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СЕРПЕНЬ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
Підготовка до організації початку навчального року
(складання розкладу уроків, індивідуальних і
групових занять, дислокація навчальний кабінетів,
складання списків учнів, вивчення нової
нормативно-правової бази).
Комплектування гімназії педагогічними кадрами

Адміністрація

Савченко Д.В.

Нарада з класними керівниками та їх ознайомлення
з веденням поточної документації

Гранкіна Л.А.

Перевірка виконання правил безпеки
життєдіяльності в навчальних кабінетах, спортивних
залах, майстернях, на спортивних майданчиках
Педагогічна рада «Підготовка до нового 2015-2016
навчального року»
1. Організація інноваційної діяльності в гімназії
2. Підсумки 2014-2015 навчального року
3. Календарне планування на 2015-2016 навчальний
рік
4. Затвердження плану роботи школи
5. Моніторинг якості освіти
6. Різне

Адміністрація
Адміністрація

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Затвердження календарно-тематичного планування
на І семестр навчального року

Савченко Д.В.
керівники ПЦМК

3. Оцінка якості освіти
Підготовка матеріалів до стартових контрольних
робіт

Гранкіна Л.А.

4. Виховна робота та робота з батьками
Підготовка до свята Першого дзвоника та Дня знань

Адміністрація

Складання плану виховної роботи гімназії та
розробка системи заходів естетичного, правового,
сімейного, патріотичного виховання
Збори батьків учнів 1-х класів

Адміністрація

Підготовка до проведення всеукраїнського рейду
«Увага! Діти на дорозі»

Савченко Д.В.
класні керівники
1-х класів
Адміністрація

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Розробка плану роботи психолога гімназії на 20152016 навчальний рік
Консультування батьків дітей з недостатнім рівнем
готовності до навчання у школі або з проблем
адаптації до школи

Савченко А.С.
Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я, формування здорового способу життя ( за окремим планом)
Аналіз медичного огляду учнів 1-9 класів.
Визначення групи для занять з фізичної культури.
Провести перевірку санітарного стану гімназії перед
початком навчального року
Підготувати медичний кабінет, забезпечити його
необхідним інвентарем
Перевірити наявну та підготувати нову необхідну
медичну документацію
Підготувати інструктивно-методичні матеріали
з санітарно-просвітницької роботи: тексти бесід
та лекцій з охорони здоров’я учнів; листівки,
пам’ятки, звернення, буклети по різним питанням
охорони здоров’я учнів
Перевірити маркування меблів, посуду,
прибирального інвентарю

Комендант В.В.,
класні керівники
Комендант В.В.

Скласти план роботи медичної сестри на рік,
на основі цього плану скласти план на місяць

Комендант В.В.

Комендант В.В.
Комендант В.В.
Комендант В.В.

Класні керівники,
Комендант В.В.

7. Матеріально-технічна база
Забезпечення вчителів та учнів підручниками,
програмами та навчально-методичною літературою
Консультації з питань застосування засобів
обчислювальної техніки і комп’ютерних
інформаційних технологій

ВЕРЕСЕНЬ

Савченко Д.В.
Абрамова Т.В.
Кучеренко С.К.

№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Проведення поточних нарад:
1. Організація навчального процесу
2. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями
3. Ведення документації
4. Організація харчування
5. Моніторинг якості освіти
6. Підвищення кваліфікації
7. Підготовка до атестації навчального закладу
8. Організація та проведення навчальної практики
протягом навчального року
Розподіл обов’язків між членами адміністрації
Вивчення процесу адаптації учнів 1-го та 5-го класів
Організація роботи з охорони праці в гімназії на
2015-2016 навчальний рік
Створення атестаційної комісії

Адміністрація

Савченко Д.В.
Адміністрація
Савченко А.С.
Гранкіна Л.А.
Савченко Д.В.

Контроль за комплектуванням учнів класів
(звіт ЗНЗ-1)
Організація роботи груп подовженого дня

Гранкіна Л.А.

Ознайомлення з планом-графіком вивчення стану
організації навчально-виховного процесу та рівня
навчальних досягнень учнів гімназії

Адміністрація

Гранкіна Л.А.

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Презентація експериментальної роботи за темою
«Модель розвитку освітнього простору гімназії
діалогу східнослов’янських культур» в Інституті
інноваційних технологій та змісту освіти
Підготовка аналітичної довідки про стан
дослідження проблематики педагогічного
моделювання в науковій та науково-методичній
літературі
Робота з персональними картами педагогів та
планування інноваційної діяльності на навчальний
рік
Оптимізація структури та змісту сайту гімназії
Організація роботи гімназії у другій половині дня
Затвердження календарно-тематичного планування
Організація засідань предметних циклових
методичних комісій

Постернак О.О.

