26.08.2019 –
30.08.2019

19.08.2019 –
23.08.2019

- складання розкладу
уроків;
- комплектація
педагогічних кадрів;
- загальні збори
педагогічних
працівників;
- 21-22.08 тренінг з
емоційного інтелекту;
- тренінг “STEM» на
уроках;
- тренінг ІКТ на уроках
- наказ про структуру
навчального року;
-наказ про затвердження
освітніх програм;
- 27.08 - тренінг з
командоформування;
- нарада класних
керівників;
- 29.08 - серпнева
педагогічна рада.
- затвердження
кембриджських програм

Серпень
Місячник «Увага! Діти на дорозі!!!»
• наказ про
призначення
класних керівників;

- засідання методичних
центрів

• підготовка до Свята
Першого дзвоника

Вересень

- 29.08 загальні
батьківські збори
(15.00 – 1-і
класи, 17.00 – 2-9
класи)
- організація
шкільних
автобусів;

Проведення
вступного
інструктажу з ОП
для новоприбулих
вчителів та
працівників.

Охорона
здоров’я,
психологічна
служба,
харчування,
матеріальнотехнічна база,
бібліотека

-підготовка та
перевірка
необхідної
медичної
документації
-підготовка
медичного
кабінету та
забезпечення
його
необхідним
інвентарем
1) наказ про
медичне
обстеження
працівників
школи
Огляд шкільних
приміщень на
відповідність
вимог ОП,
складання
актів-дозволів
для кабінетів
підвищеного
ризику

Реклама, PR,
комунікації

Відмітка про
виконання

Безпека
життєдіяльності,
охорона праці,
формування
здорового
способу життя,
профілактика
шкідливих
звичок

Відмітка про
виконання

Робота з
батьками,
класні
керівники

Відмітка про
виконання

Виховна робота з
дітьми, тьюторська
робота, проведення
свят,
визначні та пам᾿ятні
дати,
профорієнтація

Відмітка про
виконання

Методична робота,
робота з
педагогічними
кадрами,
атестація педагогічних
кадрів

Відмітка про
виконання

Внутрішньошкільний
контроль,
моніторинг
освітнього процесу,
діяльність
кембриджських
класів

Відмітка про
виконання

Організація освітнього
процесу та управління
педагогічним
колективом

Відмітка про
виконання

Дата

Відмітка про
виконання

План роботи ЗНЗ «Міжнародна школа «Глобус»
на 2019 – 2020 навчальний рік

02.09.2019 –
06.09.2019

-наказ про фактичний
склад учнів;
-наказ про навчальні
екскурсії та навчальну
практику;
- графік чергування
вчителів;
- графік індивідуальних
консультацій вчителів;
- організація роботи
позашкільного hab.

- підготовка до
стартового
моніторингу
- підготовка до
складання Cheek Point
(7-с)

- підготовка списків
вчителів на атестацію;
- складання графіку
атестації.
- онлайн-реєстрація
вчителів для атестації;
-наказ про організацію
методичної роботи;
-наказ про створення з
атестаційної комісії;
-наказ про
післядипломне
підвищення кваліфікації

• графік чергування
тьюторів;
• Свято Першого
Дзвоника
• моніторинг роботи
тьюторів;
• формування
учнівської ради;
• Проведення
корекційнорозвивальної роботи
з дітьми з низькою
здатністю до
адаптації, розвиток
емоційно-вольової
сфери, проведення
комплексу
розвивальних занять
з учнями, супровід
проектної діяльності
в допомогу
класному
керівникові та
тьютору,
консультування,
супровід), протягом
навчального року

- розробка
правил поведінки
учнів;
- засідання
батьківського
комітету («кава з
директором»).
-наданання
індивідуальних
та груповіх
консультацій
психолога (за
запитом
адміністрації,
протягом року),
-надання
психологопедагогічного
супроводу всім
суб”єктам
навчального
процесу (, за
запитом,
протягом року)

Проведення
первинного
інструктажу з ОП
для новоприбулих
та
новопризначених
вчителів.
Проведення
повторного
інструктажу з ОП
для працівників.
Проведення
вступного та
первинного
інструктажів з
БЖД для учнів 111 класів.

