
 

ПЛАН РОБОТИ  НВК «ШЕЛ» 
КВІТЕНЬ – 2023 

Заходи організації навчально-виховної діяльності 
1. Засідання педагогічної ради: 

     

2. 

Наради при директорові: 
1. Про підсумки роботи у березні та планування роботи на квітень 2023 

рік; 
2. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.; 
3. Про проведення днів благоустрою (28.03.-12.04.); 
4. Про проведення Тижня здорового способу життя (03.04.-07.04.); 
5. Про організацію і проведення Хресної Дороги у НВК «ШЕЛ» 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

03.04.  

1. Про організацію і проведення ДПА для учнів 1 групи. Підготовка завдань 
до ДПА. 
2. Про організацію і проведення вступної кампанії до 5 класу НВК «ШЕЛ» у 
2022/2023 н.р. Розробка відповідних документів. Підготовка завдань для 
вступу до 5 класу. 
3. Про проведення заходів до дня пам’яті Чорнобильської трагедії 
«Чорнобиль – біль і трагедія українського народу»; 
4. Про особливості завершення 2022/2023 н.р., опрацювання нормативних 
документів; 
5. Про проведення ІІ етапу моніторингових робіт серед учнів 5-11 
навчальних груп. 
6. Про проведення підсумкового та семестрового оцінювання для 
здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою освіти. 
7. Про проведення підсумкового оцінювання для здобувачів освіти за 
екстернатною формою освіти. 
 

17.04.  

3. 

Виробнича нарада: 
1. Про підсумки роботи у березні та планування роботи у квітні; 
2. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.; 
3. Про проведення днів благоустрою (28.03.-12.04.); 
4. Про проведення Тижня здорового способу життя (03.04.-07.04.); 
5. Про організацію і проведення Хресної Дороги у НВК «ШЕЛ»; 
6. Про організацію і проведення ДПА для учнів 1 групи. Підготовка 

 
 
 
 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

04.04. 
18.04. 

 



завдань до ДПА. 
7. Про організацію і проведення вступної кампанії до 5 класу НВК «ШЕЛ» 

у 2022/2023 н.р. Розробка відповідних документів. Підготовка завдань 
для вступу до 5 класу. 

Про проведення заходів до дня пам’яті Чорнобильської трагедії 
«Чорнобиль – біль і трагедія українського народу»; 
8.  Про особливості завершення 2022/2023 н.р., опрацювання 

нормативних документів; 
9. Про проведення ІІ етапу моніторингових робіт серед учнів 5-11 

навчальних груп. 
10. Про проведення підсумкового та семестрового оцінювання для 

здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою освіти. 
11. Про проведення підсумкового оцінювання для здобувачів освіти за 

екстернатною формою освіти. 
13. Про проведення підсумкового та семестрового оцінювання для 
здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою освіти. 
14. Про проведення підсумкового оцінювання для здобувачів освіти за 
екстернатною формою освіти. 
 

Олексів М.О. 
 
 

4.     

Заходи забезпечення якості навчального процесу 
 

1. 

1. Робота з молодими та малодосвідченими вчителями (педагогічний 
патронаж); 
2. Робота з новопризначеними кураторами; 
3. Проведення серії тренінгів по роботі з педагогічним колективом НВК 
«ШЕЛ»; 
4. Засідання методичної ради НВК «ШЕЛ» щодо завершення навчального 
року та організації проведення державної підсумкової атестації. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

 

Протягом 
місяця 

 

2. 
Вивчення системи роботи вчителів трудового навчання, мистецтва і 
технологій, технологій і дизайну, хімії та біології. 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

 

Протягом 
місяця 

 

 Заходи забезпечення виховного впливу на учнів 
 



1. 

Організація та проведення: 
▪ Днів благоустрою; 
▪ Тижня здорового способу життя; 
▪ Хресної дороги; 
▪ Заходів вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. 

Врублевська А.П. 
Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 
  

2. 

Організація та проведення заходів: 
▪ До Міжнародного дня спорту та Всесвітнього дня здоров’я; 
▪ Щодо здорового способу життя; 
▪ Щодо правил техніки безпеки, збереження власного життя і здоров’я 

у воєнний час; 
▪ Профорієнтаційного спрямування. 

Врублевська А.П. 
Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

05.-07.04. 
18.-28.04. 

 

3. 