Постернак О.О.

Постернак О.О.
Постернак О.О.
Кучеренко С.К.
Адміністрація
Савченко Д.В.
керівники ПЦМК
Гранкіна Л.А.
керівники ПЦМК

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

Організація проведення атестації педагогічних
кадрів працівників гімназії в 2015-2016 н.р.

Гранкіна Л.А.

3. Оцінка якості освіти
Перевірка дотримання вчителями та учнями єдиного
орфографічного режиму роботи в гімназії
Організація і проведення стартового моніторингу
знань учнів
Ознайомлення колективу з планом тематичних
перевірок на 2015/2016 н.р.

Адміністрація
Гранкіна Л.А.,
Постернак О.О.
Савченко Д.В.

4. Виховна робота та робота з батьками
Свято Першого дзвоника та День знань

Адміністрація

Організація батьківських зборів

Савченко Д.В.,
класні керівники
Савченко Д.В.

Проведення зборів голів батьківського комітету
гімназії.
Організація та проведення Олімпійських ігор

Адміністрація
Крилов Д.К.,
Задорожня Д.М.

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Затвердження програм спецкурсів, факультативів та
курсів за вибором
Підготовка плану роботи з обдарованими дітьми

Адміністрація

Організація роботи гуртків, складання розкладу

Гранкіна Л.А.

Старт конкурсу «Гімназист року»

Постернак О.О.

Дослідження процесу адаптації першокласників до
школи, спостереження за поведінкою і

Савченко А.С.,
класні керівники

пізнавальними можливостями учнів 1 класу на
уроках і в позаурочний час
Виявлення дітей з девіантною поведінкою
поведінкою методом бесід і спостережень
Корекційно-розвивальна робота з дітьми з низькою
здатністю до адаптації (1 клас, новоприбулі учні,
дошкільна група)
Індивідуальне та групове консультування учнів з
проблем навчання, поведінки, спілкування
Психологічна просвіта батьків щодо вікових
особливостей дітей. Виступи на батьківських зборах

Савченко А.С.
класні керівники
Савченко А.С.
Савченко А.С.
Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я
Ознайомлення з правилами поведінки учнів

Адміністрація

Проведення вступного та первинного інструктажів.

Класні керівники

Проведення тижня безпеки життєдіяльності
Бесіди на тему попередження травматизму учнів,
правил поведінки в гімназії, громадських місцях,
транспорті, ліфтах тощо
Організація та проведення медичного огляду учнів:
• огляд дітей на педикульоз;
• проведення антропометрії (зміни роста та
ваги)
Підготовка необхідної документації з розділу
«Охорона життя та здоров’я учнів»:
• ф-026/о для кожної дитини;
• диспансерні групи дітей, контроль за
наглядом спеціалістів;
• листки здоров’я в шкільних журналах;
•
розподіл учнів за станом здоров’я по
медичних групах та підготувати необхідний
документ для вчителів фізичної культури
Складання календаря профілактичних щеплень,
згідно з яким своєчасно надається направлення на
ревакцинацію і контроль за їх виконанням
Бесіди з учнями на тему “Здоровий спосіб життя”
Розповсюдження листівок «Профілактика вітряної
віспи»
Бесіда з учнями на тему «Інфекційні захворювання.
Захист від інфекції»
Бесіда з учнями на тему “Харчування і здоров’я”
Випуск санбюлетня «Профілактика сальмонельозу»
Проведення бесіди з технічним персоналом гімназії
на тему: «Санітарний стан гімназії. Робота з дез.
засобами»

Класні керівники,
Комендант В.В.
Класні керівники,
Комендант В.В.

Комендант В.В.
Комендант В.В.,
класні керівники
Комендант В.В.
Комендант В.В.,
Асланян Р. Л.
Комендант В.В.,
Асланян Р. Л.
Комендант В.В.
Костюченко В.П.
Комендант В.В.