-наказ про
організацію
харчування
-наказ про
організацію
профілактичної
роботи щодо
збереження
життя і
здоров”я
вихованців і
учнів;
-наказ про
організацію
роботи з ОП та
БЖД
-наказ про
відповідальніст
ь працівників
закладу за
збереження
життя і
здоров”я
вихованців та
учнів під час
освітнього
процесу
-проведення
аналізу
результатів
перевірки
здоров’я учнів
-проведення
огляду дітей на
педикульоз та
коросту

- виявлення
дітей, що
потребують
підвищеної
психологічної
уваги,
методом
бесіди і
спостереженн
я(1-11 класи),
протягом
навчального
року

- участь школи в
конференції
кембриджських шкіл
(Великобританія)

- перевірка
календарнотематичного
планування;
-наказ про проведення
стартового
моніторингу
- стартовий моніторинг
з англійської мови,
української мови,
історії України,
математики, німецької/
французької мов;
-класноузагальнюючий
контроль 2-с класу

• Олімпійські ігри;
• 09.09. Міжнародний
день краси;

-за
рекомендаціям
и лікарів
розподіл учнів
на групи для
занять
фізичною
культурою
-підготовка
листів здоров’я
по класах
-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
-проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)

09.09.2019 –
13.09.219

-дослідження
процесу
адаптації
першокласни
ків до школи:
спостереженн
я
за
поведінкою і
пізнавальним
и
можливостям
и учнів під
час уроків, на
перервах і в
позаурочний
час
-проведення
діагностики
шкільної
мотивації учнів,
індивідуальних
здібностей.
направленості у
саморозвитку
(підготовка
скрінінг-даних
до консиліуму
-проведення
опитувальника
для батьків
першокласників

- поточні наради;
- початок роботи
учнівського наукового
товариства;
- засідання Освітньої
ради;

• 19.09 – день смайла

- аналіз стартового
моніторингу;
- відвідування уроків
адміністрацією;
-вивчення стану
ведення зошитів
учнями 1-2 класів

Проведення
консультації,
щодо
маркування та
розташування
парт,
правильного
розсаджування
учнів з
урахуванням
зросту, слуху та
зору

16.09.2019 –
20.09.2019

-визначення
адаптаційног
о стану учнів
5˗х класів. виявлення
ускладнень
- поточні наради;
- складання графіку
відкритих уроків для
батьків

- відвідування уроків
адміністрацією;
-наказ про підсумки
стартового
моніторингу.
-стартовий моніторинг
з української мови та
математики в 2-4
класах.
-вивчення стану
ведення зошитів
учнями 2-4 класів

- тиждень хімії;

• 26-27.09 –
Європейський день
мов;
• підготовка до Дня
вчителя;
• Захист STEM
проектів (3-4 класи)
Тема: вересень.
• Захист STEM
проектів (5-8 класи)
Тема: “Календарі”.
Офіційне відкриття
STEM HUB (філія
івчатаSTEM)

*навчання з ОП
працівників
-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках
фізкультури та
плавання
-контроль за
санітарногігієнічними
умовами
навчання,
санітарним
станом
приміщень
,освітлення,
температурним
режимом(щоде
нно)

23.09.2019 –
27.09.2019

-визначення
адаптаційног
о стану учнів
10˗х класів. виявлення
ускладнень
Жовтень

“GIS- Календар”
Запрошення
представників
всеукраїнської філії
дівчатаSTEM

30.09.2019 – 04.0.2019

- поточні наради;
- наказ про проведення
шкільного етапу
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
-наказ про проведення
мовно-літературного
конкурсу Шевченка

-аналіз стартового
моніторингу з
української мови та
математики в 2-4
класах;
-наказ підсумки
стартового
моніторингу в 2-4
класах
- внутрішньошкільний
контроль викладання
інформатики
-моніторинг
використання ІКТ під
час уроків в початковій
школі

-наказ про атестацію
вчителів

• 03.10 – Всесвітній
день тварин;
• 04.10 – День
вчителя.

