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1. Вступ
Аналіз діяльності педагогічного колективу гімназії у 2018-2019 н. р. та завдання на 2019-2020 н. р.
Адміністрація та педагогічний колектив Сумської гімназії №1 у 2018 – 2019 навчальному році працювали над досягненням мети
сучасної школи щодо забезпечення подальшого становлення особистості учня, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, мотивації
навчання, формування умінь і навичок самостійно здобувати знання.
Робота нашого навчального закладу здійснювалася відповідно до чинного законодавства та була спрямована на виконання основних
завдань та реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, гімназійних проектів, правил і норм охорони праці,
техніки безпеки, а також Статуту гімназії, дотримання норм про права дитини, чинних нормативних документів. Діяльність гімназії №1 була
спрямована за такими напрямками:
Реалізація державних освітніх програм.
Забезпечення виконання гімназійних проектів, що створюють інноваційну модель розвитку навчального закладу.
Упровадження інноваційної моделі організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами гімназії.
Робота механізму організації профільного навчання з урахуванням потреб суспільства.
Створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих та обдарованих учнів.
Реалізація цілісної переорієнтації виховного процесу на основі поєднання громадянського та національного виховання, виховання
здорового способу життя.
Забезпечення ефективного застосування інформаційних та комунікативних технологій.
Реалізація завдань громадянської освіти, демократичної школи та залучення колективу гімназії до процесів євроінтеграції.
Протягом навчального року, що минув, педагоги гімназії активно працювали над реалізацією завдань четвертого року роботи над новою
науково-методичною проблемою гімназії «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з метою реалізації оновлених підходів
до організації профільного навчання, іншомовної освіти та національно-патріотичного виховання шляхом упровадження освітніх
інноваційних, здоров’язбережувальних технологій».
•
•
•
•
•

Найважливіші досягнення за 2018-2019 навчальний рік учителів та учнів
Дашкіна Ольга Володимирівна стала переможцем Міжнародного конкурсу «Кращий вчитель німецької мови в проекті PASCH» і
отримала подяку за активне впровадження проектної діяльності серед гімназистів.
ІІ місце у номінації «Майстер-клас» зайняла учитель української мови і літератури Баєва Алла Василівна на Всеукраїнському конкурсі
«На хвилі сучасності» серед філологів України, її методичні рекомендації «Мотивація: надихаємо, захоплюємо, створюємо» отримали
схвальний відгук широкою аудиторією фахівців.
Дипломом переможця, двома грамотами та подякою відзначена участь учителя фізики Казбан Тетяна Леонідівна Всеукраїнському
конкурсі навчальних розробок «Вчительська десятка» від освітнього проекту «На урок» за десять розробок по проектної діяльності,
STEAM-освіті
Гончаренко Марина Михайлівна – лауреат у номінації «Географія» на І турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»
Мусієнко Олександр Гнатович – учасник у номінації «Захист Вітчизни» на І турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»
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Кулагіна Єлизавета, учениця 7(11)-Б класу, являється стипендіатом Президента України, переможець IVетапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з біології, переможець у конкурсі проектів серед шкіл-партнерів Міжнародного проекту «Школи – партнери
майбутнього»
Завгородня Таїсія, учениця 6(10)-А класу, - стипендіант голови Сумської обласної державної адміністрації, переможець IVетапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, переможець у конкурсі проектів серед шкіл-партнерів Міжнародного проекту
«Школи – партнери майбутнього»
Кондус Олексій, учень 7(11)-А класу, - стипендіат Сумського міського голови, переможець ІІ етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з фізики, фіналіст Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН
За підсумками міжнародного конкурсу відеомеседжів «Моя майбутня професія» та «Типово українське, типово німецьке», що
проходив у грудні 2018 року серед учнів шкіл-партнерів міжнародного проекту «Школи – партнери майбутнього» , стали
стипендіатами безкоштовної участі в літніх мовних таборах Німеччини Довжук Єлізавета, Товстуха Катерина (10 клас), Титаренко
Єлізавета (9 клас), Богулов Павло (8кл)
Нагороджені стипендіями за перемогу в конкурсі відео « Світ професій та ринок праці майбутнього» Коржилова Анастасія – мовний
табір в м. Гамбург (Німеччина) і Наталуха Ірина – мовний табір в м. Гомель (Республіка Білорусь)
Успішно пройшли іспити в Гете-Інституті й отримали сертифікати рівня А1 та А2 вісімдесят чотири гімназисти, а ще 4 учням вручені
сертифікати рівня В1, Наталусі Ірині – В2, а рівня С1 вручено сертифікат Коржиловій Анастасії
На IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови (м. Ужгород) дипломом ІІ ступеня нагороджена Коржилова
Аанастасія, (5(9)-А), ІІІ ступеня – Коваленко Софія (7(11)-А), учитель Сердюк Ірина Вікторівна
На IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології дипломом ІІ ступеня нагороджена Кулагіна Елизавета, (7(11)-Б), ІІ ступеня
– Акент’єва Аріна (5(9)-Б), учитель Василега Людмила Олександрівна
Наталуха Ірина, учениця 5(9)-А класу, переможець фінального етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,
учитель Баєва Алла Василівна
Марія Монякова, учениця 5(9)-Г класу, переможець Всеукраїнського літературного конкурсу власних творів (учитель Баєва Алла
Василівна)
Мальована Аліна, учениця 1(5) класу, переможець фінального етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,
учитель Ольштинська Тетяна Миколаївна
Даценко Маргарита, учениця 1(5) класу, переможець обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості
«Чисті роси» в номінації «Театральне мистецтво» та міського конкурсу «Не сумне місто Суми» в номінації «Виконання власного
авторського гумору», учитель Ольштинська Тетяна Миколаївна
Активну участь взяли гімназисти з 2(6)-А та 3(7)-Б класів у Міжнародному проект обмін листівок International Postcards Project October
2018 (Польща, Варшава, Poland, Harrison school in Warsaw, Margaret Wrzosek-Niedziółka) серед 25 шкіл-партнерів з усього світу
(Partners:Schools around the World), учитель Теплухіна Надія Олександрівна
Гімназисти беруть активну участь у Міжнародному освітньому проекті «Міксіке в Україні», організованого OU MIKSIKE за
підтримки Програми розвитку Міністерства закордонних справ Естонії та Міністерства освіти і науки України. У 2019 році стали
переможцями обласного етапу Греков Марк та Коряк Давид, учні 2(6)-А класу, відзначені за успішну активну участь їх однокласники
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Тищенко Андрій та Медзвелія Костянтин (учитель Бардакова Олена Георгіївна). ІІ місце на обласному фінальному змаганні з усного
рахунку ПРАНГЛІМІНЕ посів Коряк Давид.
І місце вибороли на фінальних змаганнях чемпіонату України з баскетбол 3х3в м. Києві команди гімназії молодша група - Печняк
Роман, Книш Данило, Глущенко Єгор та старша група - Красійов Євген, Наумець Данило, Токар Євген (учитель Валюх Катерина
Михайлівна)
Учні 6(10)-х класів Бобко Марія, Довжук Єлізавета, Марія Радченко, Мирошнікова Віка, Прокопенко Софія, Силка Ольга стали
лауреатами ХХ науково-практична конференція учнівської молоді «Гагарінські читання» Національного аерокосмічного університету
М.Є. Жуковського (учитель Казбан Тетяна Леонідівна)
Таранюк Вадим, учень 5(9)-Б класу, отримав диплом переможця відкритого турніру юних експериментаторів, який проводив Сумський
державний університет (учитель Казбан Тетяна Леонідівна)
Освітній проект «На урок» надав можливість для проведення інтелектуальних змагань з різних предметів : математика, фізика,
біологія, англійська мова, українська мова і література, географія. Гімназисти взяли активну участь і продемонстрували високі
результати – 78% переможців.
Учні 3(7)-А та 3(7)-Б класів Касьяненко А., Пілягіна С., Хамлика Л., Криворучко О., Глушак К., Змисля А. стали переможцями на
конкурсі Інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?» (учитель Гончаренко Марина Михайлівна)
Команда учнів 6(10)-А і 6(10)-Г класів перемогли на міському конкурсі «Брейнг-ринг» Інтелектуального клубу (учитель Шевельова
Олена Василівна)
Спартакіада ХХVII спортивних ігор школярів у 2018/2019 навчальному році: I місце баскетбол (юнаки) Красійов Євген, Наумець
Данило, Печняк Роман, Макаров Тарас, Токар Євген, Глущенко Єгор (учитель Валюх Катерина Михайлівна)
Спартакіада ХХVII спортивних ігор школярів: I місце волейбол (юнаки) Котляр Юрій, Тимошенко Семен, Шкурат Іван, Корокін
Всеволод, Наумов Андрій, Матішинець Олександр (учитель Валюх Катерина Михайлівна)
Спартакіада ХХVII спортивних ігор школярів: I місце волейбол (дівчата) (учитель Коротовських Наталія Вікторівна)

Успіхів досягнуто педагогами Сумської гімназії №1 в індивідуальній роботі з обдарованими і талановитими учнями, про що свідчать
результати предметних олімпіад з базових дисциплін. На ІІ етапі всеукраїнських предметних олімпіад 29 призових місць здобули 26 учнів
(88% - якість участі) , що на шість призових місць більше, ніж минулого року. 6 учнів (100% якість участі) стали призерами на ІІІ етапі
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
• На фінальному етапі Всеукраїнського літературно-мистецкого конкурсу «Я гордий тим, що українець зроду!»
• ІІ місце Ангеліна Охтема - учениця 2(6)-В класу за добірку віршів «Квітковий розмай». Наставник: Топчій Наталія Михайлівна
• ІІІ місце Марія Монякова – учениця 4(8)-В класу за збірку оповідань «Етюди в мінорній тональності» ( учитель Баєва Алла
Василівна).
• ІІІ місце Поліна Гордєєва – учениця 5(9)-В класу за добірку віршів «О діти гордії великого народу!» (учитель Ольштинська Тетяна
Миколаївна).
Казбан Т.Л.
Турнір експерементаторів
СумДУ
Подяка
Таранюк Вадим
5-Б
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ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з
фізики
ІІІ Всеукраїнської інтернетолімпіади з фізики «На урок»
ХХ науково-практична
конференція учнівської молоді
«»Гагарінські читання»
Всеукраїнський фізичний конкурс
«Левеня»

І Всеукраїнський етап
математичного
конкурсу «Кенгуру»7.12.18
ІІ Міжнародний етап
математичного
конкурсу «Кенгуру»21.03.2019р.
- ІІ етап Всеукраїнської математичної
олімпіади.
Олімпіада з
математики на базі
платформи «На урок»

ІІІ м

Освітній проект «На урок»

19
переможців
8 лауреатів

Національний аерокосмічний
університет М.Є.Жуковського
Львівський ф/м ліцей

Бардакова О.Г.
Призначена регіональним
координатором Міжнародного
математичного конкурсу «Кенгуру».
Міксіке в Україні

МВО

Сертифікати

Бобко Марія, Довжук Єлізавета, Марія
Радченко, Мирошнікова Віка, Прокопенко
Софія, Силка Ольга
86 учнів

Організація та проведення І Всеукраїнського та ІІ
Міжнародного етапів математичного конкурсу «Кенгуру»
у Сумській області

Міжнародний освітній проект
«Міксіке в Україні»
організований OU MIKSIKE за
підтримки Програми розвитку
Міністерства закордонних справ
Естонії та Міністерства освіти і
науки України
Міжнародна
асоціація“KANGOUROU SANS
FRONTIERES” («Кенгуру без
кордонів»), що працює під егідою
ЮНЕСКО, та за наказом МОН

ОІППО, ІМЦ

Таранюк Вадим

За результати участі у І-ІІІ етапах серед
479 учасників 4-6 класів Сумської
області у фінальній таблиці: Ім.- Коряк
Д., 12м.- Тищенко А., 26 м.- Медзвелія
К. ІІ м.- у обласному фінальному
змаганні з усного рахунку
ПРАНГЛІМІНЕ

5-Б
6-А.Б, 4А,Б, 5-Б.Г.
6-А, Б
4-А,Б,В, 5Б,Г, 6-А,Б,

Сумська область -І місце в Україні по
частці залучення учнів до участі у конкурсі.
Учасники 2-А клас : Греков
Марк.,Коряк Давид., Тищенко
Андрій, Медзвелія Костянтин..

2-А

Коряк Давид -2-А клас
241 учень 1-х і 2-х класів гімназії
Результат: Відмінний-47, Добрий
102.Якість 61% ( по Україні 50%)
532 учасника : Відмінний 97,
Добрий 240. Якість 63% (по
Україні 50%)
Греков Марк

ІІ м.
ІІ м.1-Б кл.- 19 учасників:
Диплом І ст.
ІІ ст.

Коряк Давид
Ковтун А.,Волик М,Солощенко П.
Сметаніна С., Стеценко Ян.
Колишкін В., Кутир А.,Попадюк

2-А
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ІІІ ст.
2-А кл.-21 учасник:
Диплом ІІ ст.
ІІІ ст.
Клюєва О.М.
Конкурс знавців української мови та літератури імені Петра Яцика
Конкурс «Стежками Каменяра»
Член журі конкурсу знавців української мови та літератури імені Петра Яцика.
Обласний семінар-практикум «Сучасний навчальний кабінет – необхідна складова
забезпечення якісного освітнього процесу в умовах НУШ»
Кисла К.П.
Збережемо ялинку разом
Збережи ялинку – збережи життя

Гончаренко М.М.
«Що?Де?Коли?»

ІІ етап

ІМЦ
Сумська обласна організація Українського
товариства охорони природи
ІМЦ
ІМЦ

Паперові дива
Фотоконкурс Моя Україна!
2 місце

К., Романенко А..Мілаєнко Даяна
Коряк Давид

ІІ місце
Лауреат конкурсу
Учасник - сертифікат

2 місце
3 місце
3 місце

Горюнов Костянтин
Горюнов Костянтин

3А
3А

Обод Таісія
Боляк Анна

Касьяненко А.,Пілягіна С.,Хамлика Л., Криворучко О., Глушак К., Змисля А.

4А
3Б
3-А, 3-Б

Сердюк І.В.
Екзамен В2
Екзамен С1
Міська олімпіада з німецької мови

Гете-Інститут, Київ
Гете-Інститут, Київ
ІМЦ

Теплухіна Н.О.
09-11/2018 Міжнародний проект обмін
листівок International Postcards Project
October 2018
13/10/2018

відмінно
добре
добре
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
І місце

Кулагіна Є.
Коржилова А.
Коваленко С.
Коваленко С. (7-А)
Завгородня Таїсія (6-А)
Бобко Марія (6-А)
Коржилова А. (5-А)

Польща, Варшава
Partners:Schools around the World (25 шкілPoland, Harrison school in Warsaw, Margaret
партнерів з усього світу)
Wrzosek-Niedziółka
Корпус Миру та
8 учнів пройшли до 2-го туру
Коржилова Анастасія

2-Б, 3-А
5-А
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Міжнародний конкурс з англійської мови
FLEX
01/10/2018 Всеукраїнська
Інтернет-олімпіада
«На Урок»
12/11/2018 Всеукраїнська учнівська
олімпіада з англійської мови II етап
12/12/2018 Всеукраїнський конкурс з
англійської мови «Гринвіч»
Жовтень-грудень 2018
Засідання дискусійного клубу English
Wizards за участі американських
волонтерів Корпусу Миру

Британські Ради в
Україні

3 до третього

Латковська Анастасія
Коломієць Мария

5-А
5-А

Освітній проект «На
Урок»

Дипломи:
І ступеня – 8
ІІ ступеня – 5
ІІІ ступеня – 5

IMЦ

II місце

Центр творчих ініціатив
CLEVER

38 учасників

1-6 класи

Сумська гімназія №1

12 учасників

2-5 класи

1-А 2-Б
3-А 5-А
5-Б
Коржилова Анастасія

Коротовських Н.В.
У гімназійних, міських, XXVI міська спартакіада школярів , 1місце волейбол (дівчата)
Валюх К.М.
Баскетбол (юнаки)
Спартакіада ХХVII
I місце Красійов Євген, Наумець Данило,Печняк Роман, Макаров
спортивних ігор школярів.
Тарас, Токарь Євген, Глущенко Єгор.
Баскетбол зхз
Змагання чемпіонату України
I місце ,Печняк Роман, Книш Данило, Глущенко Єгор.
(молодша група)
Баскетбол зхз
Змагання чемпіонату України
I місце Красійов Євген, Наумець Данило,
(старша група)
Токарь Євген
Волейбол (юнаки)
Спартакіада ХХVII
I місце Котляр Юрій, Тимошенко Семен, Шкурат Іван, Корокін
спортивних ігор школярів.
Всеволод, Наумов Андрій, Матішинець Олександр.
Постійною й всебічною є підтримка ініціативних творчих педагогів Сумської гімназії №1, які
✓ виступають та беруть участь в освітянських форумах, конференціях, семінарах, тренінгах,
✓ публікуються на сторінках фахових видань, електронних платформах, сайтах, тощо,
✓ беруть участь у (не)конференціях EdCamp Ukraine 2018 року:
м. Конотоп у якості експертів Баєва А.В. і Симоненко Л.І.,
м. Суми Баєва А.В., Жильнікова Н.Д. та в якості експерта-спікера Симоненко Л.І.
м. Кривий Ріг Хоменко К.П.
✓ демонструють свою педагогічну майстерність через участь у професійних конкурсах:
«Учитель року-2018» в номінації «Учитель німецької мови» лауреат Дашкіна О.В.,

