
 

Жовтень 

№ 

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 директорові: 

- про співпрацю педколективу з державними 

установами, громадськістю з соціально-

правових питань. Аналіз соціального 

паспорту школи у 2021-2022 навчальному 

році; 

- про готовність закладу до осінньо-

зимового періоду. Стан протипожежної, 

каналізаційної, опалювальної систем, 

котелень, покрівлі.; 

 

 

Коцан Н.П. 

Магега Г.В. 

 

 

 

Моспан С.Д. 

1 тиждень 

- про стан медико-педагогічного контролю 

за уроками фізкультури;  

- про дотримання нормативів обсягу та 

змісту домашніх завдань учнів 5-9 класів. 

- про дотримання вимог протипожежної 

безпеки в закладі  

Дмитровська Т.В. 

 класні керівники 

 

Коцан Н.П. 

 

2 тиждень 

- про ведення шкільної документації: 

оформлення класних журналів, особових 

справ, журналів взаємозв’язку вчителів, 

вихователів; 

- про організацію осінніх канікул 

Коцан Н.П. 

 

 

 

Яровий Ю.М. 

3 тиждень 

- про ведення документації з охорони праці, 

ОБЖ; 

 

Коцан Н.П., 

 4 тиждень 

2.  

Вивчати хід пропедевтичного періоду в 1-их 

класах. Провести методоперативки вчителів, 

які працюють в цих класах. 

Коцан Н.П. 

 

Протягом 

місяця, 4  

тиждень 

3.  

Вивчити хід адаптаційного періоду в 5-х 

класах та провести психолого-педагогічний 

консиліум з даного питання. 

Ковальчук І.І. 1-4  тижні 

4.  

Провести Тиждень історії України  

«Сьогодні - знавці історії, а завтра – її 

творці» 

Хитра О.В. 
04.10 – 

10.10 

5.  
Провести Тиждень трудового навчання  «Не 

махай на все рукою, не лінуйся і учись» 

учителі трудового 

навчання 

18.10 – 

24.10 

ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами 

1.  

Підготувати та провести засідання 

педагогічної ради школи:  

- створення інноваційного освітнього 

простору для підвищення результативності 

корекційно-розвивальної роботи з учнями в 

Яровий Ю.М. 4 тиждень 



 

умовах реалізації Концепції НУШ; 

- про удосконалення змісту фізкультурно-

оздоровчої роботи в комплексній корекції 

психофізичних вад дітей з інтелектуальними 

порушеннями  

2.  

Провести засідання шкільної атестаційної 

комісії:  

- про атестацію педагогічних працівників у 

2021 – 2022 н.р.; 

- затвердження плану-графіку атестації 

педагогічних працівників. 

Яровий Ю.М. 

3 тиждень 

3.  

Провести співбесіди з педагогічними 

працівниками, які атестуються у 2021 – 2022 

навчальному році, з індивідуального 

планування атестації, підвищення 

кваліфікації 

Яровий Ю.М. 4 тиждень 

4.  

Провести заняття спецсемінару-практикуму 

з вивчення актуальних проблем  спеціальної 

педагогіки та впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес:  

- психоемоційні поведінкові розлади у дітей 

з порушеннями інтелектуального розвитку 

та шляхи подолання. 

Практикум: організація корекційної роботи 

щодо попередження емоційно-поведінкових 

порушень у дітей 

 

 

Ковальчук І.І. 

 

 

4 тиждень 

5.  

Провести конкурс-огляд корекційних 

засобів навчання «Створення інноваційного 

освітнього простору для підвищення 

результативності корекційно-розвивальної 

роботи з учнями в умовах реалізації 

Концепції НУШ»  

Коцан Н.П. 4 тиждень 

6.  
Провести засідання шкільних методичних 

об’єднань. (За планами роботи МО).  
Керівники МО 4 тиждень 

7.  
Підготувати та провести педагогічні 

читання «Інновації в спеціальній освіті» 
 4 тиждень 

8.  
Вивчити систему роботи учителів трудового 

навчання  

Вчителі трудового 

навчаня 

Протягом 

місяця 

ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи 

                    Жовтень - ПОРІГ «Як козаки на чайці мандрували» 

Компетентність: громадянська, підприємливість. Продуктивно 

співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати 

різні ролі та функції в колективі; здатність і готовність до 

продуктивної трудової діяльності, набуття нових професійних 

навичок, оволодівати суміжними й новими напрямами діяльності. 

Здатність до підприємницького ризику.                            



 

         Кредо: «Будеш трудитися – будеш кормитися» 

1.  
Свято до Дня вчителя «Вітаєм 

вас, учителі!»  

Натуркач Л.Г. 

Магега І.П. 
01.10 

04.10 – 10.10 – Тиждень історії – «Сьогодні - знавці історії, а завтра – її творці» 

2.  