7. Матеріально-технічна база
Поповнення бібліотечного фонду
Організація СКД (система контролю доступу)
Готовність навчальних кабінетів до експлуатації.
Перевірка відповідності навчальних кабінетів та
майстерень вимогам техніки безпеки та оснащення
згідно вимогам МОН
Підготовка електронного журналу та щоденника до
функціонування в навчальному році
Перевірка персональних комп’ютерів
антивірусними програмами та навчальними
програмами

ЖОВТЕНЬ

Савченко Д.В.
Абрамова Т.В.
Костюченко В.П.
Костюченко В.П.,
класні керівники
Кучеренко С.К.
Постернак О.О.
Кучеренко С.К.

№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Проведення поточних нарад:
1. Дотримання правил внутрішнього розпорядку
2. Ведення навчальної документації
3. Дотримання критеріїв оцінювання знань
4. Підготовка до 1-го етапу олімпіад базових
дисциплін
5. Вивчення процесу адаптації учнів 1-го класу
6. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями
7. Перевірка стану викладання фізики
Вивчення процесу адаптації учнів 5 класу при
переході від навчальної школи до середньої
Організаційна робота з підвищенням кваліфікації
педагогічних кадрів гімназії
Організація та проведення 1-го етапу олімпіад з
базових дисциплін
Організація роботи з молодими спеціалістами

Адміністрація

Савченко Д.В.
Савченко А.С.
Гранкіна Л.А.
Постернак О.О.
Гранкіна Л.О.
Постернак О.О.
Гранкіна Л.А.

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Підготовка аналітичної довідки про стан
дослідження проблематики побудови та розвитку
освітнього простору загальноосвітнього
навчального закладу в науковій та науковометодичній літературі
Робота з формування дистанційної системи освіти в
гімназії
Організаційна допомога з публікації наукових та
методичних матеріалів вчителів
Оптимізація структури та змісту сайту гімназії
Проведення відкритих уроків для батьків та гостей

Постернак О.О.

Постернак О.О.
Постернак О.О.
Постернак О.О.
Кучеренко С.К.
Керівники ПЦМК

3. Оцінка якості освіти
Аналіз результатів стартового моніторингу знань
Перевірка ведення зошитів з української мови
учнями 4-9 класів

Постернак О.О.
Гранкіна Л.А.
Гранкіна Л.А.

4. Виховна робота та робота з батьками
Організація та проведення концерту до Дня вчителя

Адміністрація

Екскурсія до Львову

Класні керівники

Виховні години :

Класні керівники

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

Формування ціннісних ставлень до себе, до сім’ї,
родини, людей.
Свято Покрова та Свято Осені
Відзначення ювілею С.Єсеніна

Романова С.О.,
Котинова Е.Ю.

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Участь в 1-му етапі олімпіад з базових дисциплін

Адміністрація

Організація участі учнів гімназії в Міжнародних,
всеукраїнських та всеросійських олімпіадах та
конкурсах

Адміністрація
Голови ПЦМК

Дослідження процесу адаптації першокласників до
школи, спостереження за поведінкою і

Савченко А.С.

пізнавальними можливостями учнів 1 класу на
уроках і в позаурочний час, психологічне
обстеження здатності учнів до шкільного навчання
Виявлення дітей з ускладненою поведінкою
методом бесід і спостережень
Профілактика шкільної дезадаптації
Індивідуальне консультування педагогів щодо
навчального потенціалу та індивідуальних
особливостей учнів

Савченко А.С.
Савченко А.С.
Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я
Інструктаж з техніки безпеки та правил безпечної
поведінки на перервах між уроками
Організація спортивних свят в гімназії

Класні керівники

Бесіди с учнями щодо поведінки та дотримання
правил особистої безпеки під час канікул
Бесіди з учнями на тему «Особиста гігієна»,
«Охайність та особиста гігієна першокласників»

Класні керівники

Бесіда з учнями на тему «Харчування і здоров’я»
Антинікотинова пропаганда (випустити
санбюлетень)
Випуск пам’яток: «Профілактика скарлатини»,
«Кір»
Бесіда з учнями на тему «Світ мікробів і хвороб»

Крилов Д.К.

Комендант В.В.,
Асланян Р. Л.
класні керівники
Комендант В.В.
Асланян Р. Л.
Комендант В.В.
Комендант В.В.
Комендант В.В.
Асланян Р. Л.

7. Матеріально-технічна база
Проведення інвентаризації шкільного майна

Костюченко В.П.

Забезпечення обміну інформацією локальної мережі
з зовнішніми організаціями по телекомунікаційних
каналах.

Кучеренко С.К.