5-А

7-А, 7-Б,
5-А,4-А
4-А,Б
7 – А,Б,
5–А
7-А,6-А,Г
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Всеукраїнський Конкурс сучасних освітян від Івана Іванова та провідних компаній «Умію вчити» - лауреат Казбан Т.Л.
Всеукраїнський Конкурс для вчителів «На урок» в номінації «Фізика» ІІІ місце Казбан Т.Л.
«Творчий учитель – обдарований учень» (переможці: Грицина А.В., Ольштинська Т.М., Грицина Н.М., Топчій Н.М., Шевельова О.В.),
«Учитель-новатор» (переможці: Казбан Т.Л., Бардакова О.Г., Симоненко Л.І., Шевельова О.В.),
Всеукраїнський Інтернет-конкурс «Учитель року» за версією науково-популярного журналу «Колосок» (Кисла К.П., Василега Л.О.,
Гончаренко М.М.),
- Всеукраїнський конкурс «Інновації в неформальній освіті» (переможець – Баєва А.В.)
- Всеукраїнський конкурс Академії вільної преси на кращий план-конспект уроку з історії України, Всесвітньої історії з елементами
медіаосвіти та медіаграмотності (переможець - Нагорна Г.А.)
Робота в інноваційних проектах і програмах:
✓
міжнародному проекті «Школи – партнери майбутнього» з німецькомовним середовищем,
✓
міжнародному проекті ETwinning – мережа співпраці навчальних закладів Європи,
✓
міжнародному проекті «Мова відкриває світ» з Канадським коледжем англійської мови,
✓
європейській мережі Шкіл сприяння здоров’ю та новому європейському проекті Healthy Schools: заради здорових і радісних
школярів по роз’ясненню необхідності здорового збалансованого харчування та скандинавської ходьби,
✓
Всеукраїнській експериментально-дослідницькій роботі «Фінансова грамотність»
✓
Всеукраїнському експерименті з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»,
✓
інноваційному проекті Всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018 – 2021 роки,
✓
Всеукраїнському проекті USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»,
✓
Всеукраїнському проекті з міжнародною участю «Мій світ без дискримінації» (ГО «Академія інноваційного розвитку освіти»),
✓
Всеукраїнській освітній програмі «Розуміємо права людини»,
✓
Всеукраїнському проекті «Школа - територія прав людини»
✓
Всеукраїнській експериментально-дослідницькій роботі «Біоетика»,
✓
Всеукраїнському експерименті «Упровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів навчання з природничоматематичних і технологічних дисциплін»,
✓
Всеукраїнському проекті «Школи – новатори»,
✓
Всеукраїнському проекті British Council «Учителі англійської мови - агенти змін»;
У Сумській гімназії №1 створені умови для постійного інформування педагогів з питань сучасних методик, технологій навчання, оновлення
теоретичної і практичної бази через:
✓ Тренінги за програмою європейського майданчика SCHOOL CHALLENGE-2017,
✓ діяльність гімназійного Центру педагогічної ініціативи,
✓ підвищення кваліфікації вчителя у сфері післядипломної педагогічної освіти (СОІППО),
✓ проведення Днів науки із запрошенням передових педагогічних працівників, докторів педагогічних наук, викладачів СОІППО,
СумДУ, СНАУ, СДПУ ім.А.С.Макаренка,
✓ участь у вебінарах, тренінгах, он-лайн-конференціях, круглих столах, творчих групах, тощо:
✓ «Всеукраїнську інтерактивну школу творчого вчителя» (ВГ «Основа»),
-
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Інтернет-марафони (ВГ «Основа»)
«Технології фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології» (СОІППО),
«Підготовку до ЗНО» (ХРЦОЯО),
«Педагогічний марафон» (МCFR)
Портал освітян «Педрада»
Дистанційний майданчик для навчання вчителів «Віртуальна школа ІКТ»
дистанційні курси від Академії дистанційної освіти

Пріоритетними напрямами роботи на 2019-2020 н.р. є такі:
• Практична реалізація компетентнісного підходу, основних ідей Державної програми «Нова українська школа».
• Залучення гімназистів до наукової, експериментально-дослідницької діяльності, у тому числі співпраця з науковцями СумДУ, СНАУ,
кафедри природничих наук СДПУ ім. А.С. Макаренка.
• Запровадження в освітній процес у старших класах елементів CLIL, викладання окремих тем англійською та німецькою мовами.
• Розширення науково-методичного інструментарію вчителів гімназії.
• Упровадження нових освітніх технологій, компетентнісного підходу, розвиток критичного мислення.
• Робота в міжнародних освітніх проектах як засіб створення умов для якісної іноземномовної освіти.
• Удосконалення підходів до формування профільних класів, урахування психолого-педагогічних чинників, здібностей і нахилів учнів.
• Удосконалення психологічного супроводу освітнього процесу.
• Підвищення якості роботи з талановитими і обдарованими учнями.
• Активізації національно-патріотичного виховання гімназистів на уроках та в позакласній роботі.
• Реалізація завдань громадянської освіти та громадянського виховання гімназистів, розбудова демократичних засад в учительському
та учнівському колективах.
• Поглиблення міжнародної співпраці для вищої ефективності освітнього процесу та самореалізації учнів.
Режим роботи КУ Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської обл. на 2019-2020 навчальний рік
Гімназія працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Початок першого уроку о 8.00.
Розклад дзвінків
1.
8.00 – 8.45
5.
12.05 – 12.50
2.
8.55 – 9.40
6.
13.05 – 13.50
3.
9.55 – 10.40
7.
14.05 – 14.50
4.
11.00 – 11.45
8.
15.00 – 15.45
Регламент гімназійного тижня
Дні тижня
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Черговий
Бондарева К.І
Симоненко Л.І.
Пчеляна Л.В.
Семенцова Н.О.
адміністратор
Напрямок дня
Кадровий
Виховний
Учнівський
Методичний
Адміністративний
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Заходи

Адміністративні наради.
Профспілкові збори. Засідання
ПК. Виробничі наради. Наради
при директорі, його
заступниках.
Робота з медичним
персоналом. Індивідуальна
робота з учнями. Забезпечення
зв’язків з ВНЗ,
громадськістю. Бесіди
директора з працівниками
гімназії, прийом з особистих
питань.

№ з/п

1.
2.
3.
І. 1.
2.
3.
ІІ. 1.

Індивідуальна
робота з класними
керівниками.
Індивідуальна
робота з учнями.
Бібліотечний
огляд літератури.

Засідання
учнівського
парламенту.
Науково-методична
робота з класними
керівниками.
Засідання гуртків,
клубів, секцій.
Зустрічі паралелей
або делегатів класів.
Індивідуальна робота
з учнями.

Засідання МО.
Робота школи
педагогічної
майстерності.
Семінари з науковометодичних проблем
гімназії. Засідання
педагогічної ради.
Індивідуальна
робота
з керівниками
кафедр. Засідання
ради гімназії,
піклувальної ради

ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на серпень 2019 року
Назва запланованого заходу
Дата
Відповідальний за
проведення
проведення
1. Засідання педагогічної ради
Про підсумки роботи у гімназії у 2018-2019 навчальному році та 30.08.2019
завдання на 2019-2020 н.р.
Затвердження річного плану роботи гімназії.
Затвердження плану роботи бібліотеки на 2019-2020 н.р.
2. Наради при директорові
Про підготовку до серпневої педагогічної ради.
22.08.19
Обговорення річного плану роботи гімназії на 2019-2020
навчальний рік.
Про підготовку свята День знань.
Про стан готовності гімназії до нового навчального року:
- організація освітнього процесу для забезпечення якісної
гімназійної освіти;
- підвищення ефективності роботи практичного психолога та
соціального педагога;
- дотримання єдиних вимог до учнів;

Засідання органів
учнівського
самоврядування.
День відкритих
дверей. Робота
педколективу і
адміністрації з
батьками.
Індивідуальна
робота з учнями.

Форма
узагальнення

Бондарєва
К.І., Рішення педради
заступники
Пчеляна Л.В.
Жильнікова Н.Д.
Бондарева К.І.
Пчеляна Л.В.

Матеріали
Річний план

Семенцова Н.О.

Сценарій

Заступники
директора з НВР,
заступник
директора з АГР
Харченко Н.Б.

Інформація,
рішення.

Відмітки
про
виконання
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2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

- організація роботи учнівського самоврядування;
- організація харчування;
- готовність приміщення гімназії.
Про проходження медичного огляду працівниками гімназії.
Харченко Н.Б.
Інформація
Про призначення класних керівників.
29.08.19
Бондарева К.І.
Наказ
Про закріплення навчальних кабінетів за класами.
Бондарева К.І.
Наказ
Аналіз руху учнів на початок 2019-2020 н.р.
Пчеляна Л.В.
Довідка
Про ознайомлення працівників гімназії з посадовими
Бондарєва К.І.
Посадові
інструкціями.
інструкції
3. Організаційно-навчальна робота
Підготовка наказів щодо організованого початку нового
31.08.19
Заступники
Матеріали
до
навчального року.
директора
наказу
Завершення конкурсного набору учнів до 1-х, 4-х, 6-х та інших
31.08.19
Пчеляна Л.В.
Матеріали
до
(у т.ч. профільних) класів
наказу
Комплектація педагогічних кадрів. Розподіл навчального
31.08.19
Бондарєва К.І.
Матеріали
до
навантаження вчителів.
наказу
Розробка та затвердження правил внутрішнього трудового
31.08.19
Бондарєва
К.І., Правила
розпорядку гімназії.
голова ПК
Розподіл посадових обов’язків між членами адміністрації
31.08.19
Бондарєва К.І.
Матеріали
до
гімназії у відповідності з нормативними документами
наказу
Проведення обліку працевлаштування випускників.
31.08.19
Пчеляна Л.В.
Матеріали
Інструктаж педагогічних працівників щодо ведення шкільної
31.08.19
Пчеляна Л.В.
Методичні
документації.
матеріали
Складання розкладу навчальних занять на 2018-2019 н.р..
До 31.08.19
Симоненко Л.І.
Розклад
Складання звіту про підготовку гімназії до нового навч. року
За графіком
Бондарєва К.І.
Звіт
Забезпеченість навчальних кабінетів шкільними меблями,
14.08.19
Харченко Н.Б.
Звіт
відповідним обладнанням. Проведення технічного огляду
кабінетів, вивчення та перевірка стану ТБ в гімназії.
Перевірка науково-методичного забезпечення кабінетів щодо
28.08.19
Заступники
Інформація
готовності до виконання навчально-виховних завдань.
директора
Здійснення інвентаризації фонду підручників, аналіз
20.08.19
Бібліотекар
Акт
збереження фонду та забезпечення ними учнів.
Планування роботи школи юного таланту, науково-методичної
31.08.19
Симоненко Л.І.
План роботи
роботи гімназійних МО, наукового товариства учнів «Ерудит».
Робота над річним планом.
До 29.08.19
Пчеляна Л.В.
План роботи
Перевірка особових справ учителів
26.08.19
Секретар
Особові справи
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Перевірка особових справ учнів.
Підготовка до педради №1 «Про підсумки роботи навчального
закладу у 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.»
Участь учителів гімназії в серпневих методичних об’єднаннях.

26.08.19
29.08.19

Семенцова Н.О.
Адміністрація

відповідно до Заступники
графіку
директора
26.08.19
Заступники
директора
26.08.19
Заступники
директора
30.08.19
Семенцова Н.О.
30.08.19
Харченко Н.Б.
30.08.19
Бондарєва К.І.

Проведення засідань методичних об’єднань, затвердження
планів роботи МО, графіка тематичних предметних тижнів.
Співбесіда з учителями щодо методичних рекомендацій МОН
України щодо викладання предметів у 2019-2020 н.р..
Складання розкладу роботи гуртків, студій
Перевірка медичних книжок працівників гімназії.
Інструктивна нарада для педагогічного колективу з питань
організованого початку нового навчального року в гімназії,
дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
4. Фінансово-господарська діяльність
Оформлення акту підготовки закладу до нового навчального року 14.08.19
Харченко Н.Б.
Проведення ревізії систем:
Харченко Н.Б.
водопостачання;
електропостачання;
каналізації та шкільного даху і ліквідація
До 31.08.19
несправностей у них.
Забезпечення виконання розпоряджень таких служб:
До 31.08.19
Харченко Н.Б..
міської СЕС;
Семенцова Н.О.
спеціальної пожежної частини району;
тепломереж міста
Перевірка міцності кріплень та установок:
До 31.08.19
Харченко Н.Б.
спортивних споруджень на майданчику та у спорт залі;
класних дощок;
стендів та експозицій у коридорах і навч. кабінетах
Забезпечення ремонту місць загального користування:
До 31.08.19
Харченко Н.Б.
актової зали;
приміщень харчоблоку та їдальні;
коридорів та рекреацій;
кабінетів №
Проведення очищення підвальних та складських приміщень.
До 31.08.19
Харченко Н.Б.
Забезпечення належного стану клумб та пришкільної земельної
До 31.08.19
Харченко Н.Б.

Особові справи
Матеріали
педради
Методичні
рекомендації
Протоколи МО
Методичні
рекомендації
Розклад
Інформація
Розпорядження

Акт
Акт

Акт

Акт

Інформація

Інформація
Інформація
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ділянки, насадження квітів, трави тощо.
Розробка попереднього бюджетного запиту на 2020 фінанс.рік
До 31.08.19
Бондарєва К.І.
Кошторис
Перевірка особових справ педагогічних працівників, уточнення
До 31.08.19
Балим Т.О.
Інформація
педагогічного стажу.
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на вересень 2019 року
ІІ. Наради при директорові
Про проведення тарифікації в 2019-2020 н.р.
02.09.19
Бондарєва К.І.
Інформація
Про режим роботи гімназії у 2019-2020 н.р..
Бондарєва К.І.
Наказ
Про організацію навчально-методичної роботи у 2019-2020 н.р..
Симоненко Л.І.
Наказ
Про роботу інклюзивних класів, команди супроводу дітей з ООП у
Семенцова Н.О., Наказ, графік
2019-2020 н.р..
Симоненко Л.І.
Про організацію роботи учнівського самоврядування, чергування
Бондарєва К.І.
Наказ
вчителів та учнів по гімназії.
Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та єдині
Бондарєва К.І.
Наказ
вимоги до вчителів, учнів, батьків.
Симоненко Л.І.
Наказ
Про призначення завідувачів кабінетів.
Харченко Н.Б.
Наказ
Про створення атестаційної комісії.
Харченко Н.Б.
Інформація
Про організацію охорони праці в гімназії в 2019-2020 н.р.
Про дотримання техніки безпеки учасників освітнього процесу.
Підсумки проведення інструктажів.
Про організацію профільного навчання у 2019-2020 н.р.: аналіз 16.09.19
Симоненко Л.І.
Інформація
робочого навчального плану гімназії, підсумки тарифікації.
Про роботу гімназійної їдальні.
Семенцова Н.О.
Інформація
Про проведення гімназійної конференції, співпрацю з СМГО
Бондарєва К.І.
Інформація
«Гарант. Освіта».
Про спільну роботу з профспілковою організацією.
Голова ПК
Договір
Про стан ведення трудових книжок.
Балим Т.О.
Інформація
Про привітання членів профспілки з Днем учителя.
Голова ПК
Заходи
Про підготовку до Дня вчителя в гімназії.
Семенцова Н.О.
Інформація
ІІІ. Науково – методична робота
Засідання науково-методичної ради:
- Аналіз науково-методичної роботи за минулий навчальний рік.
Члени науковоПротокол НМР
- Обговорення результатів впровадження нових освітніх
методичної ради
технологій у навчально-виховний процес гімназії за минулий
Симоненко Л.І.
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навчальний рік.
- Про пріоритетні напрямки методичної роботи у 2019-2020 н.р.
- Про організацію науково-дослідницької діяльності педагогів

Голови МО
Симоненко Л.І.

- Про погодження планів роботи методичних об`єднань гімназії 05.09.19
на 2019-2020 н.р.
- Про курсову перепідготовку вчителів у 2019 – 2020 н.р.
- Розподіл обов’язків між членами науково-методичної
ради
на 2019 – 2020 н.р.
- Про організацію розподілу додаткових індивідуальних годин
для занять з обдарованими учнями, їхньої підготовки до предметних,
інтернет-олімпіад, інтелектуальних конкурсів, ЗНО.
- Про організацію роботи на ІV етапі над науково-методичною
проблемою гімназії ,,Підвищення ефективності навчальновиховного процесу з метою реалізації оновлених підходів до
організації профільного навчання, іншомовної освіти та
національно-патріотичного виховання шляхом упровадження
освітніх інноваційних, здоров’язбережувальних технологій ”.
- Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з питання
впровадження освітніх інноваційних технологій; розробка та апробація інноваційних технологій, спрямованих на підвищення ефективності освітнього процесу; діагностування, аналіз та узагальнення
результатів; розробка, апробація та впровадження комплексу
методичного забезпечення ефективності освітнього процесу.
- Ознайомлення з нормативними документами, інструктивнометодичними листами МОН України, психолого-педагогічною та
методичною літературою.
- Про роботу інклюзивних класів о освітньому просторі гімназії.
- Проведення підготовчої роботи для складання ІПР учнів
інклюзивних класів.
Методичний день. Актуальні питання ведення шкільної документації 04.09.2019
у 2019-2020 н.р.
Методичний день. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 11.09.2019
Робота школи професійного становлення молодих учителів.
Протягом року
4. Організаційно-навчальна робота
Огляд календарно-тематичного планування та планів виховної
До 10.09.19
роботи

Симоненко Л.І.
Голови МО

Плани роботи

Симоненко Л.І.
Графік
Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.

Протокол
Розклад №2

Симоненко Л.І.

План роботи

Заступники
директора

Матеріали

Інформація
Заступники
директора з НВР
Пчеляна Л.В.
Пчеляна Л.В., Рак
О.В.
Пчеляна Л.В.

Інформація
Матеріали
Інформація

Заступники
Заступники

Інформація
Консультації

Заступники
директора

Календарні
плани
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Складання координаційного графіку проведення контрольних робіт.
Складання звіту про вступ та працевлаштування випускників 5(9),
7(11) класів.
Організація гарячого харчування учнів. Забезпечення дітей – сиріт
безкоштовним харчуванням.
Складання списків дітей із малозабезпечених, неповних сімей та
дітей без батьківського піклування, оформлення соціальних
паспортів класів.
Підготовка та здача звіту ЗНЗ.
Підготовка та здача матеріалів звіту про НМР для ІМЦ.
Підготовка матеріалів до тарифікації педпрацівників.
Організація роботи спецкурсів, курсів за вибором
Проведення заходів із вивчення правил пожежної безпеки,
дорожнього руху, реєстрації інструктажів учнів на робочому місці
Складання списків педпрацівників для чергової атестації.
Організація учнів на участь у тестуванні за програмою «FLEX»
Формування секцій для роботи наукового товариства, коригування
банку індивідуальних програм роботи з обдарованими учнями.
Проведення класних батьківських зборів з питань створення
сприятливого освітнього середовища.
Вивчення питання адаптації учнів 1(5) класів до навчання в гімназії,
проведення консультацій для вчителів.
Ознайомлення учнів із Статутом гімназії, правилами внутрішнього
розпорядку (бесіди з учнями).
Підготовка кошторису фінансових витрат для індивідуальної,
предметно-турнірної, експериментальної роботи, функціонування
Школи юного таланту.
Проведення бібліотечних уроків у 1(5)-х класах. Відзначення
Всеукраїнського дня бібліотек (за окремим планом).
Організація роботи учнів в обласному осередку МАН (вибір секцій,
участь у сесії, розробка наукових тем, консультації).
Засідання команди супроводу інклюзивного навчання, створення ІПР.
Підготовка наказів:
1. Про розподіл обов’язків між членами адміністрації.
2. Про призначення класних керівників.
3. Про організацію науково-методичної роботи у 2019-2020 н.р.

