
ПЛАН РОБОТИ 
НВК «ШЕЛ»      

БЕРЕЗЕНЬ – 2023 

Заходи організації навчально-виховної діяльності 

№ 
п/п 

Зміст діяльності Відповідальний 
Термін 

виконання 

Відмітки 
про 

виконання 

1.  

Засідання педагогічної ради: 
1. Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
2. Про організацію та проведення державної підсумкової атестації та 

особливості завершення  2022-2023 навчального року. 
3. Про прийом учнів на навчання до НВК «ШЕЛ» у 2023 році. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

 

29.03.  

2.  

Засідання атестаційної комісії 
1. Про характеристики діяльності педагогічних працівників у 

міжатестаційний період, які атестуються у 2022/2023 навчальному  
році. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

члени атестаційної 
комісії 

До 01.03.  

3.  

Засідання атестаційної комісії 
1. Про атестацію педагогічних працівників у 2022/2023 н.р. 

2. Про клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня. 

3. Про підсумки атестації працівників у 2022/2023 н.р. 

4. Про психологічний супровід вчителів, які атестувалися. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

члени атестаційної 
комісії 

24.03.  

4.  

Нарада при директорові: 

1. Про проведення Шевченківських днів; 

2. Про організацію математичного конкурсу «Кенгуру»;  

3. Про підготовку до засідання педагогічної ради НВК «ШЕЛ»; 

4. Про засідання атестаційної комісії та ознайомлення  педагогічних 

працівників, які атестувалися у 2022/2023 н.р. з характеристиками. 

5. Про проведення Дня українського добровольця. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Юрків  
06.03.  

1. Про організацію та проведення фізичного конкурсу «Левеня»; 

2. Організація та проведення декади математики та інформатики; 

3.Про прийом учнів на навчання у 5, 10 класи до НВК «ШЕЛ»; 

4. Проведення Дня відкритих дверей; 

5. Про педагогічний патронаж та роботу з молодими фахівцями; 

6. Про стан роботи з учнями, які здобувають освіту за сімейною 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Петрів Н.В. 
Сава І.С. 

17.03.  



(домашньою формою). 

7. Про проведення Дня театру. 

8. Про проведення тижня безпеки життєдіяльності. 

9. Організація проведення Дня цивільного захисту. 

5.  

Виробнича нарада: 

1. Про підсумки участі учнів в інтернет – олімпіадах; 

2. Про атестацію педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.; 

3. Про засідання атестаційної комісії І рівня; 

4. Про організацію проведення історичного конкурсу «Лелека»; 

5. Про організацію та проведення фізичного конкурсу «Левеня»; 

6. Про організацію математичного конкурсу «Кенгуру»; 

7. Про організацію та проведення декади математики; 

8. Про засідання педагогічної ради. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

 

 
 

 
 

6.  

1. Про педагогічний патронаж та взаємовідвідування уроків молодих 

спеціалістів; 

2. Про стан роботи з учнями, які перебувають на сімейній формі здобуття 

освіти; 

3. Про проведення Шевченківських днів. 

4. Про проведення Дня українського добровольця. 

5. Про проведення Дня театру. 

6. Про проведення тижня безпеки життєдіяльності. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

 

  

7.  
Засідання методичних об’єднань: 
Підготовка  завдань та рекомендаційних матеріалів  щодо  підготовки  до  
державної  підсумкової  атестації  учнів 1 групи НВК «ШЕЛ» 

Горняткевич Н.І. 
голови методичних 

об’єднань 
До 23.03.  

8.      

Заходи забезпечення якості навчального процесу 

1.  

Засідання предметних методичних об’єднань. Ознайомлення з листом 
МОН «Про завершення навчального року та особливості проведення ДПА 
у 2022-2023 н.р.», опрацювання критеріїв оцінювання робіт, підготовка 
завдань для проведення ДПА 

Горняткевич Н.І.  

голови методичного 

об’єднання 

25.03.-29.03.  

2.  Організація та проведення Декади математики 
 Горняткевич Н.І. 

Петрів Н.В. 
15.03.-26.03.  

3.  Розробка плану проведення  Дня цивільного захисту. Обговорення вмінь Врублевська А.П. До кінця  



та навиків, які необхідно відпрацювати під час його проведення.  Романюк С.В. березня 

4.  
Ознайомлення учнів 1-ї групи з процедурою  ДПА 2022/2023 н.р. та 
визначення навчальних предметів для проходження ДПА 

Горняткевич Н.І. 
 голови 

методоб’єднань 
До 26.03  

5.  
Проведення моніторингу № 2 з наступних навчальних предметів: 

українська мова, математика, історія, фізика 
Горняткевич Н.І. 

 
 

 

 

6.  Засідання м/о кураторів груп Врублевська А.П.   