*навчання з ОП
працівників
-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи
(протягом
місяця)
-здійснення
контролю за
дотриманням
санітарногігієнічних
норм в
харчоблоці та в
начальних
приміщеннях(щ
оденно)
-бесіда з
учнями на
тему:
”Здоровий
спосіб життя”
-групові заняття
з психологом:
проективні
малюнки
«Я в школі»
(Р Овчарова),
«Мій
клас»,
«Що
мені
подобається в
школі»
(А.Лескова
˗
Савицька),
«Школа
тварин»
(С.
Панчук),, учні
1-6
класів,
протягом року

07.10.2019 –
11.10.2019

- поточні наради;
- шкільний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

-класноузагальнюючий
контроль 6-b класу;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
інформатики
-моніторинг
використання ІКТ під
час уроків в початковій
школі

• День відкритих
дверей для батьків;
• 11.10 – посвята
першокласників;

Батьківська сесія

*навчання з ОП
працівників
-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)
-проведення
індивідуальної
діагностики,
учнів 1-11
класів
(протягом
навчального
року, за
запитом),
- психологічне
консультування
учнів школи їх
батьків та
вчителів (за
запитом,
протягом року);
-діагностика
адаптованості
першокласників
за Л
.Ковальовою
(класні
керівники 1
класів)

- Cheek Point (7-с);
-вивчення стану
виконання домашніх
завдань;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
інформатики

- поточні наради;
-наказ про результати
конкурсу Шевченко;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

- Cheek Point (7-с)
- внутрішньошкільний
контроль викладання
інформатики

• 15.10 – День
козацтва;

14.10.2019 – 18.10.2019

- поточні наради;
- шкільний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

• індивідуальна
батьківська сесія;
• 25.10 –
Міжнародний день
Чорного моря.
• Екскурсії.
• Захист STEM
проектів (3-4 класи)
• Захист STEM
проектів (5-8 класи)

28.10.2019 – 01.11.2019

21.10.2019 -25.10.2019

- тиждень математики;

- засідання педагогічної
ради;
-перевірка класних
журналів;

Батьківська сесія

-бесіда з
учнями на
тему:
”Особиста
гігієна”
- -проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)
-виявлення
дітей з
особливостями
поведінкових
реакцій
методом бесід і
спостережень
(учні 1-5-х
класів)
протягом
семестру
Проведення
первинних
інструктажів з
БЖД з учнями
-бесіда з
учнями на
тему:
“Профілактика
скарлатини.”
-діагностика
ступеня
комфортност
і перебування
учнів
у
шкільному
колективі,
методика
«Чоловічки
на дереві» (34 класи)
-психологопедагогічний
консиліум з
адаптації 5-х
класів
-психологопедагогічний
консіліум
“Адаптація
учнів 1-х
класів”
-екзамен з ОП

Листопад

• 08.11 – День
української
писемності;

- внутрішньошкільний
контроль викладання
англійської мови;
-вивчення обсягу та
стану виконання
домашніх завдань;

- тиждень української
мови та літератури

- районний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
-наказ про проведення
шкільного етапу
конкурсу-захисту МАН;
-наказ про результати
проведення конкурсу ім.
П.Яцика

- внутрішньошкільний
контроль викладання
англійської мови

-аналіз використання
сучасних методів та
форм навчання

-поточна нарада;
- районний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

- внутрішньошкільний
контроль викладання
англійської мови

-аналіз використання
сучасних методів та
форм навчання

• 20.11 – всесвітній
день дитини,
змагання з
плавання;
• 21.11 – день подяки
• 21.11 День Гідності
та Свободи
(міжнародний
проект).

-поточна нарада;
- районний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;

- внутрішньошкільний
контроль викладання
англійської мови

-аналіз використання
сучасних методів та
форм навчання

• Захист STEM
проектів (3-4 класи)
• Захист STEM
проектів (5-8 класи)

25.11.2019 –
29.11.2019

18.11.2019 -22.11.2019

11.11.2019 – 15.11.2019

04.11.2019 –
08.11.2019

- ІІ етап Всеукраїнських
предметних олімпіад;
-наказ про проведення
конкурсу з української
мови ім. П.Яцика;
-наказ про результати
шкільного етапу
олімпіад;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

• 13.11 –
Міжнародний день
сліпих;

Грудень

-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи (
протягом
місяця)
-здійснення
контролю за
дотриманням
санітарногігієнічних
норм у
навчальних
приміщеннях та
харчоблоці(
щоденно)
-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках
фізкультури та
плавання
(протягом
місяця)
-проведення
огляду дітей на
педикульоз та
коросту
-бесіда з
учнями на
тему: “Фізичні
вправи та
здоров’я”
-проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)
-бесіда з
учнями на
тему:
“Профілактика
ГРВІ та грипу”