20.09.19
До 20.09.19

Керівники МО
Пчеляна Л.В.

Графік
Звіт

До 05.09.19

Семенцова Н.О.

Наказ

27.09.19

Семенцова Н.О.

Списки

За графіком
За графіком
За графіком
До 05.09.19
Протягом
місяця
До 20.09.19
До 30.09.19
Протягом
місяця
До 20.09.19

Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.
Семенцова Н.О.

Звіт
Звіт
До наказу
Розклад
Інструктаж

Симоненко Л.І.
Пчеляна Л.В.
Симоненко Л.І.

Список
Наказ
Матеріали

Семенцова Н.О.

Протоколи

Протягом
місяця
До 10.09.19

Пчеляна Л.В.
Рак ОВ
Семенцова
Н.О.,
педагог-організатор
Бондарєва
К.І.,
бухгалтер СМГО
«Гарант»
Бібліотекар

Матеріали

Симоненко Л.І.

Інформація

До 15.09.2019

Пчеляна Л.В.

Протокол

До 05.09.19
01.09.19
16.09.19

Бондарєва К.І.
Бондарєва К.І.
Симоненко Л.І.

Наказ
Наказ
Наказ

До 17.09.19
Протягом
місяця
За графіком

Інструктаж
Кошторис
План уроку
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4. Про атестацію педагогічних кадрів у 2019-2020 н.р.
23.09.19
5. Про підготовку та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських
23.09.19
предметних олімпіад та організацію роботи з обдарованою
27.09.19
молоддю у 2019-2020 н.р..
6. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з
дітьми, які за станом здоров`я зараховані до спецгруп для
До 15.09.19
занять лікувальною фізкультурою.
7. Про підсумки літнього оздоровлення учнів.
12.09.19
8. Про діяльність педколективу щодо здійснення соціального
19.09.19
захисту дитини та охорони дитинства.
V. Внутрішньошкільний контроль
Перевірка календарно-тематичного планування вчителів.
вересень
Вивчення стану адаптації учнів новостворених 1(5)-х класів до
навчання в основній школі:
- Моніторинг рівня навчальних досягнень з математики.
26.09.19
- Моніторинг рівня навчальних досягнень з укр.. мови (диктант).
26.09.19
Надання допомоги в організації виховної роботи класним керівникам вересень
1(5)-х класів.
VI. Психолого-педагогічна діяльність
Організація роботи консультаційного пункту для батьків з питань
Протягом
сімейного виховання.
місяця
Проведення громадського огляду стану утримання та виховання
Протягом
категорійних дітей.
місяця
Проведення соціальної паспортизації класів гімназії.
15.09.19
Обстеження побутових умов дітей, позбавлених батьківського
Протягом
піклування, напівсиріт, багатодітних малозабезпечених.
місяця
Виявлення дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.
15.09.19
Профілактика суїцидальної поведінки дітей (консультації для
вересень
вчителів).
Психологічна просвіта батьків. Лекторій «Домашнє насильство в
вересень
Україні – прихований сором».
Стан адаптації учнів 1(5) та 6(10) класів (за окремим планом).
вересень
Організація роботи консультаційного пункту для батьків з питань
вересень
інклюзивної освіти.
VII. Фінансово-господарська діяльність

Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.

Наказ
Наказ
Наказ
Наказ

Пчеляна Л.В.

Наказ

Семенцова Н.О.
Семенцова Н.О.

Наказ
Наказ

Заступники з НВР
Симоненко Л.І.
Пчеляна Л.В.
Семенцова Н.О.

Книга контролю

Наказ
Наказ
Книга контролю

Психолог
Консультації
ЗДВР
Соціальний педагог Акт
Соціальний педагог Соц. паспорт
Соціальний педагог Акт
Соціальний педагог
Практичний
психолог
Практичний
психолог
Практичний
психолог
Пчеляна Л.В.
Психолог

Список
Консультації
Доповідь,
анкети
Консультації,
анкетування
Консультації
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1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.
І.

ІІ.

1.

Складання тарифікації та штатного розпису станом на 01.09.19 та
До 10.09.19
Бондарєва К.І.
затвердження його в управлінні освіти науки
Забезпечення своєчасного списання ремонтно-будівельних
До 20.09.19
Харченко Н.Б.,
матеріалів, які використовувались під час підготовки гімназії до
бухгалтер
нового навчального року.
Розробка та затвердження інструкцій з ТБ в навчальних кабінетах,
До 01.09.19
Адміністрація
спортивній залі.
Забезпечення наявності куточків ТБ у навчальних та службових
До 01.09.19
Харченко Н.Б.
приміщеннях.
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на жовтень 2019 року
І. Засідання педагогічної ради
Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо24.10.19
Пчеляна Л.В.
пошукова активність, продуктивна співпраця учасників освітнього
процесу .
Творчий звіт учителів, які атестуються.
Про хід виконання рішень попередніх педагогічних рад.
ІІ. Наради при директорові
1. Про проведення предметних олімпіад у 2019-2020 н.р.
07.10.19
Симоненко Л.І.
2. Про виконання колективної угоди в 2019-2020 н.р.
Голова ПК
3. Про випуск газети «Гімназія».
Семенцова Н.О.
4. Про організацію й проведення атестації вчителів у 2019-2020 н.р.
Симоненко Л.І.
5. Про виконання плану курсової перепідготовки.
Симоненко Л.І.
6. Про підготовку та проведення обласного ТЮЖ.
Семенцова Н.О.
7. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників
Практичний
навчально-виховного процесу.
психолог
1. Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму та 21.10.19
Семенцова Н.О.
харчових отруєнь.
2. Про стан ведення особових справ, трудових книжок педагогів.
Балим Т.О.
3. Про стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку».
Харченко Н.Б.
4. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації
Семенцова Н.О.
освітнього процесу.
5. Про роботу сайту гімназії.
Семенцова Н.О.
ІІІ. Науково – методична робота
Засідання науково-методичної ради:
10.10.19

Тарифікація
№2
Акт
Інструкції з ТБ
Інформація,
огляд

Рішення
педради, наказ
Інформація

Графік
Угода
Інформація
Наказ
Інформація
Наказ
План,
інформація
Наказ
Довідка
Наказ
Наказ
Інформація
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2.
3.
4.

1.
2.

5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

- Організація і проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад.
- Про підготовку учнів до участі у I етапі конкурсі-захисті науково –
дослідницьких робіт МАН.
- Про участь у педагогічних конкурсах у 2018-2019 н.р..
- Пошук шляхів удосконалення підготовки учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання (з досвіду роботи).
- Про підготовку та проведення школи професійної майстерності для
молодих учителів.
Методичний день «Навички, які необхідні сучасному вчителю».
10.10.19
Круглий стіл “Визначення рівня адаптації учнів 1(5) класів до
24.10.19
навчання в школі ІІ ступеня”.
Постійно діючий психолого-педагогічний семінар «Дидактичні
Протягом
основи роботи з обдарованими учнями».
місяця
ІV. Організаційно-навчальна робота
Про підготовку до педагогічної ради.
До 17.10.19
Затвердження графіка атестації педагогічних кадрів. Робота
До 10.10.19
атестаційної комісії (за окремим планом).
Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін,
жовтень
складання звітів, заявок для участі в ІІ етапі.
Робота учнівського самоврядування (за окремим планом).
жовтень
Проведення бібліотечних уроків у 2(6)-х класах.
V. Внутрішньошкільний контроль
Перевірка зовнішнього вигляду учнів.
жовтень
Контроль за станом ведення класних журналів
жовтень
Вивчення та контроль за станом викладання фізичної культури.
До 20.10.19
VI. Психолого-педагогічна діяльність
Забезпечення роботи ради профілактики гімназії.
жовтень
Залучення гімназистів із девіантною поведінкою до позаурочної та
жовтень
гурткової роботи в гімназії.
Проведення аналізу зайнятості учнів у позаурочний час.
жовтень
Психологічний супровід обдарованих учнів та претендентів на
жовтень
нагородження медалями.
Попередження проявів насильства в навчально-освітньому середовищі. жовтень
Консультації для вчителів та учнів.
VII. Фінансово-господарська діяльність

Заступники
директора

Наказ
Наказ
Заходи
Презентація
Заходи

Заступники
директора, Рак ОВ
Симоненко Л.І.,
Шевченко С.М.

Воркшоп
Рекомендації
Методичні
матеріали

Пчеляна Л.В.
Наказ
Бондарєва
К.І., Наказ
Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.
Звіти, заявки
Семенцова Н.О.
Бібліотекар

Інформація
Інформація

Семенцова Н.О.
Пчеляна Л.В.
Бондарєва К.І.

Інформація
Інформація
До наказу

Соц.педагог
Класні керівники,
соц. педагог
Класні керівники
Психолог

За планом
Заходи

Психолог

Заходи

Довідка
Довідка
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1.
2.
3.
4.

І.1.
2.
3.
ІІ.
1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

1.
2.

Підготовка договорів про співпрацю з СМГО «Гарант».
До 01.10.19
Бондарєва К.І.
Проведення інвентаризації шкільного майна, списання морально та
До 31.10.19
Харченко Н.Б.,
фізично застарілого, оформлення підсумків інвентаризації.
бухгалтер
Утеплення труб розподілу тепла, відгалуджень до стояків,
До 15.10.19
Харченко Н.Б.
водозабірників, відкритих ділянок труб.
Розробка та реалізація заходів з підготовки роботи гімназії в осінньо- Протягом
Харченко Н.Б.
зимовий період.
місяця
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на листопад 2019 року
ІІ. Наради при директорові
Про підсумки проведення інвентаризації у 2019-2020 н.р.
07.11.19
Харченко Н.Б.,
Про стан ведення ділової документації в навчальному закладі
бухгалтер
відповідно до чинного законодавства.
Балим Т.О.
Про виконання плану роботи з охорони праці та техніки безпеки Про
Харченко Н.Б.
проведення профорієнтаційної роботи з учнями (за підсумками
Практичний
анкетування).
психолог
Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку всіма 21.11.19
Бондарєва К.І.
учасниками навчально-виховного процесу.
Заступники
Про стан вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.
Бондарєва К.І.
Про дотримання техніки безпеки на уроках фізичної культури та
залучення учнів до спортивно-оздоровчої роботи .
Семенцова Н.О.
Про стан відвідування учнями навчальних занять.
Семенцова Н.О.
Про хід реалізації плану виховної роботи в гімназії.
ІІІ. Науково – методична робота
Третє засідання науково-методичної ради:
«Круглий стіл» з теми «Збереження здоров’я учнів у
Заступники
процесі навчання: з досвіду застосування нових технологій». 17.11.19
директора
Методичний день. Технології інтерактивного навчання.
10.11.19
Симоненко Л.І.
Ділова гра «Я роблю так».
Тренінг “Створення атмосфери психологічного комфорту в
17.11.19
Психолог
педагогічному колективі”.
ІV. Організаційно-навчальна робота
Проведення педагогічного консиліуму щодо роботи з обдарованими
До 21.11.19
Симоненко Л.І.,
дітьми.
голови МО
Підготовка і проведення обласного турніру юних журналістів
За планом
Семенцова Н.О.,

Договір
Акти
Інформація про
роботи
Заходи

Інформація
Довідка
Довідка
Довідка
Інформація
Інформація
Наказ
Наказ
Наказ
Наказ

Матеріали
круглого столу
Презентації
Тренінг
Заходи
Наказ,
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3.
4.

5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
1.
2.

Вивчення умов життя учнів, стану сімейного виховання, спільної
Протягом
діяльності сім’ї та гімназії.
місяця
Видати накази:
Протягом
Про рівень сформованості предметних компетентностей з хімії.
місяця
Про підсумки рейду-перевірки стану ведення та перевірки
щоденників учнів
Про підсумки проведення предметних тижнів толерантності та тижня
порозуміння з ВІЛ-інфікованими.
Перевірка стану охорони праці, температурного режиму в навчальних Протягом
кабінетах.
місяця
Проведення бібліотечних уроків для учнів 3(7)-х класів.
До 28.11.19
V. Внутрішньошкільний контроль
Вивчення ходу атестації вчителів гімназії.
Протягом
місяця
Вивчення стану залучення учнів до спортивно-оздоровчої роботи..
До 25.11.19
Вивчення стану дотримання внутрішнього трудового розпорядку.
листопад
Контроль стану підготовки команди гімназії до участі в ІІ етапі
листопад
всеукраїнських учнівських олімпіад.
Вивчення рівня проведення предметних тижнів толерантності,
листопад
порозуміння з ВІЛ-інфікованими.
Вивчення стану збереження підручників, навчальних посібників.
листопад
VI. Психолого-педагогічна діяльність
Створення та поповнення картотеки обдарованих та талановитих
До 30.11.19
дітей, які навчаються в гімназії.
Організація виступів та лекцій працівників міського центру
До 25.11.19
соціальних служб для молоді, лікаря-нарколога.
Психологічний супровід учнів випускних класів.
листопад
VII. Фінансово-господарська діяльність
Дотримання затвердженого кошторису гімназії. Стан економії
До 10.11.19
бюджетних коштів.
Планування поточних витрат.
Протягом
місяця
ПЛАН

Симоненко Л.І.
Семенцова Н.О.

розпорядження
Акти
Накази

Симоненко Л.І.
Семенцова Н.О.
Семенцова Н.О.
Харченко Н.Б.

Інформація

Бібліотекар

Матеріали

Заступники з НВР

Книги
контролю
Інф. до наради
Інф. до наради
Інформація

Бондарєва К.І.
Заступники
Симоненко Л.І.
Семенцова Н.О.
Семенцова
бібліотекар

Інформація

Н.О., Наказ

Рак ОВ
Дорошенко О.І.
Семенцова Н.О. ,
Дорошенко О.І.
Рак ОВ

Список

Бондарєва К.І.,
бухгалтер
Харченко Н.Б.

Інформація

Заходи
Заходи

Інформація
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роботи Сумської гімназії №1 на грудень 2019 року
І. Засідання педагогічної ради
1.
Професійне вигорання вчителя - як йому запобігти?
29.12.19
Симоненко Л.І.
2.
Підсумки успішності освітнього процесу в І семестрі.
Симоненко Л.І.
3.
Про визначення претендентів на нагородження медалями у 2019-2020
н.р., дотримання Положення про золоту медаль «За високі досягнення
Пчеляна Л.В.
в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні».
4.
Виконання рішень попередніх педрад.
Заступники
ІІ. Наради при директорові
І.1.
Про стан профілактики дитячого травматизму, результативності 05.12.19
Семенцова Н.О.
проведення бесід щодо його попередження під час навчально2.
виховного процесу .
Заступники
Про підготовку до педагогічної ради.
3.
Про перевірку стану дотримання санітарно-гігієнічного, світлового та
Харченко Н.Б.
температурного режиму в гімназії.
ІІ.1. Про виконання планів та програм за І семестр.
19.12.19
Симоненко Л.І.
2.
Про планування заходів та організацію виховної роботи під час
Семенцова Н.О.
зимових канікул.
3.
Про стан дотримання норм ТБ та ОП обслуговуючим персоналом.
Харченко Н.Б.
4.
Про перевірку стану виконання плану роботи гімназії за І семестр.
Заступники
ІІІ. Науково – методична робота
1.
Четверте засідання науково-методичної ради:
Прес-конференція «Компетенція як орієнтація вчителя на
15.12.19
Симоненко Л.І.,
найвищий результат у своїй роботі».
керівники МО
2.
Методичний день. Анкетування та діагностування вчителів “Оцінка
15.12.19
Симоненко Л.І..
рівня професійної компетентності вчителя».
3.
«Круглий стіл» з теми « Робота з обдарованими дітьми: сучасні
08.12.19
Симоненко Л.І.
підходи».
4. Організаційно-навчальна робота
1.
Проведення підсумкових контрольних робіт з української мови та
До 15.12.19
Заступники
математики.
2.
Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів.
До 29.12.19
Заступники
3.
Проведення бібліотечних уроків у 4(8)-х класах.
Протягом
Бібліотекар
місяця
4.
Підготовка журналів обліку вхідного та вихідного листування,
До 29.12.19
Секретар
реєстрації наказів, розпоряджень адміністрації згідно з переліком

Протокол
педради

Наказ
Наказ
Довідка
Наказ
Інформація
Довідка
Інформація
Презентації,
виступи
Анкети
Відеозвіт
Контрольні
роботи
Наказ
План уроків
Документація
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5.
6.
7.
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2
3.
4.
5.

1.

документації на новий календарний рік.
Перевірка стану дотримання санітарно-гігієнічного, світлового та
Протягом
температурного режиму в гімназії.
місяця
Засідання атестаційної комісії.
За планом
Засідання команди супроводу інклюзивного навчання.
До 20.12.19
Підготовка наказів:
1. Про організацію виховної роботи під час зимових канікул.
До 19.12.19
2. Про підсумки контрольних робіт з української мови в 1-7 класах. До 15.12.19
3. Про підсумки контрольних робіт з математики в 1-7 класах.
До 30.12.19
4. Про стан ведення класних журналів у І семестрі.
До 06.01.19
V. Внутрішньошкільний контроль
Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.
груджень
Вивчення роботи команди супроводу, стану організації, навчальнометодичного забезпечення інклюзивного навчання.
Контроль за роботою веб-сайту гімназії
Вивчення стану адаптації учнів 1(5)-х класів.

Довідка

Симоненко Л.І.
Пчеляна Л.В.

Протокол
Протокол

Семенцова Н.О.
Пчеляна Л.В.
Симоненко Л.І.
Пчеляна Л.В.
Заступники

Книги
контролю
Інформація

груджень

Пчеляна Л.В.