7.  Вивчення викладання алгебри та геометрії 
Горняткевич Н.І. 

Петрів Н.В. 

Протягом 

місяця 
 

8.  
Робота з молодими вчителями (педагогічний патронаж), 

новопризначеними кураторами. 
   

Заходи забезпечення виховного впливу на учнів 

1. 

Про проведення заходів: 

• на вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка; 

• до Дня українського добровольця; 

• до Дня театру; 

• до Тижня безпеки життєдіяльності. 

Врублевська А.П. 
Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 
РУС 

 

09,10.03. 

13.03. 

27.03. 

28.03.-31.03. 

 

2. Відвідування виховних годин та відкритих виховних заходів 
Врублевська А.П. 

 

Березень, 

2023 
 

3. 

Проведення заходів: 
- превентивного виховання; 
- на збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу; 
- профорієнтаційного спрямування. 

Врублевська А.П. 
Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 
Олексів М.О. 

Березень, 
2023 

 

4. 
Робота з РУС НВК «ШЕЛ» «Наша пісня, наша дума не вмре, не згине» до 

Тижня сценічного мистецтва 

Врублевська А.П. 
Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

До 24.03.2023 
 

5. 

Проведення заходів: 
- превентивного виховання: "Спілкування з однолітками. Протидія 

булінгу в підлітковому середовищі", "Не проміняй свободу на 
рабство. Попередження шкідливих звичок". 

- на збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу; 
"Життя - найвища цінність. Профілактика суїцидальних тенденцій", 
"Формування ціннісних орієнтирів підлітків". 

- профорієнтаційного спрямування: "Хочу-можу-роблю. Важливість 
правильного вибору професії". 

 

 

 

Олексів М.О. Березень, 

2023 
 



Робота з громадою 

1.  Організація проведення Дня відкритих дверей 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

  

2.      

3. Робота з учнями-членами РУС НВК «ШЕЛ» 
Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 
Протягом 

місяця 
 

4. 
Робота з громадськими об’єднаннями та організаціями, їх представниками 
з метою долучення останніх до проведення заходів профорієнтаційного 
спрямування. 

Врублевська А.П. 
Бурак З.Є. 

Протягом 
місяця 

 

5. 
Робота з батьками та учнями, які перебувають на сімейній формі здобуття 
освіти. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

Протягом 
місяця 

 

6. Робота з  учнями та батьками сімей пільгових категорій Врублевська А.П 
Впродовж 

місяця 
 

  7. 
Батьківські зустрічі: "Підлітковий вік. Як зберігати спокій в умовах 
"турбулентності". 

Олексів М.О. 
Впродовж 

місяця 
 

Контроль 

1.  

Контроль: 

• за  виконанням  єдиних  вимог  орфографічного режиму НВК 

«ШЕЛ»  та  стану перевірки зошитів; 

• за виконанням  навчальних  програм і планів; 

• веденням педагогічними працівниками записів у НІТ, здійсненням 

тематичного оцінювання та обліку відвідування занять учнями 

НВК «ШЕЛ»; 

• за роботою РУС НВК «ШЕЛ»; 

• за роботою кураторів груп; 

• за роботою молодих фахівців; 

• виконання заходів приурочених декаді математики. 

 
 
 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

01.03.-25.03.  

2.  
Опрацювання методичного листа МОН про завершення навчального року 

та проведення ДПА у 2022-2023 н.р. 

Горняткевич Н.І. 

голови методичних 

об’єднань 

До 27.03.  



3.  

Контроль: 

• за станом відвідування учнями уроків; 

• за проведенням уроків алгебри та геометрії, особливостями їх 

проведення; 

• за станом харчування у їдальні. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

Протягом 

місяця 
 

4.  Відвідування відкритих виховних заходів Врублевська А.П 
Впродовж 

місяця 
 

5.  

Відвідування спортивних  змагань з різних видів командних ігор з нагоди 

проведення заходів на збереження життя і здоров’я учасників освітнього 

процесу. 

Врублевська А.П 
Впродовж 

місяця 
 

6.      

Підготовка наказів та розпоряджень 
1. Про організацію та проведення декади математики та інформатики Горняткевич Н.І. До 11.03.  

2. Про підсумки атестації у 2022-2023 н.р. Горняткевич Н.І. До 29.03.  

3. Про підсумки проведення декади математики Горняткевич Н.І. До 29.03.  

4. 
Про завершення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації 

Горняткевич Н.І. 
До 29.03.  

5. 

Про проведення заходів: 

• на вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка; 

• до Дня українського добровольця; 

• до Дня театру; 

• до Тижня безпеки життєдіяльності. 

  

 
 

Врублевська А.П. 
   

6.     

7.     

 

 

 