ЛИСТОПАД
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Психолого-педагогічний консиліум по 1-х, 5-ому
класах
Проведення поточних нарад:
1. Дотримання Положення про шкільну форму
2. Робота ГПД
3. Участь у ІІ етапі олімпіад
4. Аналіз відвідання учнями навчального закладу
5. Дотримання техніки безпеки в гімназії
6. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями.
Рівень особистісного розвитку учня 5-го класу
Перевірка зошитів з математики 2-9 клас
Перевірка класних журналів

Адміністрація
Савченко А.С.
класні керівники,
вчителі-предметники
Адміністрація

Ющенко І.А.
Адміністрація
Адміністрація

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Підготовка аналітичної довідки про стан
дослідження проблематики крос-культурного
діалогу в загальній середній освіті в науковій та
науково-методичній літературі
Організація діяльності науково-методичної ради
дослідно-експериментальної роботи та підготовка
плану засідань
Укладення таблиць критеріїв та показників
готовності педагогічного колективу до дослідноекспериментальної роботи на основі аналізу
відповідної науково-методичної літератури
Робота з формування дистанційної системи освіти в
гімназії

Постернак О.О.

Савченко Д.В.
Постернак О.О.
Постернак О.О.

Постернак О.О.

3. Оцінка якості освіти
Ознайомлення з довідкою зі стану викладання
фізики
Відвідування уроків вчителів, які атестуються

Гранкіна Л.А.
Адміністрація

4. Виховна робота та робота з батьками
Заходи, присвячені Дню української писемності

ПЦМК гуманітарних
дисциплін

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Участь в районному етапі олімпіад з базових

Голови ПЦМК,

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

дисциплін
Участь в олімпіадах з математики «Кенгуру»,
інформатики «Бобер»
Діагностика ступеня комфортності перебування
учнів у шкільному колективі. Методика «Дерево»
Виявлення дітей з ускладненою поведінкою
методом бесід і спостережень
Перегляд відеофільмів серед учнів 8-9 класів з
питань протидії торгівлі людьми: «Небезпечна гра»,
«Станція призначення життя»
Заняття серед учнів 8-9 класів з профілактики
алкоголізму та наркоманії

Гранкіна Л.А.
Постернак О.О.
Савченко А.С.
Савченко А.С.
Савченко А.С.
Савченко А.С.,
Асланян Р.Л.

6. Охорона здоров’я
Фізкультхвилини на уроках
Провести огляд дітей на педикульоз після канікул
Бесіда з учнями на тему: «Купання у водоймах.
Правила поведінки на воді»
Бесіда з учнями на тему: «Індивідуальний розвиток
підлітків»
Бесіда з учнями на тему: «Фізичні вправи та
здоров’я»
Бесіда з учнями на тему: «Особиста гігієна підлітка»
Випуск санбюлетнів «Профілактика дизентерії»,
«Епідемічний паротит»

Класні керівники,
вчителі-предметники
Комендант В.В.
Комендант В.В.,
класні керівники
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.

7. Матеріально-технічна база
Конкурс із бережливого ставлення до підручників

Абрамова Т.В.

Профілактичні роботи з підтримки працездатності
технічних засобів обчислювальної техніки

Кучеренко С.К.

ГРУДЕНЬ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Педагогічна рада «Рівень сформованості
інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителів та учнів. Ефективність використання ІКТ в
роботі з обдарованими дітьми».
Проведення поточних нарад:
1. Результати перевірки класних журналів.
2. Проведення моніторингу якості знань:

Постернак О.О.

Адміністрація

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

математика;
• укр.мова;
• рос.мова;
• анг.мова;
• історія.
3.Проведення зимових канікул
4. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями.
5.Вивчення стану викладання музичного мистецтва
Перевірка техніки читання у 2-4 класах

Гранкіна Л.А.

Контроль та аналіз ведення шкільної документації

Адміністрація

Перевірка виконання навчальних програм за І
семестр
Тиждень класних керівників

Адміністрація
Керівник ПЦМК
класних керівників

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Відвідання уроків відповідно до графіку

Адміністрація

Робота з формування дистанційної системи освіти в
гімназії
Організаційна допомога з публікації наукових та
методичних матеріалів

Постернак О.О.
Постернак О.О.

3. Оцінка якості освіти
Проведення контрольних робіт за І півріччя
відповідно до графіку
Підведення підсумків навчально-виховного процесу
в гімназії за І півріччя
Аналіз результатів вивчення викладання з
природознавства.

Адміністрація
Гранкіна Л.А.
Постернак О.О.
Гранкіна Л.А.