груджень
груджень

Семенцова Н.О.
Рак ОВ, соціальний
педагог
Семенцова Н.О.
Заступники
Заступники

Інформація
Довідка

Практичний
психолог
Психологопедагогічна служба
Психологопедагогічна служба
Рак ОВ
Психологопедагогічна служба

Картка

Контроль за роботою соціально-психологічної служби.
груджень
Вивчення стану ведення класних журналів 1-7 класів.
груджень
Контроль за ходом атестації вчителів (участь у науково-методичній
До 29.12.19
роботі гімназії, вебінарах, конкурсах педагогічної майстерності тощо).
VІ. Психолого-педагогічна діяльність
Оформлення картки психолого-педагогічного спостереження.
До 20.12.19
Проведення анкетування серед учнів щодо рівня сформованості
навичок здорового способу життя.
Психологічний супровід обдарованих учнів та претендентів на
нагородження медалями.
Вивчення стану акцентуації підлітків 4(8)-х класів.
Проведення консультацій для вчителів, які працюють з учнями 3(9)-х
та 5(9) класів, щодо особливостей гімназистів підліткового віку,
рекомендації щодо вибору профілю подальшого навчання.

Харченко Н.Б.

До 26.12.19
груджень
груджень
груджень

VІI. Фінансово-господарська діяльність
Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі.
До 07.12.19
Харченко Н.Б.

Довідка
До наказу
Наказ

Анкети, довідка
Інформація
Довідка
Аналітична
довідка,
індивідуальні
рекомендації
Інформація
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Складання кошторису витрат на новий фінансовий рік та затвердження До 14.12.19
Бухгалтерія
його в управлінні освіти.
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на січень 2020 року
ІІ. Наради при директорові
І.1.
Аналіз відвідування гімназистами навчального закладу, стану 03.01.20
Семенцова
Н.О.,
захворюваності на ГРВІ.
медсестра
2.
Про організацію медичного обслуговування учнів, ведення їх
диспансерного обліку
3.
Про роботу музею гімназії.
Семенцова Н.О.
4.
Про організацію та проведення декади «Я атестуюсь».
Симоненко Л.І.
5.
Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів,
Пчеляна Л.В.
дотримання нормативної бази.
6.
Про рівень навчальних досягнень учнів, які навчаються за
Пчеляна Л.В.
індивідуальною формою.
ІІ. 1.
Про хід атестації педагогічних працівників. Аналіз виконання
16.01.20
Симоненко Л.І.
індивідуальних графіків атестації.
2.
Про хід підготовки до ДПА та ЗНО.
Заступники
3.
Звіт про роботу з дітьми пільгових категорій.
Семенцова Н.О.
4.
Про підготовку до вечора зустрічі з випускниками.
Семенцова Н.О.
5.
Стан дотримання світлового, теплового, санітарно-гігієнічного
Харченко Н.Б.
режиму в гімназії
6.
Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.
Симоненко Л.І.
7.
Стан організації харчування в гімназії
Семенцова Н.О.
ІІІ. Науково-методична робота
1.
Засідання методичної ради. Шляхи формування вмінь учитися 05.01.20
Симоненко Л.І.
протягом усього життя.
2.
Нарада при заступниках директора. Підсумки успішності учнів за І 19.01.20
Заступники
семестр: рівень сформованості компетентностей з профільних
предметів та предметів, які вивчаються поглиблено.
3.
Методичний день. Круглий стіл з теми «Перспективи 19.01.20
Симоненко Л.І.
впровадження компетентнісного підходу в системі гімназійної
освіти: здобутки, проблеми, перспективи».
4.
Засідання МО класних керівників. Обмін досвідом з питань 18.01.20
Семенцова Н.О.
сімейного виховання «Національні традиції в сучасних умовах».
ІV. Організаційно-навчальна робота
2.

Кошторис

Довідка
Наказ
Інформація
Наказ, заходи
Наказ
Інформація
Інформація
Інформація
Звіт
Інформація
Інформація
Інформація
Наказ
Виступи,
презентації
Довідка
Виступи,
презентації
Методичні
матеріали
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1.
2.
3.

Участь учителів гімназії у роботі міських МО
Розробка та реалізація заходів декади «Я атестуюсь».
Організація та проведення відкритих заходів у рамках декади «Я
атестуюсь».

За графіком
До 31.01.20
23-31.01.20

Про стан роботи з попередження дитячого травматизму.
25.01.20
Відвідування уроків учителів, які атестуються.
січень
V. Внутрішньошкільний контроль
Контроль за роботою з ТБ.
січень

4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

І.1.

Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.
Заступники

Інформація
Заходи
Книга
контролю

Семенцова Н.О.
Заступники

Наказ
Книги контролю

Заступник з АГР Журнали
Харченко Н.Б.
Книги контролю
Заступники
Пчеляна Л.В.
Інформація
Заступники
Книги
контролю

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.
січень
Контроль за організацією індивідуального навчання
31.01.20
Відвідування відкритих уроків та позакласних заходів декади «Я
До 31.01.20
атестуюсь».
VІ. Психолого-педагогічна діяльність
Психологічна готовність учнів 7(11)-х класів до ДПА та ЗНО
Протягом
Практичний
(тренінги, анкетування, консультації)
місяця
психолог
Індивідуальні консультації для гімназистів7-х класів із підготовки
Протягом
Практичний
до ЗНО.
місяця
психолог
Консультації з профорієнтації для учнів 5 і 7-х класів
25-31.01.20
Рак ОВ
Анкетування учнів щодо запобігання проявів насильства в
Протягом
Психологоучнівському середовищі.
місяця
педагогічна служба
VII. Фінансово-господарська діяльність
Корекція тарифікації та штатного розпису станом на 10.01.20 та
До 10.01.20
Бондарєва К.І.
затвердження його в управлінні освіти.
Складання та погодження кошторису на 2020 рік.
04.01.20
Бондарєва К.І.
Аналіз виконання бюджетного кошторису за 2019 рік та
15.01.20
Бухгалтер,
ефективного використання енергоносіїв.
Харченко Н.Б.
Складання плану заходів з виконання ремонтних робіт у 2020 році. 04.01.20
Харченко Н.Б.
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на лютий 2020 року
І. Наради при директорові
Про виконання заходів з підготовки до ДПА та ЗНО.
06.02.20
Симоненко Л.І.

Заходи
Інформація
Інформація
Довідка
Інформація
Кошторис
Довідка
Заходи

Заходи, інформація
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2.
3.
4.

1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

Про роботу гімназійного сайту.
Семенцова Н.О.
Про підсумки вивчення системи роботи вчителів, які
Симоненко Л.І.
атестуються.
Про дотримання санітарного стану приміщень гімназії (світловий,
Харченко Н.Б.
тепловий режими, стан прибирання).
ІІ. Науково-методична робота
Засідання науково-методичної ради:
02.02.20
- Хід реалізації науково-методичної проблеми гімназії.
Симоненко Л.І.
- Інтерактивні форми і методи роботи з педагогічним колективом.
- Психолого-педагогічний супровід діяльності гімназії.
- Обговорення підсумків готовності педагогічних працівників до
чергової атестації.
- Виставка матеріалів науково-методичних досягнень учителів
гімназії.
- Результативність участі вчителів гімназії в конкурсах
педагогічної майстерності.
Конференція «Шляхи створення позитивного іміджу гімназії:
Заступники
результати ЗНО, упровадження інноваційних технологій, робота в
директора
міжнародних освітніх проектах, організація і проведення масових
заходів».
ІІІ. Організаційно-навчальна робота
Підсумки вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.
Протягом
Заступники
Уточнення списків учнів 9-х, 11-х класів для виготовлення
місяця
документів про освіту.
За графіком Симоненко Л.І.
Підготовка наказів:
1. Про підсумки декади «Я атестуюсь».
25.02.19
Заступники
2. Про результати перевірки стану збереження шкільних
Симоненко Л.І.
підручників
10.02.19
Семенцова Н.О.
3. Про підсумки вивчення стану викладання природознавства.
15.02.19
4. Про підсумки проведення предметних тижнів мистецтва,
28.02.19
Симоненко Л.І.
іноземних мов.
28.02.19
Пчеляна Л.В.
5. Про підсумки вивчення стану ведення учнівських щоденників. 28.02.19
Семенцова Н.О.
Засідання атестаційної комісії (за окремим планом).
Протягом
Члени
атестамісяця
ційної комісії
Підготовка документації до атестації педпрацівників.
Протягом
Заступники
місяця

Інформація
Довідка
Довідка

Друковані матеріали,
методичні розробки

Презентація, виступи,
ухвала

Наказ
Списки
Накази

Протокол
Атестаційні
листи,
характеристики
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Участь у Всеукраїнських конкурсах «Соняшник», «Гринвіч»,
За графіком Заступники
Інформація
«Колосок», «Кенгуру», «Левеня» тощо.
7.
Проведення бібліотечних уроків у 6-7(10-11)-х класах
лютий
Бібліотекар
Матеріали
8.
Аналіз роботи шкільної їдальні.
лютий
Бондарєва К.І.
Інформація
9.
Єдиний день медико-санітарного інформування «Обережно:
05.02.20
Медсестра,
Матеріали
грип».
класні керівники
ІV. Внутрішньошкільний контроль
1.
Вивчення стану викладання англійської мови в класах із
20.02.20
Пчеляна Л.В.
До наказу
поглибленим вивченням (до наказу).
2.
Перевірка стану ведення щоденників гімназистів (наказ).
лютий
Семенцова Н.О. Книга контролю
3.
Контроль за ходом атестації педпрацівників.
лютий
Адміністрація
Книги контролю
4.
Проведення перевірки відвідування учнів.
лютий
Семенцова Н.О. Книга контролю
V. Психолого-педагогічна діяльність
1.
Психологічна готовність учнів 7(11)-х класів до ЗНО (тренінги,
Протягом
Практичний
Заходи
анкетування, консультації)
місяця
психолог
2.
Анкетування гімназистів 3(7)-5(9)-х класів «Твої професійні
Протягом
Психолог
Довідка
наміри».
місяця.
3.
Вивчення професійних намірів учнів 7(11)-х класів.
08-13.02.20
Психолог
Довідка
4.
Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 6(10)-х
20.02.20
Психолог,
Довідка
класів до профільного навчання»
Дорошенко О.І.
5.
Індивідуальні бесіди з учнями, схильними до шкідливих звичок.
лютий
Соц. педагог
Інформація
VІ. Фінансово-господарська діяльність
1.
Аналіз надходження і використання позабюджетних коштів.
09.02.20
Бондарєва К.І.
Інформація
2.
Виконання заходів за журналом громадсько-адміністративного
22-27.02.20 Харченко Н.Б.
Інформація
контролю з ОП.
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на березень 2020 року
І. Засідання педагогічної ради
1.
Професійний компас: секрети спілкування з учнівством про
28.03.20
Семенцова Н.О.
Рішення, наказ
майбутній фах
2
Про діяльність пед. колективу щодо творчої реалізації завдань
Симоненко Л.І.
науково-методичної проблеми гімназії (творчий звіт-презентація).
3.
Про виконання рішень попередніх педрад.
ІІ. Наради при директорові
І.1. Про підготовку гімназії до нового навчального року .
03.03.20
Заступники
Інформація
6.
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2.
3.
4.
ІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Про виконання заходів щодо профілактики дитячого травматизму.
Про роботу педагогічного колективу з підвищення мотивації учнів
через залучення їх до професійно орієнтованої діяльності.
Про наступність у роботі гімназії і початкової школи із
забезпечення
формування
навчальних
та
життєвих
компетентностей, особистості учнів.
Про стан організації чергування в гімназії (за підсумками 17.03.20
оперативного контролю).
Погодження з УО мережі класів на наступний навчальних рік
Підготовка проекту робочого навчального плану на новий
навчальний рік.
Про підготовку та проведення фінального етапу Всеукраїнського
турніру юних журналістів..
Про попереднє навчальне навантаження вчителів на 2020-2021 н.р.
Про організацію та проведення Дня відкритих дверей у гімназії.
ІІІ. Науково-методична робота
Постійно діючий психолого-педагогічний семінар “Психолого13.03.20
педагогічні аспекти підготовки вчителя до інноваційної діяльності.
Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою
20.03.20
,,Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з
метою реалізації оновлених підходів до організації профільного
навчання, іншомовної освіти та національно-патріотичного
виховання шляхом упровадження освітніх інноваційних,
здоров’язбережувальних технологій ”.
Відкрите засідання методичного об’єднання класних керівників з 26.03.20
теми «Роль класного керівника в розвитку колективу учнів».
ІV. Організаційно-навчальна робота
Вивчення нормативних документів щодо проведення ДПА.
Протягом місяця
Забезпечення реалізації заходів з підготовки до ДПА.
25.03.20
Стан кадрового забезпечення гімназії. Підготовка до попереднього 28.03.20
розподілу педагогічного навантаження вчителів на наступний рік.
Підсумкове засідання атестаційної комісії.
За планом
Оформлення характеристик, атестаційних листів учителів, що
До 05.03.19
атестуються.
Підготовка наказів:
1. Про підсумки вивчення системи роботи вчителів, що
До 5.03.20

Семенцова Н.О.
Заступники

Інформація
Інформація

Заступники

Інформація

Семенцова Н.О.

Інформація

Бондарєва К.І.
Заступники

Інформація
Інформація

Семенцова Н.О.

Наказ

Заступники
Заступники

Довідка
Інформація

Симоненко Л.І.

Матеріали

Симоненко Л.І.

Друковані роботи
вчителів

Семенцова Н.О.,
керівник МО

Рекомендації

Заступники
Симоненко Л.І.
Заступники

Документи МОН
Заходи
Інформація

Члени атестаційної Протокол
комісії
Матеріали
Заступники
Накази
Заступники
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1.
2.

атестуються.
2. Про підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень із
фізичної культури.
V. Внутрішньошкільний контроль
Контроль рівня методичної підготовки молодих учителів.
Протягом місяця
Вивчення стану самоосвітньої діяльності педагогів гімназії.
Протягом місяця

3.

Вивчення стану ведення трудових книжок працівників гімназії.

1.
2.
3

1.
2.

До 28.03.20

Бондарєва К.І.
Заступники
Заступники
Бондарєва К.І.,
Балим Т.О.

VІ. Психолого-педагогічна діяльність
Психологічна просвіта батьків. Лекторій «Як підвищити в дітей
Протягом місяця Психолог, класні
інтерес до навчання».
керівники
Психолого-педагогічний семінар «Майстерність педагогічного
28.03.20
Практичний
спілкування».
психолог
Психологічна готовність учнів 7(11)-х класів до ЗНО (тренінги,
Протягом місяця Практичний
анкетування, консультації)
психолог
VII. Фінансово-господарська діяльність
Підготовка балансового звіту та інших звітних документів за І квар 22-31.03.20
Бухгалтер
Контроль за збереженням енергоносіїв.
Протягом місяця Харченко Н.Б.

ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на квітень 2020 року
І. Наради при директорові
І.1. Про хід підготовки до ДПА у випускних класах.
04.04.20
Заступники,
керівники МО
2.
Про роботу веб-сайту гімназії
Семенцова Н.О.
3.
Про педагогічний моніторинг якості загальноосвітньої підготовки
Заступники
учнів за підсумками 2019-2020 н.р..
ІІ.1. Про хід реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 18.04.20
Семенцова Н.О.
дітей і молоді на уроках та в позакласній роботі.
Психолог,
2.
Про підсумки роботи забезпечення соціально-психологічного
соціальний
супроводу учасників навчально-виховного процесу.
педагог
3.
Про охоплення учнів позашкільною освітою
Заступники
ІІ. Науково-методична робота
1.
Засідання науково-методичної ради:
17.04.20

Книги контролю
Контроль
портфоліо
Трудові книжки
Виступ, поради
Виступ, поради
Заходи
Звіт
Інформація

Інформація
Інформація
Інформація
Довідка
Довідка
Інформація
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2.

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

1.

- Обговорення та затвердження документації для проведення
державної підсумкової атестації.
- Аналіз результатів роботи гімназії на четвертому етапі науковометодичної теми ,,Підвищення ефективності навчальновиховного процесу з метою реалізації оновлених підходів до
організації профільного навчання, іншомовної освіти та
національно-патріотичного виховання шляхом
упровадження освітніх інноваційних,
здоров’язбережувальних технологій”.
- Аналіз науково-методичної роботи в гімназії за 2018 –2019 н.р.
Методичний день. Робота консультпункту «Забезпечення
11.04.20
інноваційного розвитку гімназії».
ІІІ. Організаційно-навчальна робота
Підготовка матеріалів до ДПА.
15.04.20
Робота над складанням графіків державної підсумкової атестації
10-15.04.20
Підготовка наказів:
1. Про попередження дитячого травматизму під час святкових 28.04.20
заходів.
2. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 201925.04.20
2020 н.р..
3. Про організацію навчально-польових зборів з юнаками
05.04.20
випускних класів.
4. Про проведення дня ЦЗ.
За планом
Засідання команди супроводу інклюзивного навчання.
До 30.04.20
Складання робочого навчального плану на наступний навч. рік.
До 30.04.20
Організація роботи профільного табору.
Протягом місяця
Батьківські збори учнів випускних класів. Ознайомлення з наказом 12-17.04.20
про організоване закінчення 2019-2020 н.р., проведення ДПА та
ЗНО.
Про складання графіка тарифних відпусток співробітників гімназії До 20.04.20
за 2019-2020 н.р.
Проведення малої педагогічної ради з питань формування
15.04.20
профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих
предметів.
ІV. Внутрішньошкільний контроль
Контроль за веденням класних журналів.
Протягом місяця

Голови МО

Матеріали ДПА

Симоненко Л.І.

Методичний
посібник

Симоненко Л.І.

Довідка до наказу

Симоненко Л.І.

Інформація

Адміністрація
Симоненко Л.І.

Куточок ДПА
Графік

Семенцова Н.О.

Накази

Симоненко Л.І.
Бондарєва
К.І.,
учитель ЗВ
Бондарєва К.І.
Пчеляна Л.В.
Симоненко Л.І.
Семенцова Н.О.
Симоненко Л.І.
Класні керівники

Протокол
Проект плану
Документація
Протокол

Симоненко Л.І.