- районний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
- шкільний етап захисту
науково-дослідних робіт
учнів МАН;

- тиждень історії

• 02.12 – Всесвітній
день боротьби зі
СНІДом

-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
-здійснення
контролю за
дотриманням
належних
санітарногігієнічних
норм у
харчоблоці та
навчальних
приміщеннях(
щоденно)
-здійснення
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)

-вивчення стану
ведення зошитів
учнями 1-4 класів

02.12.2019 – 06.12.2019
09.12.2019 – 13.12.2019
16.12.2019 – 20.12.2019
23.12.2019 – 27.12.2019

-вивчення стану
виконання домашніх
завдань;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
фізичної культури

- районний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
- районний етап
конкурсу-захисту робіт
МАН;
- відвідання уроків
відповідно до графіку;
-перевірка зошитів з
математики 5-11 класи;

- директорські
контрольні роботи
(англійська мова,
математика,
українська мова,
історія України)
- внутрішньошкільний
контроль викладання
фізичної культури

-поточна нарада;
- районний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
- районний етап
конкурсу-захисту робіт
МАН;
- відвідання уроків
відповідно до графіку;
-перевірка зошитів з
української мови 5-11
класів;

- внутрішньошкільний
контроль викладання
фізичної культури

- районний етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
- перевірка класних
журналів;
- відвідання уроків
відповідно до графіку;
-перевірка класних
журналів

-наказ про результати
директорських
контрольних робіт;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
фізичної культури

• 10.12 – Всесвітній
день футболу;
• 13.12 – Всесвітній
день телебачення та
радіомовлення.
• 9-15.12 Тиждень
інформатики
(година коду).

-аналіз роботи молодих
вчителів

• 19.12 – День
Святого Миколая;
Захист STEM
проектів (3-4 класи)
• Захист STEM
проектів (5-8 класи)

- 27.12 - новорічний
концерт

Січень

-бесіда з
учнями на
тему:
“Профілактика
сальмонельозу”
-проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)
- індивідуальні
сесії з батьками

Проведення
первинних
інструктажів з
БЖД з учнями
-бесіда з
учнями на тему
:
“Профілактика
захворювання
на ВІЛ/СНІД”

06.01.2020 – 10.01.2020

-перевірка виконання
навчальних програм та
планів за І семестр;
-затвердження
календарно-тематичного
планування на ІІ семестр;

- засідання педагогічної
ради;
-наказ про стан ведення
класних журналів за І
семестр;

13.01.2020 –
17.01.2020

-міський етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;

- відвідання уроків
відповідно до графіку;
-контроль відвідування
учнями навчального
закладу;

- внутрішньошкільний
контроль викладання
німецької та
французської мов

-засідання методичниї
центрів

13-14/01 навчання
педагогів та тьюторів
“Педагогічні методидисципліна” та
“Інженерні тижні”.
17.01 Міжнародний
день дітейвинахідників.

Перевірка
журналів
інструктажів з
БЖД класних
керівників та
вчителівпредметників.

-проведення
перевірки
санітарного
стану школи
-контроль
медичного
обстеження
працівників
школи
-проведення
обліку
медичних
препаратів та
медичного
інструментарію

Проведення
повторного
інструктажу з ОП
для працівників

-психологопедагогічний
консиліум з
аналізу
діяльності
учнів 5-10
класів
-контроль стану
здоров’я учнів,
проходження
ними
необхідного
медичного
огляду та
наявність
відповідної
документації

Проведення
вступного та
первинного
інструктажу з ОП
для новоприбулих
та
новопризначених
працівників

-поточна нарада
-міський етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;

20.01.2020 – 24.01.2020

- відвідання уроків
відповідно до графіку;
-засідання Освітньої
ради;
-контроль відвідування
учнями навчального
закладу;

- внутрішньошкільний
контроль викладання
німецької та
французської мов
Відвідування занять у
д/с

22.01. - День
Соборності (живий
ланцюг)
24.01. - Благодійний
Квест (4-10 кл)

-проведення
огляду дітей на
педикульоз та
коросту
-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
- -проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)
-вивчення
емоційного
стану
учнів
«Настрій
школярів
у
кольорі»
(методика
С.
Коробко) учні
1-5 класів

-поточна нарада
-міський етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;

- тиждень фізики

29.01 захист STEAM
проектів 2 класи (7
урок)
30.01 захист STEAM
проектів 3-4 класи (7
урок).