4. Виховна робота та робота з батьками
Організація та проведення новорічних свят
Підготовка нового рекламного буклету гімназії

Адміністрація
класні керівники
Постернак О.О.

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Участь учнів у районних предметних олімпіадах

Адміністрація

Підведення підсумків конкурсу «Гімназист року» за
І семестр
Виявлення дітей з ускладненою поведінкою
методом бесід і спостережень
Профілактика серед учнів здорового способу життя
(«СНІД: причини та наслідки», «Всесвітній день
боротьби зі СНІДОМ)

Постернак О.О.
Савченко А.С.
Савченко
Асланян
Карпенко К.О.

А.С.,
Р.Л.,

6. Охорона здоров’я
Бесіда на тему: «Право дитини на здоров'я. Як
звертатися за порадою та по допомогу у разі
виникнення проблем зі здоров'ям»

Комендант В.В.
класні керівники

Леції з учнями на тему: «Профілактика

Комендант В.В.
Асланян Р.Л..

захворювання на ВІЛ/СНІД»
Леція з учнями на тему: «Репродуктивне здоров'я
молоді»
Випуск санбюлетня: «Обережно: грип!»

Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.

7. Матеріально-технічна база
Обстеження протипожежного стану приміщень
гімназії напередодні новорічних свят
Профілактика аварійних ситуацій, пов’язаних з
ушкодженням програмного забезпечення і баз даних

Костюченко В.П.
Постернак О.О.

СІЧЕНЬ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Методичний семінар «Створення особистого
інформаційно-освітнього простору вчителя»

Постернак О.О.
Романова С.О.

Проведення поточних нарад:
1. Організація навчально-виховного процесу у ІІ
семестрі.
2. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями.
3. Попередження конфліктних ситуацій
4. Ведення шкільної документації.
5. Організація харчування учнів.
6. Результати навчально-виховної роботи за І
семестр
Засідання предметних методичних циклових комісій
• планування роботи на ІІ семестр
• виконання програм
• використання сучасних методів та форм
навчання
Корегування розкладу консультацій, додаткових і
секційних занять
Тиждень математично-природничого профілю

Адміністрація

Керівники
ПЦМК

Керівник ПЦМК
вчителів

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

математичноприродничого циклу
2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Підготовка інструментарію діагностики готовності
педагогічного колективу до дослідноекспериментальної роботи (анкети) на основі
визначених критеріїв та показників
Підготовка аналітичної довідки про стан готовності
педагогічного колективу до дослідноекспериментальної роботи
Затвердження календарно-тематичного планування
на ІІ семестр навчального року
Відвідання уроків відповідно до графіку

Постернак О.О.

Постернак О.О.
Савченко Д.В.
керівники ПЦМК
Адміністрація

3. Оцінка якості освіти
Контроль за рівнем викладання молодих вчителів

Адміністрація

Аналіз використання інформаційно-комунікативних
технологій в навчально-виховному процесі

Постернак О.О.

4. Виховна робота та робота з батьками
Батьківські збори
• підсумки І семестру
• підготовка до ДПА у 4 та 9 класі
• перехідні іспити
• режим роботи гімназії у ІІ семестрі
Підготовка нового відеоролику гімназії

Адміністрація
класні керівники

Постернак О.О.

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Участь учнів у міжнародних, загальнонаціональних
та недержавних олімпіадах
Вивчення міжособистісних взаємин «Соціометрія»
серед учнів 1-9 класів (методика О. Киричук,
Ю.Гільбух)

Савченко А.С.

Корекційно-розвивальна робота з агресивними дітьми

Савченко А.С.

Індивідуальне консультування педагогів щодо
навчального потенціалу та індивідуальних особливостей
учнів
Профілактична протиалкогольна та протинаркотична
виховна робота
Консультування батьків дітей з недостатнім рівнем
готовності до навчання у школі або з проблем адаптації
до школи

Савченко А.С.
Савченко А.С.
Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я

Провести огляд дітей на педикульоз після канікул

Комендант В.В.

Розповсюдження листівок на тему: «Профілактика
краснухи»
Лекції на тему: «Профілактика ГРВІ та грипу»

Комендант В.В.

Оформлення куточків здоров’я у 1-9 класах

Класні керівники,
Комендант В.В.
Комендант В.В.

Розповсюдження пам'ятки: «Профілактика
інфекційних захворювань та харчових отруєнь»

Комендант В.В.