Графік

Бондарєва К.І.,
заступники з НВР

Списки класів

Заступники

Інформація
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Контроль за веденням журналів гурткової роботи.
Протягом місяця Семенцова Н.О.
Контроль за підготовкою та оформленням матеріалів для ДПА.
До 30.04.20
Заступники
Контроль за веденням журналів індивідуального навчання.
Протягом місяця Пчеляна Л.В.
VI. Психолого-педагогічна діяльність
1
Психологічна готовність учнів 7(11)-х класів до ДПА та ЗНО
Протягом місяця Практичний
(тренінги, анкетування, консультації)
психолог
2.
Анкетування гімназистів випускних класів щодо професійних
Протягом місяця Дорошенко О.І.
намірів.
3.
Психолого-педагогічний консиліум «Готовність до профільного
11.04.20
Практичний
навчання».
психолог
VІІ. Фінансово-господарська діяльність
1. Підготовка квартальних звітів.
до 10.04.20
Бухгалтер
2. Обговорення кошторису ремонтних робіт.
До 15.04.20
Бухгалтер
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на травень 2020 року
І. Засідання педагогічної ради
1.
Про проведення ДПА у 5(9) класах.
Симоненко Л.І.
2.
Про звільнення від ДПА випускників (за станом здоров’я тощо).
Симоненко Л.І.
3.
Про випуск та нагородження золотими та срібними медалями учнів
Пчеляна Л.В.
7(11) класів.
5.
Про нагородження випускників Похвальними грамотами за
Пчеляна Л.В.
особливі успіхи у вивченні предметів.
ІІ. Наради при директорові
І. 1. Про результативність роботи гімназії в освітніх проектах у 2019- 05.05.20
Симоненко Л.І.
2020 н.р..
2.
Про організацію випускного вечора.
Семенцова Н.О.
3.
Про ремонтні роботи у 2020 році.
Харченко Н.Б.
4.
Аналіз виконання плану роботи гімназії за ІІ семестр.
Заступники
5.
Про організацію роботи профільного табору.
Семенцова Н.О.
ІІ.1. Про роботу медпункту в 2019-2020 н.р..
19.05.20
Медсестра
2.
Про роботу гімназійної їдальні.
Семенцова Н.О.
3.
Про підсумки роботи психолога з обдарованими учнями та учнями
Психолог
випускних класів.
4.
Про організацію оздоровлення, літнього відпочинку гімназистів та
Семенцова Н.О.
екскурсій.
2.
3.
4.

Інформація
Інформація
Інформація
Заходи
Довідка
Довідка
Звіт
Кошторис

Рішення, наказ
Наказ
Наказ
Інформація
Довідка
Інформація
Заходи
Інформація
Інформація
Звіт
Довідка
Довідка
Наказ
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1.

2.
3.

1.
2.
3.
6.

7.
8.
9.
1.
2.
3.

ІІІ. Науково-методична робота
Постійно-діючий психолого-педагогічний семінар «Психолого16.05.2020
Симоненко Л.І.
педагогічні аспекти підготовки вчителя до інноваційної
діяльності». Підсумки роботи.
Розгляд і затвердження матеріалів для ДПА.
До 05.05.20
Керівники МО
Підсумки навчально-методичної роботи, діяльності МО гімназії
Протягом
Симоненко Л.І.,
місяця
керівники МО
ІV. Організаційно-навчальна робота
Погодження матеріалів для проведення державної підсумкової
03-08.05.20
Заступники
атестації.
Розробка та затвердження робочого навчального плану на
20.05.20
Симоненко Л.І.
наступний навчальний рік.
Підготовка стенду ДПА.
03-08.05.20
Симоненко Л.І.
Підготовка та проведення семестрових контрольних робіт.
17-27.05.20
Заступники
Підготовка наказів:
Про випуск учнів 7(11) класів, нагородження золотими медалями, 30.05.20
Пчеляна Л.В.
Похвальними грамотами за особливі успіхи у вивченні окремих
предметів.
Про організацію та проведення випускного вечора.
30.05.20
Семенцова Н.О..
Про затвердження графіка проведення ДПА
10.05.20
Симоненко Л.І.
Про оздоровлення учнів, організацію профільного табору.
25.05.20
Семенцова Н.О.
Про звільнення учнів 9-х та 11-х кл. від ДПА за станом здоров’я.
5.05.20
Симоненко Л.І.
Про підсумки контрольних робіт з української мови у 5-11-х кл.
до 25.05.20
Пчеляна Л.В.
Про підсумки контрольних робіт з математики у 5-11-х класах.
Про підсумки контрольних робіт у випускних класах та рівень
30.05.20
Симоненко Л.І.
підготовки до ДПА з української мови і літератури.
30.05.20
Пчеляна Л.В.
Про підсумки контрольних робіт у випускних класах та рівень
підготовки до ДПА з математики.
30.05.20
Симоненко Л.І.
Підготовка та проведення ДПА.
згідно наказу
Адміністрація
Проведення підготовчої роботи з формування 1(5)-х та 6(10)-х кл
травень
Заступники
Засідання предметних методичних об’єднань.
До 25.05.20
Керівники МО
V. Внутрішньошкільний контроль
Підготовка до проведення ДПА учнів 5(9)-х та 7(11)-х класів.
10-15.05.20
Заступники
Контроль журналу реєстрації нещасних випадків з учнями.
10-15.05.20
Харченко Н.Б.
Контроль виконання навчальних планів та програм для здійснення 25.05.20
Пчеляна Л.В.
індивідуального навчання.

Методичні
матеріали
Матеріали
Звіти МО
Матеріали
Робочий план
Матеріали
Завдання к/р
Накази

Протоколи
Інформація
Протоколи
Протоколи
Журнал
Довідка
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

1.

1.
2.
3.
І. 1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контроль за станом ведення трудових книжок та особових справ
17-22.05.20
Секретар
працівників гімназії.
Організація свята Останнього дзвоника.
17-22.05.20
Семенцова Н.О.
Контроль за станом відвідування гімназистами навчального
24-29.05.20
Семенцова Н.О.,
закладу за ІІ семестр, рік.
класні керівники
Складання графіка проведення навчальної практики.
15-29.05.20
Класні керівники
Контроль за веденням класних журналів (до наказу).
травень
Заступники
Проведення підсумкових контрольних робіт з профільних
травень
Заступники
предметів.
VI. Психолого-педагогічна діяльність
Психологічна готовність учнів 7(11)-х класів до ЗНО (тренінги,
Протягом
Практичний
анкетування, консультації)
місяця
психолог
VІI. Фінансово-господарська діяльність
Підготовка до ремонту рекреацій.
травень
Харченко Н.Б.
ПЛАН
роботи Сумської гімназії №1 на червень 2020року
І. Засідання педагогічної ради
Про перевід гімназистів 1(5)- 4(8)-х, 6(10) класів до наступних кл
14.06.20
Пчеляна Л.В.
Про випуск учнів 5(9)-х класів.
Пчеляна Л.В.
Про нагородження похвальними листами учнів гімназії.
Пчеляна Л.В.
ІІ. Наради при директорові
Про проведення ремонтних робіт.
06.06.20
Харченко Н.Б.
Про підсумки внутрішньошкільного контролю у 2018-2019 н.р.
Заступники
Про мережу класів на 2019-2020 н.р.
Адміністрація
Підсумки роботи з формування 1(5)-х та 6(10)-х класів.
Пчеляна Л.В.
ІІІ. Організаційно-навчальна робота
Заповнення похвальних листів.
14.06.20
Класні керівники
Проведення ДПА.
згідно наказу
Симоненко Л.І.
Підготовка наказу «Про випуск учнів 5(9) класів».
09.06.20
Пчеляна Л.В.
Підготовка та видача випускникам 9-х класів свідоцтв про базову
Відповідно до Пчеляна Л.В.,
загальну середню освіту.
наказу
класні керівники
Оформлення документації навчального року та подання її до архіву 15.06.20
Заступники
Заповнення алфавітної книги гімназії на випускників і оформлення До 30.06.20
Секретар
відповідних записів на кінець навчального року.
Підготовка наказів:

Інформація
Сценарій
Довідка
Графік
Книги контролю
Завдання к/р
Заходи
Інформація

Протокол, наказ

Інформація
Інформація
Інформація
Наказ
Похвальні листи
Протоколи
Документація
Класні журнали
Алфавітна книга
Накази
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8.
9.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

1. Про переведення учнів 1(5)-4(8), 6(10)-х класів.
15.06.20
2. Про випуск учнів 5(9)-х класів.
09.06.20
3. Про підсумки науково-методичної роботи в поточному
15.06.20
навчальному році.
4. Про підсумки виховної роботи в поточному навчальному році.
15.06.20
Робота профільного табору.
згідно наказу
Організація прийому документів учнів до 6(10)-х класів.
згідно наказу
ІV. Внутрішньошкільний контроль
Контроль за оформленням шкільної документації.
червень
Контроль за станом проведення державної підсумкової атестації.
За розкладом
Підготовка матеріалів експозиції до педагогічної виставки на
Протягом
серпневій конференції.
місяця
Дотримання нормативної бази при формуванні класів на наступний Протягом
навчальний рік.
місяця
V. Виховна робота
Літне оздоровлення (за окремим планом)
Робота профільного табору

Пчеляна Л.В.
Пчеляна Л.В.
Симоненко Л.І.
Семенцова Н.О.
Семенцова Н.О.,
Пчеляна Л.В.
Заступники
Симоненко Л.І.
Симоненко Л.І.
Пчеляна Л.В.

Семенцова Н.О.
Семенцова Н.О.,
начальник табору
Організація виховної роботи з учнями на 2019-2020 н.р.

окремий план
Особові справи
Документи
Протоколи
Методичні
матеріали
Інформація
План, наказ
План, наказ

Відповідно до Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки, Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року
№580/2015, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Загальнодержавної програми «Національний план
дій щодо реалізації Концепції ООН про права дитини на період до 2021 року», методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою поширення національно-патріотичного виховання та всебічного розвитку
особистості необхідно спрямувати роботу з учнями за основними напрямками виховання, використовуючи єдність шкільного та родинного
впливу на особистість дитини, спрямувати роботу на демократизацію та гуманізацію особистих стосунків між членами освітнього процесу
та їх роль у громадському вихованні учнів.
Виховна проблема Cумської гімназії №1: «Упровадження технологій розвитку критичного мислення у освітній процес гімназії з
метою формування творчої особистості і патріота України».
№
з/п

Зміст виховної діяльності

Напрямки виховної

Класи

Термін

Відповідальні

Прим
і-тка

94
діяльності

виконання

ВЕРЕСЕНЬ
Мета: сприяти
- вихованню культури поведінки учнів на вулиці, у громадських місцях;
- навчанню дотримання режиму дня, прагненню оволодіти санітарно-гігієнічними знаннями, навичками здорового способу життя;
- національно-патріотичному вихованню;
- інтелектуальному та естетичному розвитку учнів.
*Місячник «Україна – це диво. Неповторна моя Україна!», «Знову разом!», «Увага! Діти на дорозі»
1
1.1.

Тиждень знань «Упевнений старт до здобуття знань!»
День знань
Урочиста лінійка «Сумська гімназія №1 відчиняє двері»

02-06.09
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держа
ви; до сім’ї, родини, людей

1–7

02.09.19

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Шеберстова Л.Є.,

1.2.

Перший урок («Добро починається з тебе», «Що
означає бути гідним», «Власний шлях до самореалізації
або як стати особистістю» та ін.) (Відповідно до Листа
МОН від 23.08.2019 р. «Щодо ціннісно орієнтованої
тематики проведення Першого уроку та навчання у
2019-2020 навчальному році»)

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави; до сім’ї, родини,
людей

1-7

02.09

Класні керівники
1-7 класів

1.3.

Вступний інструктаж: Безпека життєдіяльності учнів та
ознайомлення з режимом роботи ліцею в 2019/2020 н.р.
«Єдині вимоги до гімназистів». Складання маршрутних
листів «Дім-школа»

Ціннісне ставлення
особистості

1-7

02.09

Класні керівники
1-7 класів

«Країна талантів» (виявлення у гімназистів здібностей,
залучення їх до участі в гуртках та секціях)

Ціннісне ставлення
особистості

1-7

02.-06.09

Класні керівники
учнівське
самоврядування

1.4.

до себе

до себе

95
2

Тиждень фізкультури і спорту Тиждень Олімпійського
руху. «Здоровим бути модно»

Ціннісне ставлення
особистості

1-7

09-13.09

1-7

13.09.

до себе
3

Виставка композицій та поробок з природного
матеріалу «Ходить осінь по землі…»

Ціннісне ставлення
особистості до культури та
мистецтва; до праці

Валюх К.М.,
кл.кер.1-7 кл.,
медсестра
учителі біології,
Зимогляд А.В.,
класні керівники

4

Участь у круглому столі до 125-ї річниці від дня
народження Олександра Довженка

Ціннісне ставлення
особистості до культури та
мистецтва

5-7

10-13.09

Учителі укр. мови
та літератури,
учителі історії

5

Тиждень національно-патріотичного виховання «Моє
ім´я − українець»

Ціннісне ставлення до
особистості до суспільства і
держави

1-7

16-20.09

Зимогляд А.В.,
класні керівники
1-7 класів

Тиждень соціальної роботи
5.1.

Міжнародний день миру. Флешмоб «Світ щасливих
людей»

Ціннісне ставлення до
особистості до суспільства і
держави

1-2

20.09

Зимогляд А.В.,
класні керівники
1-2 класів

5.2.

Виховні години «Уроки толерантності», «Вирішую
конфлікти та будую мир навколо себе»

Ціннісне ставлення до
особистості до суспільства і
держави

1-7

16-20.09

класні керівники
1-7 класів

5.3.

До Дня партизанської слави:

Ціннісне ставлення до
особистості до суспільства і
держави

5-7

16-20.09

Семенцова Н.О.,

- уроки мужності «Подвиги підпільно-партизанського
руху в року Другої світової війни»;
- бесіда «Дума про Ковпака»,
- перегляд кінофільмів про події Другої світової війни (у
медіатеці);
- тематична виставка в медіатеці

Зимогляд А.В.,
учителі історії,
класні керівники
1-7 класів,
медіатекар,
бібліотекарі ЦРБ

96
6

Тиждень соціальної роботи

16-20.09

Рак О.В.,
Гречаненко О.С.

6.1.

Складання списків дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, багатодітних сімей, дітейінвалідів; тих, що постраждали внаслідок аварії ЧАЕС,
дітей батьків-учасників АТО, діти-переселенців (соц.
паспорти)

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави; до людей

Вересень

Гресаненко О.С.,
класні керівники
1-7 класів

6.2.

Обстеження умов проживання дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування та дітей-інвалідів

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави; до людей

Вересень

Гресаненко О.С.,
класні керівники

(акти обстеження)
6.3.

Залучення учнів гімназії, схильних до
правопорушень, до різних форм діяльності; організація
змістовного
дозвілля у позаурочний час

1 -7 класів

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави; до людей

Вересень

Протягом

Зимогляд А.В.,
Рак О.В., Гречане
нко О.С., класні
керівники 1 -7 кл.

року
6.4.
7

Засідання ради профілактики правопорушень
Тиждень безпеки дорожнього руху

Ціннісне ставлення особисто
сті до суспільства і держави
Ціннісне ставлення
особистості

Вересень

1-7

23.09 -27.09

до себе
7.1.

8

Проведення класних та виховних годин: «Подорож до
країни Дорожніх знаків»; «Азбука безпеки», «Я –
учасник дорожнього руху», вікторина з ПДР «Чи
знаєш ти права і обов’язки пішохода?»
До Дня пам’яті жерт Бабиного Яру (29-30 вересня 1941
року):

Ціннісне ставлення
особистості

5-7

Кочергіна В.О.,
Зимогляд А.В.,
класні кер. 1-7 кл
ПО, класні
керівники 1-11,
класів, учитель
основ здоров’я,

1-7

до себе
Ціннісне ставлення до
особистості до суспільства і
держави

Рак О.В.,
Гречаненко О.С.

25-27. 09

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
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-загальногімназійний захід «Бабин Яр – життя і смерть»;
- класні години «Мовчазний крик Бабиного Яру»;

Національно-патріотичне
виховання

Нагорна Г.А.,
класні керівники
5-7 класів

- бібліотечна виставка «Сторінки трагедії Бабиного Яру».
9

Батьківські збори (батьківський лекторій педагогічних
знань) (Протоколи)

Ціннісне ставлення особисто
сті до суспільства і держави

10

Засідання керівного складу гімназійного ДРГ

Ціннісне ставлення особисто
сті до суспільства і держави

11

Підготовка до Дня вчителя

12

Виставка колажів, лепбуків, листівок-побажань
«Портрет ідеального вчителя»

13

Свято до Дня працівників освіти «Творці простого
чуда»

Протягом
вересня

Кл. керівники 1-7
кл., рада гімназії

5-7

Вересень

Зимогляд А.В.

Ціннісне ставлення
особистості до культури і
мистецтва;

1-7

24 – 28.09

Зимогляд А.В.,
учнівське
самоврядування

до праці;

1-7

24 – 27.09

Члени-представ
ники ДРГ 1-7 кл

1-7

04. 09

Семенцова Н.О.,

до людей.
Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави; до людей

Зимогляд А.В.,
учнівське
самоврядування

ЖОВТЕНЬ
Мета: сприяти виробленню в учнів свідомого ставлення до праці як до вищої цінності людини і суспільства.
*Місячник творчості «Не споглядати й говорити, а працювати і творити»
*Місячник здорового способу життя
*Місячник охорони праці
1

Тиждень бібліотек (за окремим планом)

Ціннісне ставлення

1-7

30.09-

Жильникова Н.Д.,
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1.1.

Бібліотечне свято «Посвята в читачі першокласниківгімназистів»

особистості до себе; до
праці; до людей.

04.10.19

класні керівники
Жильникова
Н.Д.,класні
керівники 1 класів

1

Найкращий читач шкільної бібліотеки.
Ознайомлення з новинками бібліотеки
2

До Дня

людей похилого віку.

- Акція «Руки допомоги». Допомога людям похилого
віку,
самотнім,
інвалідам.

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави; до сім’ї, родини,
людей

1-7

01.1004.10

Зимогляд А.В.,
волонтерський загін,
класні керівники 1-7
класів; учнівське
самоврядування

- Години спілкування «Що означає заповідь «Шануй
батьків своїх», «Батьки наших батьків»
4

Виховні години «Протидія булінгу», «Безпечна школа»

Ціннісне ставлення до себе

1–7

Протягом
місяця

5

Тиждень історії (за окремим планом)

5−7

30.0904.10

Учителі історії

6

Тиждень предмета «Захист Вітчизни»

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

6-7

07-11.10

Мусіїнко О.Г.,
Карпенко М.П.,
Зимогляд А.В.

Ціннісне ставлення до себе

1-7

07-11
жовтня

Учителі історії.

6-7

11.10

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Валюх К.М.

1-7

15-18.10

Шеберстова Л.Є.

Тиждень українського козацтва «Щоби слава не
пропала»
6.1.

14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці
День українського козацтва. Усні журнали, бесіди,
інтелектуальні ігри

6.2.

7

Щорічна конкурсна програма до Дня захисника
України «Козацькі забави»
Тиждень предметів художньо-естетичного циклу та

Ціннісне ставлення до себе

Кл. керівники, учи
тель з основ здоров'я

Кл.керівники 1-7 кл.