-проведення
консультації
щодо питання
маркування та
розташування
парт,
правильного
розсаджування
учнів з
урахуванням
зросту, зору та
слуху
-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)

-вивчення
емоційного
стану учнів
«Настрій
школярів
у
кольорі»
(методика С.
Коробко) учні
6-11 класів

27.01.2020 – 31.01.2020

- відвідання уроків
відповідно до графіку;
-контроль відвідування
учнями навчального
закладу;
-реєстрація учнів 11
класу для проходження
ЗНО
-участь учнів 1-3 класів
у Всеукраїнському
конкурсі “Розумничка”
(27.01 - інтегрований
тест з математики,
української мови та
природознавства;
28.01 - англійська мова)
Перевірка ведення
зошитів з математики
(1-4 класи)

-вивчення стану
виконання домашніх
завдань;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
німецької та
французської мов

Лютий
-поточна нарада;
-міський етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
-міський етап конкурсузахисту МАН;

03.02.2020 – 07.02.2020

- відвідання уроків
відповідно до графіку
-контроль відвідування
учнями навчального
закладу;
-реєстрація учнів 11
класу для проходження
ЗНО

-вивчення
інформаційнокомунікаційної
компетенції вчителів;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
німецької та
французської мов
Відвідування занять у
д/с
Відвідування уроків
математики (1-4 кл)

- публікація наукових та
навчально-методичних
матеріалів вчителів
Декада початкової
школи:
-Математичний брейнринг (4 класи)

01.-13.02. відбірковий тур
Глобал - Фактору

-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
-здійснення
контролю за
дотриманням
належного
санітарногігієнічного
стану в
навчальних
приміщеннях і
харчоблоці(щод
енно)
-вивчення
міжособистісни
х
взаємин
«Соціометрія»
(методика Дж.
Морено), учні
1-11 класів

-поточна нарада;
-міський етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
-міський етап конкурсузахисту МАН;

- відвідання уроків
відповідно до графіку
-контроль відвідування
учнями навчального
закладу;

10.02.2020 – 14.02.2020

-міський етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
-міський етап конкурсузахисту МАН;

17.02.2020 – 21.02.2020

- публікація наукових та
навчально-методичних
матеріалів вчителів

14.02. - День Святого
Валентина

Декада початкової
школи:
-Інтелектуальна гра
“Найрозумніший” (3
класи)

Відвідування уроків
математики (1-4 класи)

-наказ про закінчення
навчального року;

- відвідання уроків
відповідно до графіку
-контроль відвідування
учнями навчального
закладу;

-поточна нарада;
-міський етап
Всеукраїнських
предметних олімпіад;
-міський етап конкурсузахисту МАН;

24.02.2020 – 28.02.2020

-вивчення
інформаційнокомунікаційної
компетенції вчителів;
-аналіз стану
освітнього процесу у 9
класі в рамках
підготовки до ДПА у 9
класі;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
німецької та
французської мов

- відвідання уроків
відповідно до графік

-вивчення
інформаційнокомунікаційної
компетенції вчителів;
-вивчення обсягу та
стану виконання
домашніх завдань;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
російської мови

-тиждень біології;
- публікація наукових та
навчально-методичних
матеріалів вчителів

21.02. - Фінал ГлобалФактор

Відвідування уроків
математики (1-4 кл.)

-вивчення
інформаційнокомунікаційної
компетенції вчителів;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
російської мови

- публікація наукових та
навчально-методичних
матеріалів вчителів

-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)
-проведення
занять з правил
безпечної
поведінки у
громадському
транспорті,
натовпі,
здорового
способу життя,
профілактики
шкідливих
звичок, учні 111 класів
(протягом
сесместру)
розповсюдженн
я пам’ятки:
”Профілактика
інфекційних
захворювань та
харчових
отруєнь”
- -проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)
-бесіда з
учнями на
тему:
“Профілактика
вітряної віспи”
-визначення
майбутньої
професії
(методики
Г. Гарднер,
Є. Клімова,
С. Делінгер,
Г. Резапкіної),
учні 9-11 класів

