ, нарада) 

 

Виконання навчальних програм, 

планів корекційно-виховної роботи 

за І семестр (нарада) 

 

Робота 

шкільних методичних об’єднань 

(перевірка документації, співбесіди). 

 

Перевірка календарно-тематичних  

планів, планів корекційно-виховної роботи. Перевірка 

індивідуальних планів навчання з учнями в ІІ семестрі 

(співбесіди) 

Тематични

й 

 Проведення 

педради:  

- шляхи 

удосконалення 

превентивного, 

правового 

виховання учнів 

через співпрацю 

всіх структурних 

підрозділів 

освітнього 

процесу. 

(педрада) 

Діяльність 

психологічної 

служби щодо 

підвищення 

результативності 

корекційної 

роботи з учнями 

(нарада) 

Робота 

соціального 

педагога з 

правового 

соціального 

захисту учня 

(нарада) 

Фронтальн

ий 

 про 

затвердження 

графіка основних 

щорічних 

відпусток на 

2022 рік 

(нарада) 

 Проведення 

Тижня 

математики та 

інформатики 

(наказ) 

Попередж

увальний 

  Обговорення 

результатів 

 

 



 

навчання учнів 1-

, 2, 3 класів (за 

результатами І 

семестру). 

Надання 

рекомендацій 

щодо подальшої 

корекційної 

роботи з цими 

учнями. 

Персональ

ний 

  Вивчення системи роботи 

учителя 4 класу  

Божагори Г.А. 

 

Повторний  Календарно-тематичне планування 

на ІІ семестр  

(аналіз, співбесіди) 

 

Стан введення класних журналів 

(наказ) 

  

 

 

 

 
 


