
ПЛАН РОБОТИ   НВК «ШЕЛ» 

ЛИСТОПАД – 2022 

Заходи організації навчально-виховної діяльності 

№ 

п/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

 

1 

Наради при директорці: 

1. Про виконання плану за жовтень та основні завдання на листопад. 

2. Про моніторинг стану викладання української мови у 5-6 групах та історії 

України у 1, 11 та 21 групах. 

3. Про організоване завершення навчального семестру. 

4. Про результати поглибленого медичного огляду учнів. 

5. Про участь та результативність учнів у предметних олімпіадах. 

6. Про неухильне дотримання правил поведінки усіх учасників освітнього 

процесу під час оголошення сигналу «Повітряна тривога», «Евакуація». 

7. Про організацію і проведення І етапу ХІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської молоді ім. Тараса Шевченка у 2022-2023 

навчальному році та підготовку учнів до участі в ІІ етапі; 

8. Про проведення Дня української писемності та мови; 

9. Про проведення Тижня правових знань; 

10. Про проведення Дня Гідності і Свободи; 

11. Про організацію та проведення моніторингових робіт серед учнів 5 – 8, 1, 11 

та 21 навчальних груп; 

12. Про організацію і проведення І етапу ХХІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської молоді ім. Петра Яцика у 2022-2023 

навчальному році та підготовку до участі в ІІ етапі; 

13. Про роботу гуртків; 

14. Про систему роботи з новопризначеними кураторами; 

15. Про педагогічне наставництво; 

16. Про взаємовідвідування уроків вчителями-предметниками. 

17. Про підготовку до проведення засідання педагогічної ради 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

Олексів М.О. 

07.11. 

 

 

 

 

 

 

14.11. 

 

 

 

21.11. 

 

 

 

28.11. 

 

2 

Виробничі наради: 

1. Про організоване завершення І семестру та виконання навчальних планів і 

програм; 

2. Про проведення І етапу предметних олімпіад та подання заявки на участь у ІІ 

етапі; 
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3. Про моніторинг стану викладання української мови у 5-6 групах та історії 

України у 1, 11 та 21 групах; 

4. Про неухильне дотримання правил поведінки усіх учасників освітнього 

процесу під час оголошення сигналу «Повітряна тривога», «Евакуація»; 

5. Про проведення Дня української писемності та мови; 

6. Про проведення Тижня правових знань; 

7. Про проведення Дня Гідності і Свободи; 

8. Про організацію та проведення моніторингових робіт серед учнів 5-1 

навчальних груп; 

9. Про організацію і проведення І етапу ХХІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської молоді ім. Петра Яцика у 2022-2023 

навчальному році та підготовку учнів НВК «ШЕЛ» до участі в ІІ етапі; 

10. Про організоване завершення І семестру та складання плану роботи 

педагогічних працівників на час зимових канікул; 

11. Про дотримання єдиного орфографічного режиму за результатами перевірки 

документації 

12. Про роботу з учнями, які перебувають на сімейній формі здобуття освіти; 

13. Про роботу з молодими вчителями, новопризначеними кураторами; 

14. Про результати роботи щодо взаємовідвідування уроків вчителями-

предметниками. 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

Олексів М.О. 

 

07.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11. 
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4     

Заходи забезпечення якості навчального процесу 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Відповідальний Термін 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1 
Вивчення досвіду вчителів, що атестуються у 2022-2023 н.р. Відвідування уроків, 

ознайомлення з методичними напрацюваннями, проведення позаурочної роботи 

Члени атестаційної 

комісії 

Упродовж 

місяця 

 

2 

Організація та проведення заходів до: 

▪ Дня української писемності та мови; 

▪ Тижня правових знань; 

▪  Дня Гідності і Свободи; 

▪ Дня вшанування пам’яті голодоморів і політичних репресій 

Врублевська А.П. 

Ярема І.П. 

Зворська М.М. 

09.11. 

14-18.11. 

21.11. 

25.11. 

 

3 Робота з молодими вчителями (педагогічний патронаж) 
Горняткевич Н.І. 

Сава І.С. 
 

 

4 Взяти участь у:    
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• проведенні ІІ етапу ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської молоді ім. Тараса Шевченка у 2022-2023 навчальному роцІ: 

• Годині Коду. 

Горняткевич Н.І. 

Воронич І.М. 

5 

Провести: 

▪ І етап XVІІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика; 

▪ І етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді 

імені Тараса Шевченка. 

Вчителі української 

мови 
До 09.11. 

 

6 

Здійснити оформлення заявок на участь у І турі ІІ етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад з історії, української мови та математики. Організувати 

підготовку учнів до участі в ІІ етапі.  

Зворська М.М., 

Ярема І.П.,  

Петрів Н.В.,  

 

 

7 
Здійснити оформлення заявок на участь у ІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка 
Ярема І.П.         