99
технологій
8

18 жовтня − Європейський день боротьби з торгівлею
людьми. Інформхвилинки «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція»

9

Тиждень ООН.

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

1-7

18.10

Класні керівники 1-7
класів, учитель
правознавства

3-7

21-25.10

Класні керівники 3-7
класів, учитель
правознавства

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

1-7

24-25.10

Учителі історії,
класні керівники 1-7
класів

Ціннісне ставлення
особистості до себе; до праці

1-7

24-25.10

Класні керівники 17, вихователі

1-7

28.1003.11

24 жовтня - День ООН.
- Інформаційні години «Україна і ООН», «ЮНЕСКО в
Україні»
- Ознайомлення з «Конвенцією ООН про права дитини»
- Бесіди протидії насильству, кібертретируванню,
секстингу, боулінгу «Принципи дотримання, захисту
та реалізації прав дитини в цифровому середовищі»
11

28.10 – День визволення України від фашистських
загарбників (1944).
Інформаційні години, відеоуроки

12

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх
канікул.
Класний конкурс «Найкращий черговий»

13

Робота під час канікул

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
кл.керівники 1-7 кл.

ЛИСТОПАД
Мета: сприяти - ознайомленню учнів із національними традиціями; -формуванню інтересу до вивчення української мови та культури;
-розвитку творчих здібностей;-попередженню негативних проявів поведінки серед учнів.
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*Місячник правового та превентивного виховання
1

Тиждень української мови та писемності (за окремим
планом)

*Місячник писемності
Ціннісне ставлення до
суспільства і держави

*Тиждень безпеки дорожнього руху
1-7

04-08.11

Виховні години «Антисуржик», «Я розмовляю
українською»
2

Тиждень безпеки дорожнього руху в Україні: зустрічі
з представниками Національної поліції та батькамиводіями, бесіди з учнями, інформаційні години, рольові
ігри, вікторини, конкурси; профілактичні бесіди з
учнями, що мають велосипеди, роликові ковзани, скейти.

Учителі укр.
мови,
класні керівники
1-7 класів

Ціннісне ставлення до себе

1–7

11.11-15.11.

Учитель з основ
здоров'я;
класні керівники
1–7 класів,
батьки-водії

4-7
3

3.1.

4.2.

4.3

Тиждень пам’яті жертв голодоморів та політичних
репресій. Заходи до вшанування 24 листопадад – Дня
пам’яті жертв голодомору і політичних репресій «Нас
вбивали, бо ми українці».

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

Тематичні уроки, бесіди, відеоуроки «Відкриваючи
Україну. Сумні сторінки історії» (5-7), «Голодомор 19321933: причини, механізми, наслідки» (8-9), «Голодомор –
помста за свободу, поста за революцію» (10-11)

Учитель історії;
1-7

18.11-22.11

Кл. керівники 1-7
класів,учнівське
самоврядування

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

1-7

19.11-23.11

Учитель історії;

Виставка літератури у медіатеці та фойє гімназії «На
підвіконні палахтить скорботи полум´я священне»

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

1-7

Участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і

1-7

класні керівники
1-7 класів

18.11-22.11

Учитель історії;
класні керівники
1-7 кл,
Жильникова Н.Д.

23.11

Учитель історії;
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Всеукраїнській акції «Запали свічку»
5

Виготовлення будиночків та годівничок для пташок

6

Тиждень толерантності

держави

класні керівники
1-7 класів, учні

Ціннісне ставлення до
природи

1-3

Листопад

учителі трудового навчання

Ціннісне ставлення до себе;

1-7

18.11-22.11

ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

Класні керівники
1-7 кл., психологічна служба

1-5

19.11-23.11

Класні керівники
1- 5 класів,
психологічна
служба

6.1.

Виставки, конкурси, колажі, лепбуки «Права дітей»
до Всесвітнього дня прав дитини 20.11

6.2.

Уроки моральності по класах до Дня інваліда
«Людина серед людей», «Не смійся з мене»

1-2

19.11-23.11

Класні керівники
1-2 класів,
психологічна
служба

6.3.

Година роздумів «Свобода в житті людини та її межі»

1-7

19.11-23.11

Класні керівники
1-7 класів,
психологічна
служба

1−7

Протягом
місяця

Семенцова Н.О.,

7

Місячник превентивного виховання (за окремим
планом)
Тиждень превентивного виховання
Акція «16 днів проти насильства»

Ціннісне ставлення до себе;
ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

25-26.11
25.11-10.12

7. 1.

Виставки малюнків, колажів «Я маю право на…»

1-2

7.2.

Пам’ятки «Дитинство без насильства», «Про
запобігання та протидію домашнього насильства»

1-3

7.3.

Урок «Торгівля людьми – ганебне явище ХХІ століття»

3-5

психологічна
служба,
класні керівники

26.11-11.12

психологічна
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7.4.

7.5.

Бесіди, перегляд відеороликів на тему «Стоп:
шкільний терор» (антибулінг). Перегляд відеороликів за
матеріалами зустрічей Ніка Вуйчича

1-7

Година відвертості «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи
небезпечний ризик»

1-7

Виховні заходи до річниці Революції гідності. 21
листопада − День Гідності і Свободи.

8

Уроки «Це наша Україна» «На захисті України»,
«Зростамо патріотами»

служба,
класні керівники

Ціннісне ставлення до себе;

1-7

21-28.11

ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

Учителі історії,
класні керівники
1-7 класів

ГРУДЕНЬ
Мета: сприяти дотриманню норм загальнолюдської моралі; вихованню патріотизму.
*Місячник морально-правового виховання
1

2

* Місячник безпечного поводження на воді та кризі

Місячник морально-правового виховання (за окремим
планом)

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави;до себе

1-7

Тиждень права (за окремим планом)

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави;до себе

1-7

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом (виховні
бесіди по класах, перегляд фільму «»ВІЛ/СНІД повинен
знати кожен)

Ціннісне ставлення до себе

3-7

До Дня збройних сил України конкурсно-розважальна
програма „Маленькі козачата"

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і

10 грудня – Всесвітній день прав людини

3

4

* Тиждень правових знань
02.12-20.12

Семенцова Н.О.,
класні керівники 1-7
класів

03.12-10.12

Семенцова Н.О.,
учитель правознавства,класні
керівники 1-11 класів

02.12-06.12

Учитель основ
здоров’я;
кл. керівники 3-7 кл

1-2

06.12

Учителі фізкультури;
кл. керівники 2-4 кл
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4.1.

До Дня збройних сил України

держави

3-7

06.11

Виховні години по класах «Українська армія: витоки,
становлення і сучасність»
5

Тиждень народних традицій: відеоуроки, розучування
пісень; інсценізації

Ціннісне ставлення до сім’ї,
родини, людей; до культури і
мистецтва

09-13.12

Учителі історії,
учитель ЗВ, кл.
керівники 1-7 класів.
Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Шеберстова Л.Є.,
класні керівники 1-7

6

Тиждень безпеки життєдіяльності

Ціннісне ставлення

1– 7

16.12-20.12

до себе
6.1.

6.2.

7

7.1.

7.2.

Виховна година «Правила безпечної поведінки під час
новорічних свят та зимових канікул»

Ціннісне ставлення

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності під час
зимових канікул

Ціннісне ставлення

Новорічні тижні

Кл. керівники 1-7
класів

1-7

до себе
1–7

Класні керівники 1 7 класів

до себе
Ціннісне ставлення до сім’ї,
родини, людей; до культури і
мистецтва

1-7

16-27.12

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В., класні
керівники 1 -7 класів

Спільна справа «Створимо казкову країну своїми
руками» (підготовка приміщень до свята)

Ціннісне ставлення до
культури та мистецтва

1-7

16-18.12

Зимогляд А.В.,

Початок новорічних свят.

Ціннісне ставлення до
культури та мистецтва

2-4

Ціннісне ставлення до
культури та мистецтва

1-7

Свято Миколая Чудотворця
7.3.

Учитель основ здоров'я; кл. керівники

Новорічні зустрічі

учнівське
самоврядування
19.12

Зимогляд А.В.,
Шеберстова Л.Є.,
класні керівники 2-4

24-27.12

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Шеберстова Л.Є.,
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класні керівники 1-7
8 - Класні батьківські збори
- (Протоколи)

Ціннісне ставлення
особистості до суспільства і
держави

Робота під час канікул

9

1-7

Ціннісне ставлення до себе

Грудень

Класні керівники 1-7
класів

30.12-12.01

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
керівники гуртків

СІЧЕНЬ 2019
Мета: сприяти
-ознайомити учнів із історією та традиціями рідного краю;
-вихованню національно-патріотичних почуттів гімназистів;
*Місячник громадянського виховання
1

Тиждень національних свят

2

Тиждень пам’яті

2.1.

1-7

13-17.01

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
класні керівники
1-7 класів

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-7

20-24.01

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
учителі історії,
кл.кер.2-11 кл

1-7

20-22.01

Нагорна Г.А.,
класні керівники
1-7 класів;

День Соборності України (22.01.1919 р.)
«В єдності наша сила»
- книжкова виставка; інформхвилинки

2.2.

Ціннісне ставлення до культури і
мистецтва

Уроки пам’яті до Міжнародного Дня пам’яті
Голокосту (27 січня): читання книг «Історія
Марти», «Щоденник Анни Франк»; перегляд

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

учитель історії
1-7

27.01
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уривків з фільмів «Список Шиндлера»,
«Хлопчик в смугастій піжамі», «Життя
прекрасне», «Піаніст». Книжкова виставка;
тематичні інформаційні години
2.3.

Уроки мужності, книжкові виставки «Нема
любові понад ту, що окропила кров´ю Крути»
(29.01.1918 р.)

4-7

28-31.01

Перегляд фільму «Крути 1918»

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Нагорна Г.А., кл.
керівники 4-7 кл.;
учителі історії,

(режисер О. Шапарєв, 2019)

Жильникова Н.Д.

ЛЮТИЙ
Мета: сприяти забезпеченню морально-політичної і практичної підготовки щодо виконання обов’язку – захисту Батьківщини, військової служби
Збройних сил України
*Місячник патріотичного виховання (за окремим планом)

*Місячник протипожежної безпеки (за окремим планом)

1

Проект «Історія моєї вулиці» спільно з Музеєм
історії міста

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-7

03-07.02

Учителі-філологи,
учителі історії,
класні керівники 1-7
класу; учнівське
самоврядування
;Семенцова Н.О.,
Зимо-гляд А.В.,
Клюєва О.М

2

Класні години «Безпечне цифрове середовище»
до Дня безпечного Інтернету 11.02.2020

Ціннісне ставлення до себе;

1-7

11-13.02

Класні керівники
1-7 класу; члени
парламенту ліцею

до людей; до культури і мистецтва
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3

Тиждень психології

4

Уроки мужності до Дня виводу військ з
Афганістану «Афганістан: подвиг, біль,
пам´ять…»Зустрічі з воїнами-нтернаціоналістами

5

Тиждень англійської мови

Ціннісне ставлення до себе; до людей

10-14.02

Рак О.В.

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-7

Протягом
місяця

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
кл.керівники 1-7 кл.

Ціннісне ставлення до себе;

1-7

17-21.02

Учителі
англійської мови

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-7

17-21.02

Учителі історії,
педагог-організат.,
бібліотекар

Учителі укр.мови і
літератури, класні
керівники 1-7

до людей; до культури і мистецтва
6

Години пам´яті, виставки літератури, перегляд
відео до Дня Героїв Небесної Сотні
20.02 «Ангели пам´яті», «Зима, що нас змінила»,
«Розстріляний Майдан»

7

До Міжнародного дня рідної мови (21 лютого)
години спілкування «Мовна скарбничка»

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-7

21.02

8

Тиждень зарубіжної літератури

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-5

24-28.02

Товарніченко
Л.П., учителі
зарубіжної
літератури

1-7

02-06.03

Зимогляд А.В.,
учнів-ське

БЕРЕЗЕНЬ
Мета: сприяти вихованню любові до прекрасного;
- розвитку уміння відчувати; відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
*Місячник художньо-естетичного виховання
*Місячник боротьби з туберкульозом
1

Тиждень прекрасної половини людства

Ціннісне ставлення для сім´ї, родини,
людей
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самоврядування
2

Свято весни «Вітаємо найчарівніших»

Ціннісне ставлення для сім´ї, родини,
людей; ціннісне ставлення до
мистецтва

1–7

06.03

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Шеберстова Л.Є.

3

Виставка стіннівок до Свята весни

1-7

04-07.03

Учнівське
самоврядуваняя

4

Шевченківські дні «Кобзарю, ти вічно живий»

Ціннісне ставлення до культури і
мистецтва

1–7

02-13.03

Учителі
української мови
та літератури,
класні керівники
1-7 класів

Ціннісне ставлення до себе

1−7

10-13.03

Класні керівники
1-7 класів

Тиждень предметів природничого циклу

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави; до себе; до природи

1-7

16-20.03

учителі предметів
природничого
циклу, екологічний
клуб «Вартові
довкілля»

6.1.

Участь у районному етапі огляду екологічних
агітбригад

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави; до себе; до природ

1-7

березень

Мозгова Н.І.,
екологічний клуб
«Вартові довкілля»

6.2.

Свято зустрічі птахів

Ціннісне ставлення до природи

1-2

16-20.03

Мозгова Н.І.,Екоклуб «Вартові дов

- літературно-музична вітальня
- інформхвилинки;
- виставка ілюстрацій до творів Кобзаря;
- конкурс на краще читання поезій Шевченка
5

Тиждень знань безпеки життєдіяльності
Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності
під час весняних канікул «Безпечні весняні
канікули»

6
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кілля», кл. кер1-2кл.
7

До Всесвітнього та Всеукраїнського дня
боротьби із захворюванням на туберкульоз.
Написання диктантів. ГС

Ціннісне ставлення

1-7

19-22.03

до себе

Учитель основ
здоров'я;медсестра
кл. керівники 1-7
кл

8

Уроки правових знань

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-7

20.03

9

Класні батьківські збори

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1 − 11

Березень

Класні керівники
1-11 класів

23.03-27.03

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.

(протоколи)
10

Робота на канікулах

КВІТЕНЬ
Мета: сприяти виховуванню любові та бережливого ставлення до природи;
- навчанню підтримки здоров’я, дотримання особистої гігієни;
- розвитку фізичних якостей.
* Місячник екологічного виховання
* Тиждень «Здоровий спосіб життя»
* Місячник благоустрою шкільної та прилеглих територій.
* Акції «Посади дерево», «Прибрався сам – прибери свою планету», «Зробимо Україну чистою разом – 2020»
* Місячник безпечного користування газом у побуті
* Місячник профорієнтації

Психологічна
служба,учитель
правознавства;
учитель обр.
Мистецтва

109
1

Місячник екологічного виховання (за окремим
планом)

1-7

01.04-30.04

Ціннісне ставлення

Семенцоа Н.О.,
Зимогляд А.В.,
учитель
обр.мистецтва;

до природи

класні кер. 1-7 кл
2

Місячник по благоустрою шкільної та
прилеглих територій.
Акції «Посади
подвір’я»

3

дерево»,

«Чисте шкільне

Всеукраїнська екоакція «Зробимо Україну
чистою разом − 2020»

Ціннісне ставлення

1-7

01.04 – 30.04

до природи;
до праці

Ціннісне ставлення

Семенцоа Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Мозгова Н.І.,
екоклуб «Вартові
довкілля», кл. кер.
1-7

1-7

25 (24).04

до природи;
до праці

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
учителі біології,
учнівське
самоврядування
класні кер. 1-7 кл.

4

Тематичні класні години до Дня води,
Всесвітнього дня Землі

5

Тиждень основ здоров´я

6

Тиждень математики та інформатики

7

День здоров’я

Ціннісне ставлення до природи

1-7

21.04

Класні керівники
1-7 класів

13-17.04

Учитель основ
здоров’я
Учителі
математики та
інформатики

Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави

1-7

20.04-24.04

Ціннісне ставлення до себе

1-7

09.04

Учителі фізичної
культури
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8

Трудовий десант. Впорядкування території
місцевого парку та біля пам’ятника загиблим
воїнам

Ціннісне ставлення до природи

23-24.04

Ціннісне ставлення до культури та
мистецтва;

10

День ЦО та ОТ

11
12

1-7

квітень

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави; до себе

1-7

27.04.14.

Адміністрація
Мусієнко ОГ

Уроки пам’яті до річниці трагедії на ЧАЕС

Ціннісне ставлення до природи

1-7

22-25.04

Класні керівники
1-7 класів

Профорієнтація учнів:

Ціннісне ставлення до себе; до
суспільства і держави;

5-7

01.04-26.04

Психологічна
служба,кл.
керівники 5-7 кл.

** Тестування учнів щодо вибору професій
(анкети);

Класні батьківські збори
ПРОТОКОЛИ

Класні керівники
1-7 класів

до суспільства і держави

до праці

представники
центру зайнятості

* бесіди з трудового законодавства
13

Зимогляд А.В.,
Учнівське самовря
дування;кл. керів
ники 1-7 кл.

Міжнародний день пам'яток і визначних
місць. День пам'яток історії та культури.
Відвідування музеїв міста

9

1-7

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави

14

Засідання ради профілактики правопорушень

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави

15

Участь у міському етапі змагань ДЮП

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави; до себе; до природи

5,7

4-7

Квітень

Класні керівники
5,7 класів

Квітень

Рак О.В.,
Гречановська О.С.

Квітень

Зимогляд А.В.

ТРАВЕНЬ
Мета: сприяти вихованню поваги до людей старшого віку – ветеранів та дітей війни; вихованню любові до сім’ї.
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* Декада військово-патріотичного виховання * Тиждень родинного виховання
* Тиждень знань безпеки життєдіяльності під час літніх канікул
1

Тиждень пам´яті та примирення

1-7

(за окремим планом)

05.05-08.05

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави

Семенцова Н.О.,
Зимогляд А.В.,
Учителя історії,
Кл. керівники 1-7

2

Участь у мітингу, присвяченому 75-й річниці
Перемоги

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави, до людей

1-7

08-09.05

Адміністрація кл.
керівники 1-7 кл

4

Участь у міському етапі гри «Сокіл-Джура»

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави;

5-7

Травень

Мусієнко О.Г.,
Зимогляд А.В.,

до себе
5

6

Тиждень родинно-сімейного виховання

Тиждень знань безпеки життєдіяльності під час
літніх канікул та навч. практики. Інструктажі

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини,
людей

учителі фіз. культ.
Класні керівники
1-7 класів; батьки

1-7

12-15.05

1-7

18.05-22.05

Класні керівники
1-7 класів

Ціннісне ставлення себе; до
суспільства і держави.