Відвідування уроків
математики (1-4 класи)

Березень

02.03.2020 – 06.03.2020
09.03.2020 – 13.03.2020
16.03.2020 – 20.03.2020
23.03.2020 –
27.03.2020

-засідання педагогічної
ради;
-визначення предмета
на вибір для ДПА у 9
класі;
-визначення
претендентів на медаль;
-наказ про замовлення,
видачі та обліку
документів 9, 11 класів;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

-вивчення обсягу та
стану виконання
домашніх завдань;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
російської мови

-засідання атестаційної
комісії

-наказ про складання
міжнародних іспитів з
іноземної мови;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

-аналіз стану
освітнього процесу у 9
класі в рамках
підготовки до ДПА;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
російської мови

- публікація наукових та
навчально-методичних
матеріалів вчителів

13.03. - Піжамний
день

-тиждень географії;

Проведення екскурсій
18.03 захист STEAM
проектів 2 класи (7
урок)
19.03 захист STEAM
проектів 3-4 класи (7
урок).

Перевірка ведення
зошитів з української та
російської мов (1-4 кл)

-поточна нарада;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

Проміжний моніторинг
з математики та
української мови у 3-4
класах
-міжнародні мовні
іспити з англійської
мови;
-пробне зовнішнє
незалежне оцінювання

06.03. - Святковий
концерт

-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
- здійснення
контролю за
дотриманням
належного
санітарногігієнічного
стану в
навчальних
приміщеннях і
харчоблоці(щод
енно)
-проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)

Конкурс “Майстри
усного рахунку” (3-4
класи)

Відвідування занять у
д/с

-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)

Міжнародний день
Щастя 20.03 (ЦІО)
-засідання педагогічної
ради;
-перевірка класних
журналів;
-наказ про організацію
ДПА;
-наказ про затвердження
розкладу ДПА в 4, 9
класі.

-пробне зовнішнє
незалежне оцінювання

- публікація наукових та
навчально-методичних
матеріалів вчителів

Перевірка
журналів
інструктажів з
БЖД,
Запису
додаткових бесід з
БЖД у класних
журналах
Квітень

-бесіда з
учнями на тему
:”Шкідливі
звички”
розповсюдженн
я листівок на
тему:
”Профілактика
туберкульозу”

День відкритих
дверей (?)

-аналіз стану
освітнього процесу у 9
класі в рамках
підготовки до ДПА;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
історії

-поточна нарада;
-попередня
комплектація
педагогічних кадрів на
наступний навчальний
рік;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

-вивчення стану
виконання домашніх
завдань;
- внутрішньошкільний
контроль викладання
історії

01.04. - День Сміху

30.03.2020 -03.04.2020

-поточна нарада;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

10.04. - День
Космонавтики
Конкурс “Майстри
усного рахунку” (2
класи)

20.04.2020 –
24.04.2020

13.04.2020 – 17.04.2020

06.04.2020 – 10.04.2020

-тиждень російської
мови та зарубіжної
літератури

Перегляд
інструкцій з ОП та
БЖД

-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
- здійснення
контролю за
дотриманням
належного
санітарногігієнічного
стану в
навчальних
приміщеннях і
харчоблоці(щод
енно)
-проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)
- діагностика

готовності до
переходу у
середню
школу тест
ГІТ (учні 4-х
класів)
-поточна нарада
- відвідання уроків
відповідно до графіку;
-перевірка зошитів з
української мови ;

-наказ про проведення
General Educational
Test в 5-8, 10 класах;
-графік General
Educational Test;

-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)

Психолого-педагогічний
консиліум за
підсумками адаптації
учнів 1-х класів
-поточна нарада;
- відвідання уроків
відповідно до графіку

-анкетування учнів
щодо якості освітнього
процесу
- внутрішньошкільний
контроль викладання
історії

24.04. - Вистава “За
двома зайцями”
Всесвітній день
Матері-Землі 22.04
(ЦІО)

-випуск
санбюлетня на
тему: “Гепатит
В, С”

27.04.2020 – 01.05.2020

-поточна нарада;
- відвідання уроків
відповідно до графіку
Перевірка ведення
зошитів з математики
(1-4 класи)

-анкетування учнів
щодо якості освітнього
процесу
- внутрішньошкільний
контроль викладання
історії
Підсумковий
моніторинг з
української мови та
математики у 4 класах

29.04 Всесвітний день
бажань
27.09 Міжнародний
день ДІВЧАТА
СТЕАМ.
29.04 захист STEAM
проектів 2 класи (7
урок)
30.04 захист STEAM
проектів 3-4 класи (7
урок).