1. Історична служба новин по 

ознайомленню   

    учнів з планом заходів тижня історії. 

2. «Пограємо  в історію». Конкурс на 

кращий кросворд, загадку, ребус, 

головоломку з історії України. 

Хитра О.В. 04.10 

3.  Дайджест  за темою тижня. 
Класні керівники  

1-11 класів 
04.10 

4.  

1. Танцювальний флешмоб «Затанцюймо  

     гопака»  

2. Вікторина з історії «Марафон історичних  

    подій» 

Магега І.П. 

Хитра О.В. 
05.10 

5.  Екскурсія селом 
Класні керівники  

1-11 класів 
06.10 

6.  
Вітамінні перерви «Фрукти й овочі для нас 

вірні друзі повсякчас» 

Класні керівники  

1-11 класів 

Протягом 

місяця 

7.  
Книжкова виставка «Минуле   рідного 

краю» 
Бабій А.С. 

Протягом 

тижня 

8.  Виховний калейдоскоп за темою тижня. 
Класні керівники  

1-11 класів 
06.10 

9.   Конкурс прислів’їв на козацьку тематику Хитра О.В. 07.10 

10.  
Театралізоване дійство: "Де козак-там і 

слава" 

    Хитра О.В. 07.10 

11.  

1. Історичний кінозал. Перегляд фільму 

«Поводир» 

2. Підбиття підсумків Тижня історії 

України. 

Хитра О.В. 08.10 

11.10 – 17.10 – Дні козацької слави  

«Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра» 

1.  

Дайджест  присвячений святу Покрови 

Пресвятої Богородиці,  Дню українського 

Козацтва та  Дню захисника України 

Класні керівники  

1-11 класів 
11.10 

2.  
Внутрішкільна Спартакіада з міні-футболу  

«Ас  класу»   (5-9 кл.)  
Дмитровська Т.В. 

11.10 – 

12.10 

3.  
Спортивне свято «Шукаючи нові шляхи 

йдуть козачата до мети» 

Дмитровська Т.В. 

Класні керівники  

2-11 класів 

12.10 

4.  

Виховний калейдоскоп присвячений Дню 

українського Козацтва та  Дню захисника 

України «Славні сини України» 

Магега І.П. 

Класні керівники  

2-11 класів 

13.10 

5.  Ярмарок «Як козаки на чайці мандрували» 
Класні керівники  

2-11 класів 
13.10 

6.  Книжкова виставка  «Від козаків до наших     Бабій А.С.                 



 

днів» 11.10 – 

17.10 

7.  
Виставка дитячої творчості  «Козаки – 

взірець сили і звитяги» 

Бабій А.С. 

Класні керівники  

2-11 класів 

  11.10 – 

17.10 

8.  
Веселий уїк-енд.  Спортивно-туристичний 

похід  «Козацький куліш» 
  Магега І.П. 14.10 

9.  Спортивні естафети «Козацькі забави» 

Дмитровська Т.В. 

Класні керівники  

5-11 класів 

15.10 

18.10 – 24.10 – Тиждень трудового навчання 

«Не махай на все рукою, не лінуйся і учись» 

10.  Дайджест  за темою тижня. 
Класні керівники  

2-11 класів 
18.10 

11.  
Майстер-клас з пришивання ґудзиків  

«Веселі ґудзики » 
Магега Г.В. 18.10 

12.  

Майстер-клас «Вживана річ ожива, коли 

руками творить дива» (виготовлення 

виробів з покидькового матеріалу) 

Войцехівська Л.Б. 19.10 

13.  
Подорож з елементами тренінгу для учнів 9 

класу «Вибір професії - вибір майбутнього» 

Войцехівська Л.Б. 

Ковальчук І.І. 
19.10 

14.  Виховний калейдоскоп за темою тижня. 
Класні керівники  

1-11 класів 
20.10 

15.  
Майстер-клас «Солодке життя» (вироби з 

«Кіндер - сюрпризів» своїми руками ) 

Войцехівська Л.Б. 

 
21.10 

16.  Відкритий урок «Виготовлення сувенірів» 
Войцехівська Л.Б. 

 
21.10 

17.  
Супер битва «Український парубок вміє 

все» 

Войцехівська Л.Б. 

 
22.10 

ІV. Вдосконалення оздоровчо-лікувальної реабілітації учнів 

1.  

Скласти та затвердити примірне 

перспективне меню на осінньо-зимовий 

період. 

 
1-2 

тиждень 

2.  
Перевірити організацію та якість 

харчуванням учнів 

Магега Г.В. 

Ковальчук І.І. 
3, 4 тижні 

3.  

Провести моніторинг серед учнів 6-9 класів 

щодо якості та різноманітності продуктів 

харчування. 