7. Матеріально-технічна база
Організація СКД (систем контролю доступу) для
новоприбулих учнів
Готовність навчальних кабінетів до експлуатації.
Результати перевірки відповідності навчальних
кабінетів та майстерень вимогам техніки безпеки
Підготовка пропозиції з придбання, розробки або
обміну апаратного забезпечення

Костюченко В.П.
Костюченко В.П.
Постернак О.О.

ЛЮТИЙ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
Проведення поточних нарад:
1. Дотримання правил внутрішнього розпорядку.
2. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями
3. Ведення шкільної документації.
4. Участь учнів в конкурсах та олімпіадах.
5. Вивчення стану викладання російської мови та
зарубіжної літератури
Тиждень іноземної мови

Адміністрація

Керівник ПЦМК
вчителів суспільногуманітарного циклу

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Відвідання уроків відповідно до графіку

Адміністрація

Аналіз використання інтегрованих навчальних
програм з фізики, біології та хімії
Формування творчих груп педагогів на основі
проведеної діагностики.
Приєднання до інноваційних освітніх продуктів та
забезпечення участі в них педагогів гімназії

Адміністрація
Савченко Д.В.
Постернак О.О.
Постернак О.О.

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

3. Оцінка якості освіти
Аналіз стану навчально-виховного процесу у 4 класі
в рамках підготовки до ДПА
Класно-узагальнюючий контроль учнів 4 класу

Гранкіна Л.А.

Контроль за роботою груп продовженого дня

Гранкіна Л.А.

Постернак О.О.

4. Виховна робота та робота з батьками
Оцінка ставлення учнів до навчально-виховного
процесу.
Формування ціннісних ставлень особистості до
держави та суспільства

Зубкова К.О.
Класні керівники

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Участь учнів у міжнародних, загальнонаціональних
та недержавних олімпіадах
Вивчення емоційного стану учнів 1-9 класів
«Настрій школярів у кольорі» (методика С.Коробко)
Визначення майбутньої професії серед учнів 9 класу
(методика Магеллано)

Адміністрація
Савченко А.С.
Савченко А.С.

Корекційно-розвивальна робота з гіперактивними дітьми

Савченко А.С.

Індивідуальне та групове консультування учнів з
проблем навчання, поведінки, спілкування

Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я
Інструктаж з техніки безпеки щодо правил
безпечної поведінки на перервах між уроками
Медичний контроль на уроках фізичної культури

Класні керівники
Крилов Д.К.
Комендант В.В.
Класні керівники

Бесіди з учнями щодо поведінки та дотримання
правил особистої безпеки на вулиці, у громадських
місцях та на транспорті
Бесіди з учнями на тему: “Раціональне харчування”

Комендант В.В.

Бесіди з учнями на тему: “Здоровий спосіб життя”

Комендант В.В.

Розповсюдження листівок на тему: «Профілактика
ентеробіозу»

Комендант В.В.

7. Матеріально-технічна база
Організація ремонту засобів обчислювальної
техніки з запрошенням спеціалізованих установ

Постернак О.О.

БЕРЕЗЕНЬ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ВІДМІТКА
ПРО

ВИКОНАН
НЯ
1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Педагогічна рада «Професійне зростання вчителя у
сучасному світи освітньому просторі»
Проведення поточних нарад:
1. Виконання домашніх завдань.
2. Стан викладання навчальних предметів.
3. Дотримання техніки безпеки в гімназії
4. Об’єктивність оцінювання знань учнів
5. Підготовка до перехідних іспитів
6. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями
Тиждень дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

Гранкіна Л.А.
Адміністрація

Підсумки класно-узагальнюючого контролю 4 класу

Керівник ПЦМК
вчителів іноземних
мов
Постернак О.О.

Засідання атестаційної комісії

Савченко Д.В.

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Відвідання уроків відповідно до графіку

Адміністрація

Розробка та затвердження екзаменаційних питань
перехідних іспитів та ознайомлення учнів з ними
Створення бази даних з проблематики розвитку
освітнього простору сучасного загальноосвітнього
навчального закладу.

Керівники ПЦМК
вчителі-предметники
Постернак О.О.

3. Оцінка якості освіти
Підготовка 4 та 9 класу до ДПА

Адміністрація

Підготовка учнів 5-8 класів до перехідних іспитів
Аналіз стану викладання російської мови та
зарубіжної літератури
Вивчення стану роботи ГПД та позаурочної
діяльності
Рівень ІКТ компетенції учнів гімназії

Адміністрація
Гранкіна Л.А.
Гранкіна Л.А.
Постернак О.О.
Мірошніченко О.С.