-проведення
огляду дітей на
педикульоз та
коросту

Травень
-анкетування учнів
щодо якості освітнього
процесу

-поточна нарада;
-перевірка зошитів з
метематики 5-11 класи;

General Educational
Test (GET) в 5-8 та 10
класів (англійська
мова, українська мова
та література,
математика, історія
України).

-тиждень інформатики
04.05 Всесвітній день
щедрості
08.05. - Клнцерт до
Дня Пам`яті

18.05.2020 – 22.05.2020

11.05.2020 – 15.05.2020

04.05.2020 – 08.05.2020

-поточна нарада
-Educational Fest

-перевірка виконання
навчальних програм та
планів за ІІ семестр

ДПА у 4 класах
Підсумковий
моніторинг з
української, російської
мов та математики (23 класи)
General Educational
Test (GET) в 5-8 та 10
класів (англійська
мова, українська мова
та література,
математика, історія
України).
ДПА у 4 класах

-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
- здійснення
контролю за
дотриманням
належного
санітарногігієнічного
стану в
навчальних
приміщеннях і
харчоблоці(щод
енно)
-проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)

21.05. - День
Вишиванки

-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)

25.05.2020 – 29.05. 2020

- наказ про стан ведення
класних журналів за ІІ
семестр;
-засідання педагогічної
ради;
-засідання Освітньої
ради;
-визначення переможців
конкурсу “Учень року”;
-нагородження
похвальними листами та
похвальними грамотами
-наказ про переведення
учнів 1-8,10 класів

- зовнішнє незалежне
оцінювання та ДПА у
11 класі;
-аналіз результатів
General Educational
Test (GET),
підсумкового
моніторингу (2-3 кл) та
результатів ДПА у 4
класах

-аналіз роботи з
молодими вчителями

29.05. - Свято
Останнього Дзвоника

-наказ про виконання
навчальних планів та
програм;
-комплектація кадрів на
наступний навчальний
рік;

-державна підсумкова
атестація у 9 класі;
-зовнішнє незалежне
оцінювання та ДПА у
11 класі;

-звітна сесія методичних
центрів;
-складання вчителями
персональних звітів

-аналіз роботи
тьюторів та груп
продовженого дня;
Табір дитячий

-засідання педагогічної
ради;
-наказ про видачу
свідоцтв базової
середньої освіти та
переведення учнів 9
класу;
-індивідуальні зустрічі
адміністрації з
вчителями

-державна підсумкова
атестація у 9 класі;
-наказ про результати
ДПА у 9 класі;

- наказ про підсумки
науково-методичної
роботи;

Табір дитячий
09.06 День Щедрості

-бесіда з
учнями на
тему:
“Отруєння
грибами”
-бесіда з
учнями на
тему:” Які
бувають
вітаміни”

08.06.2020 – 12.06.2020

01.06.2020 –
05.06.2020

Червень

-комплектація кадрів на
наступний навчальний рік

15.06.2020 19.06.2020

-комплектація кадрів на
наступний навчальний рік

Табір дитячий

Перевірка
журналів
інструктажів з
БЖД

-проведення
огляду
персоналу
їдальні на
наявність
гнійничкових
захворювань та
позначати
результати в
журналі(щоден
но)
-здійснення
медичного
контролю за
режимом
фізичних
навантажень на
уроках фізичної
культури та
плавання(протя
гом місяця)
-проведення
амбулаторного
прийому учнів
та працівників
школи(протяго
м місяця)
- здійснення
контролю за
дотриманням
належного
санітарногігієнічного
стану в
навчальних
приміщеннях і
харчоблоці(щод
енно)

22.06.2020 - 26.06.2020

-засідання педагогічної
ради;
-наказ про вручення
свідоцтв повної
загальної середньої
освіти та нагородження
медалями
-комплектація кадрів на
наступний навчальний рік

Випускний вечір (11
кл)