Ковальчук І.І. 
1-2 

тиждень 

4.  

Проаналізувати, узагальнити результати 

поглибленого медичного огляду вихованців. 

Провести диспансеризацію дітей, які мають 

хронічні захворювання. 

Класні керівники  

1-11 класів 
1-3 тижні 

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

1.  

Провести зустріч за круглим столом на тему: 

«Виховання у дітей мотивації на здоровий 

спосіб життя, громадянської активності на 

основі козацької педагогіки» 

 2 тиждень 



 

VІ. Заходи з техніки безпеки та охорони праці 

1.  
Здійснювати перевірку стану охорони праці та 

техніки безпеки в школі. 
Коцан Н.П. 1-4 тижні 

2.  
Провести повторні інструктажі з охорони праці 

з працівниками школи. 

Яровий Ю.М. 

Коцан Н.П. 
1 тиждень 

3.  

Провести зустріч учнів та батьків з 

представниками місцевого підрозділу МНС з 

питань запобігання нещасних випадків та дій у 

надзвичайних ситуаціях.  

Магега Г.В. 

1-4 тижні, 

протягом 

н.р. 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність 

1.  Провести інвентаризацію. Моспан С.Д. 1-4 тижні 

2.  Провести профогляд і заміну електроламп Моспан С.Д. 1-4 тижні 

3.  
Контролювати показання лічильників тепла, 

води, енергії. 

Моспан С.Д. 
1-4 тижні 

4.  Придбати необхідний інвентар, обладнання. Моспан С.Д. 1-4 тижні 

5.  

Провести перевірку системи водопостачання, 

каналізації, електромережі, пожежної 

сигналізації, опалювання на предмет якісної 

підготовки їх до навчального року. Провести 

гідравлічне випробування тепломережі. 

Моспан С.Д. 

1 тиждень 

6.  
Провести обробку дахів вогнезахисним 

розчином. 

Моспан С.Д. 
1-4 тижні 

7.  
Забезпечувати всі господарські підрозділи 

миючими засобами, інвентарем, спецодягом. 

Моспан С.Д. 
1-4 тижні 

8.  

Забезпечувати безперебійну роботу 

харчоблоку та дотримання в ньому всіх 

технологічних, санітарно-гігієнічних вимог. 

 1-4 тижні 

9.  

Залучати для покращення матеріальної бази 

школи позабюджетні благодійні кошти. 

Забезпечувати їх ефективне використання. 

Лехман О.М. 1-4 тижні 

10.  

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 проєкту-рафтингу «Порогами шаленого здоров'я»: КТС. 

Ярмарку «Як козаки на чайці мандрували» (наказ) 

Проведення 

Тижня історії 

України  

«Сьогодні - 

знавці історії, а 

завтра – її 

творці» 

(наказ) 

 Ведення 

шкільної 

документації:

класних 

журналів, 

особових 

справ учнів 

(нарада, 

 



 

наказ) 

Проведення поглибленого 

медогляду, диспанцеризація, 

лікувально-оздоровча робота з 

учнями (нарада) 

 

Тематичний  Провести 

Тиждень 

трудового 

навчання  

«Тиждень 

трудового 

навчання «Не 

махай на все 

рукою, не 

лінуйся і 

учись» 

(наказ) 

Складання 

плану-графіку 

проведення 

атестації у 

2021-2022 н.р. 

(наказ) 

Проведення 

засідання 

педагогічної ради 

«Створення 

інноваційного 

освітнього 

простору для 

підвищення 

результативності 

корекційно-

розвиткової 

роботи з учнями 

в умовах 

реалізації 

Концепції 

НУШ», «Про 

удосконалення 

змісту 

фізкультурно-

оздоровчої 

роботи в 

комплексної 

корекції 

психофізичних 

вад дітей з 

інтелектуальним

и порушеннями 

Фронтальний Хід адаптаційного періоду в 5-му класі (педконсиліум) 

Аналіз 

соціального 

паспорту школи 

(нарада) 

  Організація та 

проведення 

осінніх канікул 

(нарада, наказ) 

Попереджува

льний 

Адаптація учнів 5 класу до навчання в середній ланці ( консиліум) 

Контроль за 

здійсненням 

харчування, 

медичним 

Контроль за 

виконанням 

законодавчих, 

нормативних 

 1) Контроль за 

збереженням 

шкільного майна 

(оперативка) 



 

обслуговуванням 

учнів 

(оперативка); 

документів про 

освіту: 

забезпечення 

всеобучу 

(оперативка) 

 

Класно-

урочний 

Організація пропедевтичного періоду в 1-х класах (аналіз 

відвідування)  

Персональни

й 

Вивчення системи роботи учителя трудового навчання  

 

 

 
 