4. Виховна робота та робота з батьками
Шевченківський тиждень

Адміністрація

Концерт до дня 8 березня

Адміністрація

Святкування масляної

Класні керівники
Кафедра
суспільногуманітарного циклу

та початкової школи
5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Участь учнів у міжнародних, загальнонаціональних
та недержавних олімпіадах
Виявлення дітей, що потребують підвищеної
психологічної уваги, методом бесіди і спостереження
Комплекс розвивальних вправ серед учнів 1-3 класів
«Ігри та вправи для розвитку уваги, пам’яті, мислення
й уяви дітей»
Години спілкування серед учнів 8-9 класів на тему:
«Сімейні цінності»

Адміністрація
Савченко А.С.
Савченко А.С.
Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я
Фізкультхвилинки на уроках
Виховна година «Шкідливі звички»
Бесіди з учнями на тему “Як захистити ваші очі”
Бесіди з учнями на тему “Глисти – вороги здоров'я”
Спостереження за станом здоров'я учнів під час
показових запливів з плавання 5-9 класів
Випуск санбюлетня: «Гепатит В, С»
Розповсюдження листівок: «Профілактика
туберкульозу»

Класні керівники
Вчителі-предметники
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.
Комендант В.В.
Комендант В.В.,
класні керівники

7. Матеріально-технічна база
Огляд навчальних кабінетів, залів та майстерень

Адміністрація

Контроль за протипожежним захистом у веснянолітній період
Приєднання і заміна зовнішніх пристроїв, тестування
засобів обчислювальної техніки.

Костюченко В.П.
Постернак О.О.

КВІТЕНЬ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ВІДМІТКА
ПРО

ВИКОНАННЯ
1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Попередня комплектація педагогічних кадрів на
2016-2017 н.р.
Проведення поточних нарад:
1. Ознайомлення з наказами та розпорядженнями
2. Аналіз результатів перевірки журналів
3. Підготовка до ДПА в 4 та 9 класах
4. Підготовка до перехідних іспитів
Тиждень початкової школи
Аналіз результатів проведення дня цивільної
оборони в гімназії
Складання графіку консультацій та затвердження
розкладу перехідних іспитів на 2015-2016 н.р.
Тиждень знань з безпеки життєдіяльності
Складання списків та прийом заяв від педагогічних
співробітників на атестацію на наступний рік

Савченко Д.В.
Адміністрація

Керівник ПЦМК
вчителів початкової
школи
Адміністрація
Гранкіна Л.А.
Класні керівники
Гранкіна Л.А.

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Відвідання уроків відповідно до графіку

Адміністрація

Підготовка аналітичної довідки та схеми основних
структурних компонентів освітнього простору
гімназії діалогу східнослов’янських культур, а
також аналітичної довідки з описом особливостей
освітнього простору гімназії діалогу
східнослов’янських культур.

Постернак О.О.

3. Оцінка якості освіти
Початок проведення підсумкових контрольних робіт
за графіком
Проведення Загальної мультипредметної олімпіади
в гімназії серед учнів 4-9 класів
Аналіз роботи ГПД та позаурочної діяльності

Адміністрація
Постернак О.О.

Наступність учнів 4-го класу

Гранкіна Л.А.

Гранкіна Л.А.,

4. Виховна робота та робота з батьками
Проведення Дня відкритих дверей в гімназії

Адміністрація

Заходи до дня Чорнобильської трагедії

Адміністрація

Анкетування батьків « Задоволення якістю освіти в
гімназії»

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Участь учнів у міжнародних, загальнонаціональних
та недержавних олімпіадах
Індивідуальна корекційно-розвивальна робота з
учнями, які мають низький статус в учнівських
колективах
Комплексна програма з сімейного виховання для
учнів 9 класів
Психологічна просвіта батьків, щодо вікових
особливостей дітей. Виступи на батьківських
зборах.

Савченко А.С.
Савченко А.С.
Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я
Аналіз санітарно-гігієнічного режиму в гімназії

Адміністрація

Гімнастика для очей

Комендант В.В.
класні керівники

Підсумки проведення тижня безпеки
життєдіяльності
Конкурс малюнків «Здоровий спосіб життя»
Демонстрація відеоролику на тему: «Туберкульоз.
Основні симптоми та профілактика»
Бесіди з учнями на тему “Догляд за зубами”
Лекції з учнями на тему: «Інфекційні хвороби»
Бесіди з учнями на тему “Профілактика
педикульозу”

Комендант В.В.
класні керівники
Глібка І.М.
Комендант В.В.,
класні керівники
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.
Комендант В.В.
Асланян Р.Л.