 

8 
Знайомство з педагогічним досвідом вчителів-предметників, колег по роботі через 

взаємовідвідування уроків 

Вчителі-

предметники 

Протягом 

місяця 
 

9 
Проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями-предметниками Вчителі-

предметники 

Протягом 

місяця 
 

10 Організація профорієнтаційної роботи Врублевська А.П.   

11 
Проведення роботи з учнями, які перебувають на сімейній формі здобуття освітніх 

послуг 
Горняткевич Н.І.  

 

 Заходи забезпечення виховного впливу на учнів 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Відповідальний Термін 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1.  Організувати: 

▪ проведення Дня української писемності та мови; 

▪  Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій; 

▪  Проведення Тижня правових знань; 

▪ Дня Гідності і Свободи 

 

Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

Куратори груп 

  

2.  Робота з представниками РУС НВК «ШЕЛ» Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

11.11. 

18.11. 

 

3.  Проведення корекційних заходів щодо: 

- Проявів негативних звичок чи поведінки в колі учнівської молоді; 

- Загрози кібербулінгу; 

- Домашнього насильства; 

- Булінгу; 

- Проявів нетерпимості та недостатнього толерантного ставлення одне до 

 

 

Олексів М.О. 

 

 

Упродовж 

місяця 

 



 4 

одного. 

4.  
Взяти участь у проведенні Дня відкритих дверей для батьків 5-6 навчальних груп 

адміністрація, 

куратори груп 

15.11.  

5.  Проведення волонтерської роботи Врублевська А.П. 

Баскакова Н.П. 

РУС 

Протягом 

місяця 

 

6.  Взаємовідвідування виховних годин кураторами груп та вчителями-

предметниками з метою обміну досвідом 

Куратори груп Протягом 

місяця 

 

7.      

Контроль 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Відповідальний Термін 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1 Контроль за відвідуванням занять і навчанням учнів 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
  

2 

Контроль: 

▪ за викладання української мови, математики, історії, фізики  у 5-7, 8-11 

класах; 

▪ за взаємовідвідуванням уроків вчителями-предметниками; вчителями, які 

атестуються; 

▪ за взаємовідвідуванням виховних годин; 

▪ за роботою з учнями, які перебувають на сімейній формі здобуття освіти; 

▪ за роботою РУС НВК «ШЕЛ»; 

▪ за організацією заходів профорієнтаційного спрямування 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
  

3 Підготовка завдань для проведення моніторингових робіт Горняткевич Н.І.   

4 Виконання навчальних планів і програм за І  семестр 2022-2023 н.р. Горняткевич Н.І.   

5 
Відвідування учнями НВК «ШЕЛ», наявність в них ділового одягу, дотримання 

ними санітарно-гігієнічних вимог, харчуванням 

Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

  

5 За роботою вчителів з обдарованими дітьми Горняткевич Н.І.   

6 За виконанням виховних планів кураторами груп Врублевська А.П.   

7 
Організації і проведення занять по підготовці переможців І туру ІІ етапу 

предметних олімпіад до участі в ІІ турі ІІ етапу з наступною подачею заявок. 
Ярема І.П. 

Впродовж 

місяця 
 

8 
Подача звіту  про проведення І етапу і  заявки на участь в ІІ етапі  конкурсу імені 

Тараса Шевченка 
Ярема І.П. 

Згідно графіка 

проведення ІІ 

етапу олімпіад 
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9 
Подача звіту  про проведення І етапу і  заявки на участь в ІІ етапі  конкурсу імені 

Тараса Шевченка 
Горняткевич Н.І. Згідно графіка   

10 
Подача звіту  про проведення І етапу і  заявки на участь в ІІ етапі  XV 

Міжнародного конкурсу знавців української мови ім..П.Яцика 
Горняткевич Н.І. Згідно графіка   

11     

12     

Підготовка наказів та розпоряджень 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Відповідальний Термін 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1 

Про організацію та проведення заходів з подальшим аналізом: 

▪ до Дня української писемності та мови; 

▪ до Тижня правових знань; 

▪ до Дня пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій; 

▪ до Дня Гідності і Свободи. 

Врублевська А.П. 

  

2 Про організоване завершення І навчального семестру 2022-2023 н.р. Кутельмах І.Р.   

3 Про підготовку до роботи НВК «ШЕЛ» в зимовий період 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

  

4 Про роботу гуртків по НВК «ШЕЛ» Врублевська А.П.   

5 Про стан роботи зі звернення громадян Кутельмах І.Р.   

6 
Про проведення ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

молоді ім. Тараса Шевченка у 2022-2023 навчальному році 
Горняткевич Н.І.   

7 Про проведення приписки юнаків 2006 року народження до призовної дільниці Кутельмах І.Р.   

8 
Про організацію і проведення І етапу ХХІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської молоді ім. Петра Яцика у 2022-2023 навчальному році  
Горняткевич Н.І.   

9 

Про затвердження графіків проведення консультацій та оцінювання навчальних 

досягнень учнів – здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою навчання 

за І семестр 2022-2023 н.р. 

Горняткевич Н.І.   

10 
Про замовлення документів про освіту випускникам НВК «ШЕЛ» 2022-2023 

навчального року 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 
  

 