Організація та оформлення: 
▪ відеопривітання до Великодніх свят для ліцеїстів, батьків, вчителів 

НВК «ШЕЛ»; 
▪ відеоролика до Міжнародного Дня пам’яток та історичних місць. 

Бурак З.Є. 
Яковенко Н.П. 

До 16.04. 
До 17.04. 

 

4. Учнівські рейди РУС «Перерва», «Урок», «Цигарка» 
Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 
Яковенко Н.П. 

Впродовж 
місяця 

 

5. Профілактика суїцидальних тенденцій «Життя – найвища цінність» Олексів М.О. 
Впродовж 

місяця 
 

 Робота з громадою 

 Родинний міст. Зустріч із батьками  учнів на вимогу. 
Врублевська А.П. 

Олексів М.О. 
Впродовж 

місяця 
 

 Бесіди з батьками «Безконфліктна дисципліна в житті дитини». 
Врублевська А.П. 

Олексів М.О. 
Впродовж 

місяця 
 

 
Засідання  батьківського  комітету  школи «Про підсумки  навчального  року 
та перспективне планування роботи на наступний навчальний рік». 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

Впродовж 
місяця 

 

 
Консультаційний пункт для батьків, котрі мають труднощі у вихованні 
дитини. 

Врублевська А.П. 
Олексів М.О. 

Постійно  

     

Контроль 

1. 
Контроль  за  виконанням  єдиних  вимог  орфографічного режиму НВК 

«ШЕЛ»  та  стану перевірки зошитів 
Горняткевич Н.І. 

У продовж 
місяця 

 

2. 
За видачею атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестувались 
у 2022-2023 н.р.  

Горняткевич Н.І. До 10.04.  

3. За роботою: Горняткевич Н.І. До 28.04.  



▪ молодих фахівців; 
▪ новопризначених кураторів; 
▪ діяльністю та активністю РУС НВК «ШЕЛ»; 
▪ з питань профорієнтації. 

Врублевська А.П. 

4. Аналіз курсової підготовки педагогічних працівників Горняткевич Н.І. До 30.04  

5. За проведенням: 
▪ Днів благоустрою; 
▪ Тижня здорового способу життя; 
▪ Хресної дороги; 
▪ Заходів вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії; 
▪ Заходів до Міжнародного дня спорту та Всесвітнього дня здоров’я; 
▪ Заходів щодо утвердження здорового способу життя; 
▪ Заходів щодо правил техніки безпеки, збереження власного життя і 

здоров’я у воєнний час. 

 
Врублевська А.П. 

  

6. 
За вивченням системи роботи вчителів трудового навчання, мистецтва і 
технологій, технологій і дизайну, креслення, хімії. 

Горняткевич Н.І. 
Врублевська А.П. 

До 28.04.  

7. Проведення відкритих виховних заходів, виховних годин Врублевська А.П. 
Протягом 

місяця 
 

Підготовка наказів та розпоряджень 

1. 
Про організоване завершення 2022/2023 н.р. та проведення державної 
підсумкової атестації (для учнів 1 та 21 навчальних груп) 

Кутельмах І.Р. 
Горняткевич Н.І. 

  

2. 
Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022/2023 н.р. (за 
підсумки рішення атестаційної комісії ІІ рівня)   

Кутельмах І.Р. 
 

  

3. 
Про виконання графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічними 
працівниками НВК «ШЕЛ»  у 2022/2023 н.р. 

Горняткевич Н.І.   

4. 

Про організацію і проведення, а також підсумки проведення наступних 
заходів виховного впливу на учнів: 

▪ Днів благоустрою; 
▪ Тижня здорового способу життя; 
▪ Хресної дороги; 
▪ Заходів вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії; 
▪ Заходів до Міжнародного дня спорту та Всесвітнього дня здоров’я; 
▪ Заходів щодо утвердження здорового способу життя; 
▪ Заходів щодо правил техніки безпеки, збереження власного життя і 

здоров’я у воєнний час. 

Врублевська А.П.   

5. Про результати вивчення системи роботи вчителів: Горняткевич Н.І.   



▪ трудового навчання; 
▪ мистецтва і технологій; 
▪ технологій і дизайну; 
▪ креслення; 
▪ хімії. 

6. 

1. Про проведення підсумкового та семестрового оцінювання для 
здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою освіти. 
2.  Про проведення підсумкового оцінювання для здобувачів освіти за 
екстернатною формою освіти. 
 

Горняткевич Н.І.   

 