1-7

18-22.05

Класні керівники
1-7 класів

Ціннісне ставлення
до себе

7

Заходи до Міжнародного дня боротьби з
палінням (31 травня)

8

Свято останнього дзвоника

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави

1-7

9

Класні батьківські збори

Ціннісне ставлення до суспільства і
держави

1-7

Травень

Класні керівники
1-7 класів

Ціннісне ставлення до суспільства і

11

Червень

Адміністрація кл.

(ПРОТОКОЛИ)
10

Вручення

документів

випускникам.

Адміністрація пед.,
учн. та батьк.
колективи
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План роботи практичного психолога на 2019-2020 навчальний рік

Випускний вечір

держави; до себе

керівники 7 класів
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№

Зміст роботи

З ким
Термін
проводиться проведення

Примітка

Психологічний супровід адаптації учнів 1(5)-х класів
1.

1. Відвідати уроки з метою вивчення перебігу адаптації
учнів до навчання в середній школі.

Учні 1(5) -х
класів

Вересень,
жовтень

Відвідування уроків, бесіди з
вчителями

2. Провести тренінгові, розвивальні заняття з метою
успішної адаптації учнів до нових умов навчання.

Учні 1(5) -х
класів

Вересень листопад

Програма О.М.Темної
«Вчимося спілкуватися»,
Програма А.В. Заворотнюк
«Психологічний розвиток
особистості молодшого
підліткового віку».

3. Провести діагностику стану перебігу адаптації п’ятикласників
до навчання в школі ІІ ступеня, з метою визначення можливої
дезадаптації учнів і надання рекомендацій та консультацій
вчителям, батькам.

Учні 1(5) -х
класів

Грудень

Методика Фурмана «Моя
школа» , методика Карпова
«Дерево»

4. Провести поглиблену діагностику гімназистів, які
Учні 1(5) -х
показали не адаптованість, дезадаптованість з метою
класів
створення корекційно-розвивальної групи та надання
консультацій та рекомендацій батькам, вчителям, учням.

грудень

Методика Філліпса,

5. Провести корекційно-розвивальні заняття з учнями,
що мають труднощі в адаптації до нових умов навчання

Учні1(5)-х
класів

січень

6. Узяти участь у психолого-педагогічному консиліумі з

Заступник

Січень

Діагностика шкільної
мотивації (анкета «бібліотека
адаптація дітей 1,5,10 класах –
стор.57)
Алла Веленко «Я, Ти, Він,
Вона – разом дружній клас».
Психолог №26,2010р.
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теми «Адаптація п’ятикласників до навчання в школі ІІ
ступеня».

директора,
вчителі,
медсестра

7. Провести обстеження підлітків у період вікової кризи
з метою надання рекомендацій та консультацій
вчителям, батькам.

Учні 4(8) -х
класів

8.Узяти участь у психолого-педагогічному консиліумі з
теми «Урахування в навчанні індивідуальнотипологічних особливостей підлітка».

Заступник
грудень
директора з
НВР, вчителі,
соц..педагог,
медсестра

9. Провести розвивальні заняття з метою з метою
розвитку навичок безконфліктного спілкування.

Учні 2(6) -х
класів

грудень

Методика вивчення
темпераменту Айзенка,
КОС,Подмазін

Протягом
року

10. Заняття з елементами тренінгу: «Подорож під назвою Новосформов Вересень
«Життя»» з метою розвитку навичок спілкування.
ані колективи

Програма «Підліток і реальний світ» №20, 2012 Психолог
№7, 2012 психолог

Психологічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
2. Провести діагностику професійних інтересів та
схильностей учнів 3(7) з питання підготовки до
профільного навчання.

Учні 3(7)-х
класів

Лютий

Методика виявлення
професійних схильностей
Йовайши
Модифікована карта інтересів

3. Провести вивчення професійних нахилів учнів.

Учні 5(9)-х
класів

лютий

ДДО Клімова, опит-к
Голланда, ОДАНІ-2, карта
інтересів
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4. Провести години спілкування «Що таке професія»,
«Успішний вибір професії», «Помилки при виборі
професії» з метою сприяння розвитку у школярів
ціннісних уявлень і орієнтацій, розширення в учнів
знань про фактори вибору професії.

Учні 5(9)-х
класів

березень

5. Провести групові консультації учнів на тему: «Вибір
професії»

Учні 5(9)7(11)-

2цквітень

6.Провести виховні години, з метою розширення
світогляду дітей про світ професій.

Учні1(5)-5(9)
–х класів

Протягом
року

7.Профорієнтаційне заняття з елементами тренінгу для
старшокласників «Моє яскраве майбутнє»

Учні 5(9)квітень
7(11)-х класів

8. Прийняти участь у психолого-педагогічному
консиліумі

Заступники
директора

«Готовність учнів 5(9)-х класів до профільного
навчання».

,вчителі,
соц.педагог,
медсестра

«Настає час вибору» програма
факультативного курсу Сідляр
Т. В., Свірчкової Н. В.

№5, 2012 психолог.

Квітень

Психологічний супровід учнів з ознаками обдарованості
3.

1.Провести анкетування серед вчителів з метою
виявлення дітей з ознаками обдарованості.

Класні
керівники

Жовтень

2. Провести діагностичне обстеження учнів з ознаками
обдарованості, з метою надання консультацій та
рекомендацій вчителям, батькам щодо роботи та
виховання дітей даної категорії.

1(5), 2(6),
3(7), 4(8),
6(10).

Протягом
року

Торренс, КОТ, Равена, анкета
навчальних мотивів
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3. Провести індивідуальні консультації для здібних та
обдарованих учнів з особистих питань .

1(5)-7(11)

Протягом
року

4. Підготувати рекомендації класним керівникам по
плануванню роботи із обдарованими учнями.

Класні
керівники

Жовтень

5. Провести розвивальні заняття для учнів, які беруть
участь у всеукраїнських олімпіадах «Релаксація як засіб
запобігання емоційного напруження».

УчніЖовтеньучасники
листопад
всеукраїнськи
х олімпіад

6. Провести консультації для вчителів -предметників з
питань особливостей навчання учнів з ознаками
обдарованості.

Учителі, які
працюють з
учнями даної
категорії

За запитом

7. Провести індивідуальні консультації для батьків: «Поради
батькам, які виховують обдаровану дитину».

Батьки учнів
1(5)-7(11) кл

Січень

Методичні рекомендації
«Психолого-педагогічні аспекти
організації роботи з обдарованими
дітьми в закладах освіти»
Інформаційно-методичний
центр Управління освіти і
науки Сумської міської ради
Корекційно-розвивальна
программа "Досягнення
психічної рівноваги, зниження
емоційного напруження
обдарованих дітей"

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
4.

1.Створити банк даних на дітей з
особливими освітніми потребами.
2.Психологічний супровід дитини ООП.

Учні даної
категорії

Вересень

Постійно
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3.Надання рекомендацій, консультацій та методичної
допомоги педагогічним працівникам у роботі з дитиною
з ООП.

Педагоги

Вереесень,
за запитом

4.Проведення консультацій з батьками дитини з ООП.

Батьки

За запитом

5.Сприяти формуванню психологічної готовності в
учасників освітнього процесу до взаємодії в
інклюзивному середовищі з дитиною з ООП.

Учні, батьки,
педагоги

Жовтень,

6.Підготовити звіт про результати надання психологічних послуг дитині із зазначенням динаміки її розвитку.

Грудень,
березень
Травень

Психологічний супровід дітей внутрішньо переміщениих та дітей із сімей учасників АТО
5.

1. Зібрати інформацію серед вчителів з метою виявлення
дітей внутрішньо переміщених та дітей із сімей
учасників АТО.

Класні
керівники

Вересень

2. Провести діагностичне обстеження учнів, з метою
вивчення їх емоційного стану та надання консультацій
та рекомендацій вчителям, батькам, учням щодо роботи
та спілкування з дітьми цієї категорії.

Учні даної
категорії

По мірі
Анкета, проективна методика
прибуття до «Неіснуюча тварина»
гімназії

3.Провести анкетування серед батьків з метою
виявлення соціальних та психологічних потреб і
можливостей.

Батьки учнів
данної
категорії

жовтень

4. Провести індивідуальну корекційно-розвивальну
Учні даної
роботу з дітьми, що мають порушення емоційного стану. категорії

За потребою

5. Залучити дітей даної категорії до участі в корекційнорозвива-льних та тренінгових групах з метою успішної

Протягом

Учні даної
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соціалізації їх в колективі.

категорії

року

6.Надавати консультативну допомогу вчителям з питань
навчання та виховання даних учнів.

Учителі

За запитом

7.Провести заняття з інтерактивними формами роботи
для педагогів «Стрес, пост стрес, І психологічна
допомога».

Учителі

Жовтень

Превентивне виховання
6.

1. Провести тематичні тижні:
• Виховуємо толерантність
• Тиждень порозуміння з ВІЛ-позитивними
• Тиждень психології
2.Провести акцію “Синя стрічка ” в рамках міжнародної
акції “16 днів проти насильства”.

Учні, батьки,
вчителі

з 16
листопада
з 23 квітня

Учні, батьки,
вчителі

16.11.

Учні, батьки,
вчителі

Вересень,
січень,квіте
нь

4.Провести профілактичні заняття серед підлітків «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Учні

Жовтеньквітень

5.Впроваджувати заняття просвітницького тренінгу за
програмою «Рівний-рівному».

Учні

Вересеньтравень

• 3.Активізувати профілактичну роботу щодо протидії
торгівлі людьми: Розвиток навичок відповідальної та
безпечної поведінки

Психологічний супровід III ступеня
7.

1. Провести обстеження учнів на етапі адаптації в школі
ІІІ ступеня з метою вивчення адаптації та відповідності

Учні 6(10)-х

Жовтень

Анкета вивчення ефективності
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профілю навчання.

класів

профілю навчання

2.Вивчити професійну придатність учнів до
проходження військової служби у Збройних Силах
України.

Учні 6(10)Жовтень
7(11)-х класів

Збірник тестових методик для
організації професійно-психологічного
відбору в Збройних Силах України

3. Узяти участь у ППК: «Адаптація учнів 6(10)-х класів
до профільного навчання».

Заступник
Жовтень
директора з
НВР, вчителі,
соц.педагог,
медхсестра

4.Надати групові та індивідуальні консультації з метою
Учні 7(11) -х
надання рекомендацій щодо вибору майбутньої професії. класів

квітень

5. Провести розвивальні заняття з метою психологічної
підтримки учнів під час іспитів та подолання стресових
ситуацій.

Квітень
травень

Учні 5(9) -х
класів

6. Провести заняття«Як запобігти стресу перед
Учні 7(11) -х
тестуванням» з метою психологічної підтримки учнів під класів
час ЗНО.

Квітень
травень

7. Надання методичних рекомендацій вчителям, батькам
щодо підтримки учнів під час ЗНО.

Вчителі та
батьки учнів

Квітень
травень

8. Надати індивідуальні консультації гімназистам з
метою психологічної підготовки до ЗНО.

Учні 7(11) -х
класів

Квітень
травень

9. Провести години спілкування з метою профілактики
шкідливих звичок та жорстокого поводження з дітьми.

Батьки

• «Про попередження насильства у сім’ї».

листопад
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Психологічний супровід учнів «групи ризику».
8.

1.Провести анкетування серед вчителів з метою
виявлення дітей «зони ризику» та «групи ризику».

Класні
керівники

Вересень

2. Провести діагностику особистісних рис учнів, які
мають емоційні розлади та проблеми у поведінці, учнів,
які стоять на обліку в КМСД; учнів, які стоять на
внутрішньо-шкільному обліку, з метою планування
корекційно-відновлювальної роботи.

Учні «групи

Жовтеньлистопад

Мет.Айзенка, проективна
методика «Неіснуюча
тварина»

Протягом
року

Бесіди, відвідування вдома,
експертні опитування
учасників

3. Вивчити особливості сімейного виховання учнів з
метою планування корекційно-відновлювальної роботи.

ризику»

Учні, батьки,
класні
керівники

виховного процесу
4. Анкетування щодо вивчення стану проявів насильства
в учнівському середовищі.

2(6)-7(11)

Листопад

5. Залучити дітей даної категорії до участі в корекційнорозвивальних та тренінгових групах.

Учні «групи

Протягом
року

6. Здійснювати індивідуальне консультування учнів з
девіантною поведінкою.

Ризику»
Учні

Протягом
року

Консультативно-просвітницька робота
(для вчителів)
1. Провести групові та індивідуальні консультації для учителів з
метою забезпечення успішної адаптації учнів до навчання в
школі.

Учителі та
кл. керівники
1(5)-х класів

Вересень

Анкети
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2. Провести семінар-практикум щодо профілактики суїцидальної
поведінки дітей (до Всесвітнього дня запобігання самогубства).

Учителі,
адміністрація

Вересень

3. Провести до Всесвітнього дня психічного здоров’я заняття з
Учителі,
елементами тренінгу « Що таке психологічне благополуччя та
адміністрація
як його підтримувати?»
4. Провести групові та індивідуальні консультації для педагогів з Учителі
актуальних питань навчання та виховання дітей та підлітків

Жовтень

5.Провести групову консультацію «Які ознаки того, що
дитина стала жертвою насилля».

Учителі,
адміністрація

Листопад

6.Забезпечити функціонування «Психологічної вітальні»
з метою профілактики та подолання синдрому
професійного вигорання»
7.Провести панельну дискусію «Роль педагога у
підтримці травмованих дітей».

Учителі

Раз на
місяць

Учителі,
адміністрація

Грудень

8.Провести заняття з елементами тренінгу «Мої
ресурси» з метою підвищення психологічної
пружності.
9.Взяти участь в атестації педагогів:
- здійснити психологічний аналіз уроків;
- здійснити анкетування вчителів з метою написання
характеристики;
- надавати консультативну допомогу вчителям

Учителі, що
атестуються

Січень

Учителі, що
атестуються

Січень

10. Провести просвітницький семінар серед педагогів
щодо психологічної підготовки учнів до ДПА, ЗНО.

Вчителі, які
викладають
5(9) та 7(11)

Квітень

Протягом
навчального
року
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кл

9.

11.Провести психологічну просвіту серед вчителів щодо
безконфліктного спілкування: «Як уникнути конфліктів
з дітьми».

Вчителі

Жовтень

12.Психологічний практикум «Як підвищити
ефективність впливу вчителя на гімназистів з метою
формування ключових компетен-тностей»,
«Психологічні особливості розвитку професійних
компетенцій в сучасних умовах(умовах реформування
освіти)».

Вчителі

13.Підготувати та провести семінар-практикум для
вчителів «Ресурси для подолання стресу». (Стреси у
професійній діяльності вчителя).

Вчителі

14.Провести просвітницьке заняття серед педагогів:
«Інклюзивна освіта в навчальному закладі».

Вчителі

Вересень

15.Провести інтерактивне заняття: «Формування
психологічної готовності вчителя до інновацій».

Вчителі

жовтень

1.Провести індивідуальні консультації учням з
особистих питань.

За запитом

Протягом
року

листопад

квітень

4, 2012, психолог
Психолог 6, 2012

2. Провести просвітницькі консультації, бесіди для учнів Учні 1(5)Жовтень,
«Твоя безпека» з метою профілактики насильства над
7(11)-х класів
листопад
дітьми.
3.Провести бесіди для учнів: «Стрес: причини й ознаки». За запитом
Психологічні техніки подолання стресового стану.

Протягом
року

Психолог №6, 2012
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4.Провести індивідуальні консультації для гімназистів
7(11) класів із психологічної підготовки до ЗНО.

Учні5(9),
Січень,
7(11)-х класів
Лютий

Консультативно-просвітницька робота
10 1.Провести батьківські збори з наступних тем:
• « Роль батьків у створенні сприятливих умов для
перебігу адаптації п’ятикласників до нових умов
навчання».
• «На межі між дитинством та дорослістю.
Проблеми спілкування в системі «Батьки –
діти»»(Проблеми перехідного віку).

Батьки учнів

(для батьків)
Вересень

1(5)-х кл.

Батьки учні
7-8 класів

Жовтень
листопад

Психолог №5, 2012
Шк..Світ
№2,2011

• «Про насильство над дітьми та відповідальність за
скоєння насильства».

Батьки

• «Жорстоке поводження з дітьми. Вплив на
успішність і мотивацію навчання».

Батьки

• «Небезпечний Інтернет».

Батьки 7-8 кл. Квітень

• Психологічні аспекти забезпечення та супровід
інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами.
2. Провести групові та індивідуальні консультації для
батьків з актуальних питань навчання та виховання дітей
та підлітків.

Листопад

1(5)-7(11)
Грудень

1(5)-7(11)

Батьки 2(6)В
класу

Вересень

Батьки учнів

За запитом

1(5)- 7(11)-х
кл

Організаційно-методична робота

№8, 2012 психолог
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11 1.Узгодження і затвердження графіку роботи кабінету
практичного психолога.
2.Оформлення кабінету практичного психолога.
3.Укомплектування документації практичного
психолога.

Вересень
Вересень
жовтень

4.Підготовка до обстеження адаптації учнів в 1(5) класів.

жовтень

5.Виготовлення стимульного матеріалу для проведення
корекційно-розвивальних занять.

Протягом
року

4. Створити та поповнити картотеки дітей постраждалих
внаслідок військових дій

жовтень

6.Підготовка до проведення діагностики з
профорієнтації 5(9)-6(10)-7(11)

Жовтень
листопад

7.Підготовити виступи на батьківські збори різної
тематики.

Згідно
плану

8.Підготувати психодіагностичний інструментарій до
обстеження учнів 8 класів з метою виявлення
акцентуацій характеру.

Вересень
травень

9.Підготувати психодіагностичний інструментарій до
психодіагностики професійних інтересів та схильностей
учнів.

Жовтень
травень

10. Підготувати виступи на методоб’єднаннях класних
керівників.

Грудень

11. Підготувати психолого – педагогічні консиліуми:

І-ІІ
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- Адаптація учнів 1(5) класів до навчання в школі ІІ ст..

семестри

- Адаптація учнів 6(10) класу до умов профільного
навчання.
- Готовність до допрофільної підготовки та профільного
навчання учнів 3(7) та 5(9) класів.
12.Поповнити банк даних обдарованих дітей.

жовтень

13. Підбір матеріалів до інформаційного стенду
психологічної служби.