7. Матеріально-технічна база
Огляд навчальних кабінетів, залів та майстерень

Адміністрація

Супровід договорів зі сторонніми організаціями, що
надають послуги з комунікаційного, програмного й
апаратного оснащення

Постернак О.О.

ТРАВЕНЬ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ВІДМІТКА

ПРО
ВИКОНАННЯ
1. Організація та управління педагогічним колективом
2. Внутрішньошкільний моніторинг
Методична рада «Про підсумки роботи ПМЦК у
2015-2016 навчальному році та проведення
методичних тижнів»
Проведення поточних нарад:
1. Проведення навчальних екскурсій та практик
2. Комплектування класів на наступний рік
3. Поповнення бібліотечного фонду
4. Робота гімназії у літній період.
5. Забезпечення збереження шкільного майна під
час канікул.
Організація та проведення перехідних іспитів

Постернак О.О.
Савченко Д.В.
Адміністрація

Перевірка виконання навчальних програм за ІІ
семестр
Перевірка класних журналів
Аналіз роботи з молодими вчителями
Тиждень спортивно-оздоровчого та художньоестетичного профілю

Керівник ПЦМК
вчителів спортивнооздоровчого та
технологічного циклу

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Налагодження взаємодії та організація спільної
наукової та методичної діяльності з вітчизняними
науковими і освітніми установами, які сприятимуть
успішному здійсненню дослідно-експериментальної
роботи навчального закладу

Савченко Д.В.
Постернак О.О.

3. Оцінка якості освіти
Перевірка техніки читання учнів 1-4 класів

Адміністрація

Проведення державної підсумкової атестації учнів 4
та 9 класів
Рівень сформованості спланованих досягнень учнів
1-4 класів.
Рівень сформованості загально навчальних вмінь
учнів 5-8 класів

Адміністрація
Постернак О.О.
Постернак О.О.

4. Виховна робота та робота з батьками
Відзначення Дня пам’яті та Перемоги над нацизмом
9 травня
Свято Останнього дзвоника

Класні керівники

5. Робота з обдарованими дітьми та психологічний супровід
Підсумки конкурсу «Гімназист року»

Постернак О.О.

Комплексна програма з сімейного виховання для
учнів 9 класів

Савченко А.С.

Діагностика готовності до переходу у середню школу
учнів 4го класу

Савченко А.С.

6. Охорона здоров’я
Інструктаж з техніки безпеки та правил безпечної
поведінки на перервах між уроками
Бесіди з учнями щодо поведінки та дотримання
правил безпеки життєдіяльності під час літніх
канікул.
Бесіда з учнями на тему “Які бувають вітаміни”

Гранкіна Л.А.
класні керівники
Класні керівники
Комендант В.В.

Бесіда з учнями на тему “Отруєння грибами”

Комендант В.В.

Бесіда з учнями на тему “Шкідливі звички”

Комендант В.В.

7. Матеріально-технічна база
Збір методичної та навчальної літератури

Абрамова Т.В.

Збір технічних засобів навчання

Костюченко В.П.

Перевірка стану обчислювальної та комп’ютерної
техніки гімназії

Постернак О.О.

ЧЕРВЕНЬ
№

ЗМІСТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1. Організація та управління педагогічним колективом
Педагогічна рада «Педагогічна рада « Готовність
педагогічного колективу до дослідноекспериментальної роботи»
Підсумки навчально-виховного процесу та науковометодичної роботи за 2015-2016 н.р.». Переведення
учнів 1-9 класів до наступного класу.
Аналіз результатів навчання учнів 1-4 класів

Постернак О.О.

Аналіз результатів навчання учнів 5-9 класів

Постернак О.О.

Проведення інструктажу з учнями гімназії щодо
безпеки життєдіяльності під час літніх канікул

Класні керівники

Гранкіна Л.А.

ВІДМІТКА
ПРО
ВИКОНАННЯ

2. Зміст освіти та інноваційна діяльність
Підведення підсумків організаційного етапу
дослідно-експериментальної роботи та укладання
звіту
Планування, Аналіз стану наукових та методичних
публікацій вчителів гімназії

Постернак О.О.
Постернак О.О.

3. Оцінка якості освіти