Вересень
травень

14. Підготовка звіту про роботу психологічної служби ,
робота з документацією службового призначення,
планування на рік, складання тематичних планів.

І-ІІ
семестри

15. Робота в групі професійно-психологічного відбору
під час призову 2018-2019 року.

Вересень,
травень

Підвищення професійного рівня
12 1.Вивчення спеціальної психологічної та педагогічної
літератури.

Психолог

Протягом
року

Психолог

Протягом

2.Опрацювати матеріали з проблеми: «Збереження
психічного здоровя усіх учасників освітнього процесу».
2.Опрацювати матеріали з проблеми: «Підвищення рівня
психологічної грамотності всіх учасників освітнього
процесу як умови упровадження освітніх інноваційних
здоров’язберігаючих технологій».
3.Брати участь у семінарах, м\о практичних психологів
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психологічної служби м.Суми.

року

4.Працювати в бібліотеках міста з фаховими журналами
та методичною психологічною літературою.

Психолог

Протягом
року

5.Опрацьовувати матеріали з теми «Психологічний
супровід усіх учасників освітнього процесу в рамках
концепції «Нова українська школа»»

Психолог

Протягом
року

6.Відвідувати робочі наради, семінари практичних
психологів міста, ПП і СР, ОЦПП і СР.

Психолог

За планом
ІМЦ

ПЛАН РОБОТИ З ПРЕДМЕТУ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№
1.
2.
3.

4.

1. КЕРІВНИЦТВО ПРЕДМЕТОМ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ
Найменування заходів
Термін проведення
Хто проводить
Видати встановлені нормативними документами накази про організацію Серпень-вересень
Директор гімназії
допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання учнів.
Надати допомогу вчителю предмета «Захист Вітчизни» у плануванні роботи Серпень-вересень
Директор гімназії, заступз предмету та військово-патріотично-го виховання.
ник директора з ВР
Здійснити контроль:
Грудень
Директор гімназії
-за якістю проведення занять вчителем предмета
«Захист Вітчизни»;
-за виконанням вимог статутів ЗС України на заняттях з предмета «Захист
Вітчизни;
Жовтень, лютий
Заступник директора
-за якістю засвоєння учнями програми «Захист Вітчизни».
з НВР
-за наявністю і технічним станом майна допризовної під-готовки;
Березень
Директор гімназії
-за підготовкою та проведенням навчально-польових занять і військово- Щоквартально
Директор гімназії
спортивного свята, присвяченого
закінченню вивчення предмета
«Захист Вітчизни».
Квітень-травень
Директор гімназії
Заслухати вчителя предмета «Захист Вітчизни»:
-про стан навчально-матеріальної бази допризовної підготовки;
Вересень
Директор гімназії
-про приписку юнаків 2003 року народження до призовної дільниці Січень
Директор гімназії
Сумського МВК;
-про дотримання заходів безпеки на уроках предмета «Захист Вітчизни»
Грудень, травень
Директор гімназії
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Провести інструкторсько-методичне заняття з команди-рами взводів і Вересень
відділень з метою їх підготовки в якості помічників керівника занять.
Обмін досвідом по обговоренню питань використання міжпредметних Листопад, квітень
зв’зків в інтересах покращення навчаль-но-виховного процесу.
Методична нарада по оптимізації навчального процесу на уроках предмета Листопад
«Захист Вітчизни» та фізичної культури,
вдосконалення практичного навчання учнів.
Обмін досвідом і обговорення прийомів і методів вихо-вання учнів почуття Жовтень
відповідальності за особисту підго-товку до захисту Вітчизни, високих
морально-бойових якостей, активності і відповідального відношення до
виконання своїх обов’язків.
Методична нарада по методиці оцінки знань, умінь і на-вичок учнів з Січень
предмета «Захист Вітчизни» і фізичного виховання.
Надати
методичну допомогу класним керівникам в орга-нізації і Квітень
проведенні Дня цивільного захисту.
3. ЗАХОДИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
Організувати та провести екскурсії до краєзнавчого музею міста, військової Протягом року
частини А-1476 та Державного ліцею-інтернату «Сумський кадетський
корпус».
Провести навчально-виховні заходи інтернаціонального та патріотичного Лютий
виховання учнів.
Організувати і провести Місячники оборонно-масової роботи, присвячені Жовтень, грудень,
Дню захисника Вітчизни, Дню Збройних Сил України, Дню Перемоги.
травень.
Провести зустрічі з ветеранами військової служби, воїна-миінтернаціоналістами та військовослужбовцями Зброй-них Сил України –
учасниками АТО.
Вручення приписних посвідчень учням-юнакам 2003
року народження.
Провести змагання з військово-прикладних видів спорту.
Провести День цивільного захисту.
Провести військово-спортивне свято, присвячене закін-ченню вивчення
предмета «Захист Вітчизни».
Провести змагання з фізичної підготовки:
-з силових вправ на спортивних знаряддях;
-по бігу на короткі дистанції;

Жовтень, лютий,
травень
Лютий
Протягом року
Квітень
Травень
Жовтень, грудень,
травень.
Вересень, квітень

Вчитель предмета «Захист
Вітчизни»
Заступник директора
з ВР
Керівник методичного
об’єднання
Заступник директора
з ВР, вчитель предмета
«Захист Вітчизни», класні
керівники
Керівник методичного
об’єднання
Вчитель предмета «Захист
Вітчизни»
Заступник директора
з ВР, вчитель предмета
«Захист Вітчизни»
Вчитель предмета «Захист
Вітчизни», класні керівники
Заступник директора
з ВР, вчитель предмета
«Захист Вітчизни»
Класні керівники, вчитель
предмета
«Захист
Вітчизни»
Мусієнко О.Г.
Мусієнко О.Г.
Директор гімназії
Мусієнко О.Г.
Мусієнко О.Г.
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11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
1
2
3
4
5
6

8
9
1
2
3
4
5

-з осіннього кросу;
Жовтень
Взяти участь у міській спартакіаді з військово-прикладного семиборства.
Квітень
Мусієнко О.Г.
Взяти участь у міському етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово- Квітень
Мусієнко О.Г.
патріотичної гри «Джура»
4. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Оновити документацію добового наряду роти.
Серпень
Мусієнко О.Г.
Оновити макети орієнтирів місцевих предметів.
Серпень
Мусієнко О.Г.
Виготовити мішені для стрільби з автомата Калашникова.
Квітень
Мусієнко О.Г.
Провести косметичний ремонт кабінету допризовної підготовки.
Серпень
Мусієнко О.Г.
Оновити навчальне місце для проведення занять із стройової підготовки.
Серпень
Мусієнко О.Г.
Встановити мультимедійне обладнання в кабінеті «Захист Вітчизни».
Серпень
Мусієнко О.Г.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ у 2019 – 2020 н. р.

1. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Зміст роботи
Термін
Відповідальний
проведення
Провести бесіди серед учнів про попередження дитячого травматизму під час перерв
Початок чверті,
Кл. керівники
раз на місяць
Провести вивчення правил поведінки учнів на вулиці, у транспорті тощо
За графіком
Кл. керівники
Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків фізичної культури
щоуроку
Вч. фізкультури
Серед учнів провести виставу для вивчення правил дорожнього руху
грудень
Заступник з ВР
Провести на батьківських зборах цикл лекцій про попередження дитячого травматизму
1 раз на чверть
Кл. керівники
Провести: гру-конкурс з вивчення ПДР, конкурс дитячих творчих робіт; конкурс кращого
Березень
Кл. Керівники
читця; конкурс на знання правил дорожнього руху; диктанти.
Батьк. комітет
Заключний етап гри, підбиття підсумків місячника з вивчення ПДР
Травень
Заступник з ВР,
гурток ЮІДР
Провести конкурс малюнків з вивчення правил дорожнього руху
Травень
Вч.мистецтва
Провести аналіз дитячого травматизму протягом чверті
1 раз на чверть
Кл.керівники
2. ЗАХОДИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ у навчальному закладі
Організувати навчання працівників з пожежної безпеки
Протягом року
учителі ОЗ
Обладнати в учительській кімнаті куточок пожежної безпеки
Січень
учителі ОЗ
Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів
Протягом року
учителі ОЗ
Організувати з числа старшокласників дружини юних пожежників
Січень
учителі ОЗ
Забезпечити розробку і затвердити план евакуації та порядок оповіщення працівників на
Лютий
учителі ОЗ
випадок виникнення пожежі
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7
8
9
10
1
2
3
5
6
7

Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки
1 раз на семестр
учителі ОЗ
Регулярно проводити огляд приміщень та території щодо дотримання протипожежного режиму 1 раз на чверть
Адміністрація
Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та
Березень
Заступник з ВР
при проведенні культурно-масових заходів
У разі виникнення пожежі дії працівників, насамперед, повинні спрямуватись на забезпечення 1 раз на рік
Адміністрація
безпеки дітей та їхньої евакуації (практичне навчання)
Питання про пожежну безпеку розглянути на нараді при директорові
Травень
Директор
3. ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ, ПОЖЕЖАМ І НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ ВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
Ознайомити трудовий колектив з правилами внутрішнього розпорядку
Вересень
Голова ПК
Ознайомити трудової колектив із посадовими інструкціями
Серпень
Директор
Затвердити колективний договір адміністрації та профкому про проведення заходів з охорони праці
Серпень
Голова ПК
Регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки серед технічного персоналу
1 раз на семестр
Заступник з
АГР
Організувати перевірку знань з питань охорони праці
1 раз на три роки
Комісія
Регулярно знайомити колектив працівників зі статистичними даними нещасних випадків по місту
1 раз на чверть
Директор
4. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 2018 - 2019

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

9
10

Провести інструктаж з охорони праці
Оформити посадові обов’язки спеціалістів згідно з новими вимогами
Організувати вивчення курсу "Безпека життєдіяльності" серед працівників закладу
Провести інструктаж на робочому місті та огляд кабінетів. Результати аналізувати на нарадах
при директорові та на засіданнях ПК
Оформити акти дозволу на роботу в кабінетах підвищеної небезпеки
Оформити відповідні накази з охорони праці
Здійснювати контроль за чергуванням учнів та вчителів. Аналізувати виконання заходів з
охорони праці на засіданнях ПК, нарадах при директорові, зборах колективу
Здійснювати контроль за дотриманням правил поведінки учнями на уроках та перервах, а
також відвідування учнями навчальних занять
Перевірити стан спортивного обладнання в спортзалі та на спортмайданчику
Завершити профілактичний ремонт приміщень.

1
2

5. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ
Завуч з ВР, уч.ОБЖ
Ознайомити учнів навчального закладу із законом України "Про дорожний рух"
Протягом року
Заняття з ОБЖ, роз’яснювати необхідні питання відповідно до програми
Січень
Уч. ОБЖ

1
2
3
4
5
6
7
8

31.08
До 1.10
До 1.09
2 рази на рік

учителі ОЗ
учителі ОЗ
директор
Заступники

До 1.09
вересень
постійно

Заступники
директор
Завучі

постійно

Вчителі

Вересень
До 25.08

Вчитель ф/к
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4

Регулярно проводити профілактичну роботу серед учнів для попередження дитячого дорожньотранспортного травматизму: місячник з ПДР, конкурс на знання ПДР, конкурси малюнків та
газет, диктанти
Провести на батьківських зборах бесіду щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного
травматизму

Протягом року

Заступник з ВР,
учителі ОБЖ

Січень

Заступник,
учителі ОБЖД

6. ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПОБУТОВОГО ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД ПЕДАГОГІЧНОГО ТА УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВІВ
1 Заняття серед працівників гімназії на тему "Профілактика побутового травматизму "
серпень
Зааступник з ВР
2 Бесіди серед працівників закладу щодо запобігання побутового травматизму в житлових та
1 раз на квартал
адміністрація
підсобних приміщеннях, присадибних ділянках, у місцях відпочинку
4 Бесіди серед учнівського колективу на тему "Я один у дома"
1 раз на півріччя
Кл. керівники
5 Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків з профілактики побутового травматизму
Батьківські збори
Кл. керівники
Перспективний план-графік внутрішньошкільного контролю за рівнем навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної
частини робочого навчального плану на 2015-2020 рр.
№
з/п

Назва предмета

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

М

Нр М

М,ХІІ,V

Ст, ІІІ

М, 9/12/5

1.

Українська мови та література

2.

Зарубіжна література

3.

Мистецтво, художня культура

4.

Англійська мова

5.

Друга іноземна мова (німецька)

6.

Історія, «Людина і світ»

7.

Правознавство

8.

Біологія

9.

Географія

10.

Природознавство

11.

Економіка

З

12.

Математика

М

13.

Фізика, астрономія

Ст

Ст ХІ
М11
З (10-11 кл.)

Нр ХІ

З (10-11 кл.), II

М(8-11пр)ІІ

Ст ХІ
З (ЛіС, ХІ) М

Ст (іст. Укр.) І
Ст, X

Ст Р

З, XI
Ст Х

Р

Ст 2

З, XI
Ст, II

З (економ.) Х
Ст М

М ХІІ,V

Ст, II

З ІV

Р (астрон.), ХII

М9,12, 5
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14.

Хімія

15.

Інформатика

16.

Основи здоров’я

17.

Фізична культура

М

18.

Захист Вітчизни

Ст

М ІІ

Ст 11

Ст

РХ

М3

Р

Ст ХІІ

Ст З Х
Ст З
М, IV

Ст 12

Умовні позначення: Р – рівень знань, Нр – на виконання наказу, Ст – стан викладання предмета, М – моніторинг знань, З – зрізи знань, Впр –
впровадження нових програм
Додаток 2

Науково-методична рада гімназії
1. Бондарева Катерина Іванівна – голова науково-методичної
ради гімназії.
2. Симоненко Лариса Іванівна - відповідальна за результативність
науково-методичної роботи гімназії, координатор проведення
атестації педагогічних працівників, відповідальна за роботу з
малодосвідченими вчителями, координатор турнірної роботи в
гімназії та організаційних питань з проведення турнірів на
базі гімназії, координатор проектів „ Здорові діти - могутня
держава", „Обдаровані діти", „Профільне навчання".
3. Пчеляна Лариса Василівна - відповідальна за вивчення й аналіз
стану навчально-виховної роботи в 6-7 класах, за організацію
роботи
методичних
об'єднань
учителів
предметів
гуманітарного циклу, координатор проектів «Школи: партнери
майбутнього», «Мова відкриває світ», „Кадрова робота: До
вершин майстерності".

діагностування
та
прогнозування
виховної
роботи,
організацію діяльності ДНР, за організацію роботи
методичного об'єднання класних керівників, координатор
турнірної роботи в гімназії та організаційних питань з
проведення турнірів на базі гімназії, координатор проекту
„Громадянська освіта. Демократична школа".
6. Шевченко Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук,
керівник центру педагогічної ініціативи, консультант з питань
дидактики.
7. Зимак Юрій Анатолійович, кандидат фізико-технічних
наук, консультант з організації турнірної роботи, науководослідницької роботи учнів гімназії.
8. Улунова Анна Євгенівна, кандидат психологічних наук,
консультант з питань психологічного забезпечення
навчально-виховного процесу.

4. Яковлєва Людмила Миколаївна - відповідальна за вивчення й
аналіз стану навчально-виховної роботи в 1-5 класах,
відповідальна за організацію роботи методичних об'єднань
вчителів предметів фізико - математичного циклу.

9. Рак Ольга Вікторівна - відповідальна за роботу
психологічної служби, проведення психологічних
практикумів, тренінгів, семінарів для педагогів.

5. Семенцова Наталія Олександрівна - відповідальна за

10. Мозгова Надія Іванівна - відповідальна за роботу
гімназійного учнівського наукового товариства.
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11.

Депутат Вікторія Микитівна, методист ІМЦ, відповідальна за організацію роботи методичних
об'єднань вчителів предметів природничого циклу,
консультант з питань сучасних методик і педагогічних
технологій.

12.

Сударєва Галина Федорівна, методист СОІППО,
консультант
з
питань
атестації
педпрацівників,
координатор проекту „Портфоліо"
Валюх Катерина Михайлівна - відповідальна за
організацію позаурочної роботи з фізичного розвитку
учнів.

13.

14.

Шеберстова Людмила Євгеніївна - відповідальна за
реалізацію проекту „Художньо - естетичний розвиток
учнів".

15.

Каленик Ірина Ігорівна - відповідальна за впровадження
пілотного проекту „Сучасний кабінет біології".

1
Додаток 3

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи над науково-методичною проблемою
,,Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з метою реалізації оновлених підходів до організації профільного навчання,
іншомовної освіти та національно-патріотичного виховання шляхом упровадження освітніх інноваційних, здоров’язбережувальних
технологій ”
І етап (2015 - 2016)
Теоретичне вивчення стану проблемного питання в теоретичному та практичному аспектах.
Форми роботи: робота тимчасових робочих груп, проведення семінарів-практикумів, обговорення питання на засіданнях педагогічної ради,
методичних об’єднань, самоосвіта, уроки-покази, конференція «Нові підходи в організації навчально-виховного процесу».
ІІ етап (2017-2019)
1. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з питання впровадження освітніх інноваційних технологій.
2. Розробка та апробація інноваційних технологій, спрямованих на підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
3. Діагностування. Аналіз та узагальнення результатів.
4. Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Форми роботи: самоаналіз та аналіз результатів, діагностування, взаємооцінка, індивідуальні консультації, аналіз і систематизація матеріалів
робочих та творчих груп, методичних об’єднань, засідання педради «Раціональність та універсальність педагогічних інновацій».
ІІІ етап (2019-2020)
1. Комплексний аналіз результатів дослідження. Узагальнення досвіду.
2. Оформлення та впровадження результатів дослідження. Розвиток творчої ідеї.
Форми роботи: творчі звіти, творчі портрети, конференції, педагогічні читання, методичні рекомендації, засідання педагогічної ради – звіт.
Очікувані результати:
1. Підвищення педагогічної майстерності вчителів, рівня модернізації освітнього процесу в гімназії
2. Використання всіма педагогами гімназії освітніх інноваційних технологій з метою реалізації стратегії переходу на новий зміст, структуру,
термін навчання.
3. Створення умов для збереження фізичного, психічного, морального здоров`я педагогів і учнів
4. Удосконалення форм і поглиблення індивідуальних підходів до організації науково-методичної роботи в гімназії
5. Створення методичних посібників, міні-підручників, комп’ютерних програм з різних предметів
6. Активізація діяльності творчих груп зі створення сучасної методичної бази, відеоматеріалів для викладання базових навчальних предметів.

