
 

ПЛАН РОБОТИ НВК «ШЕЛ» 

СЕРПЕНЬ - 2022 

Заходи організації навчально-виховної діяльності 
№ 

п/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1. 

Нарада при директорові: 

1. Особливості викладання навчальних предметів у 2022-2023 н.р. Розгляд 

рекомендацій МОН України. 

2. Організація навчально-виховного процесу у 5-х класах за програмою НУШ; 

3. Про режим роботи НВК «ШЕЛ» у 2022/2023 н.р. 

4. Про проходження медогляду працівниками НВК «ШЕЛ». 

5. Про стан готовності НВК «ШЕЛ» до початку навчального року (акти 

прийняття готовності НВК «ШЕЛ» до нового навчального року). 

6.  Працевлаштування учнів 1 та 21 навчальних груп. 

7. Про участь педагогічних працівників у міському конкурсі «Успішний 

педагог». 

8. Про стан забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками, 

навчальними програмами 2022/2023 н.р. 

9. Про закріплення кабінетів за навчальними групами. 

10. Про розклад занять на І семестр 2022/2023 н.р. 

11. Про попередню мережу та контингент учнів НВК «ШЕЛ». 

12. Про тарифікацію педагогічних працівників 2022/2023 н.р. 

13. Про стан роботи зі звернення громадян. 

14. Про підсумки оздоровлення учнів НВК «ШЕЛ» під час літніх канікул 2022 

року. 

15. Про виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

в організації навчально-виховного процесу НВК «ШЕЛ». 

16. Організація харчування учнів НВК «ШЕЛ» (попередньо). 

17. Організація чергування груп та вчителів. 

18. Організація роботи гуртків. 

19. Висвітлення проробленої роботи на сайті. 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

Олексів М.О. 

Цибульська О.І. 

16.08.2022р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2022р. 

 

2. 

Виробнича нарада: 

1. Про методичні вимоги щодо ведення документації НВК «ШЕЛ»: 

оформлення класних журналів, журналів гурткової роботи, журналів за 

наслідками внутрішнього контролю.  

2. Планування навчально-виховної діяльності на І семестр 2022-2023 н.р. 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

 

 

31.08.2022р. 
 



3. Опрацювання інструкції про ведення ділової документації у 2022-2023 н.р. 

4. Про особливості викладання навчальних предметів та складання календарно-

тематичного планування на І семестр у 2022-2023 н.р. 

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у  2022-2023 н.р. 

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у 5 класі НУШ. 

7. Про норми єдиного мовного орфографічного режиму у НВК «ШЕЛ». 

3. 

Скласти: 

- Списки працевлаштування учнів 1 та 21 навчальних груп. 

- Графік чергування груп та вчителів. 

- Графік харчування учнів (зокрема пільгових категорій). 

- План заходів з навчально-методичної роботи. 

- План заходів з виховної роботи. 

- Розклад навчальних занять. 

- Графік видачі підручників учням навчальних груп. 

 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

Василик М.А. 

До 

28.08.2022р. 

 

4. 

Оформлення та подача документації з обліку учнів 

 

Василик М.А., 

Куратори груп 

Врублевська А.П. 

До 

31.08.2022р. 

 

   5. Провести: 

- Огляд первинного укриття. 

- Огляд навчальних кабінетів. 

- Засідання педагогічної ради НВК «ШЕЛ». 

- Батьківські збори для учнів 5-х навчальних груп, а також новонабраних 

учнів у інші групи. 

 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

Члени комісії з 

огляду  

 

 

До 

26.08.2022р. 

 

Заходи забезпечення якості навчального процесу 
№ 

п/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1.  

Провести: 

-  інструктивно-методичну нараду з питань заповнення класних журналів та 

ведення ділової документації НВК «ШЕЛ»; 

- інструктивно-методичну нараду з питань критеріїв оцінювання досягнень 

учнів 5-х класів НУШ; 

- засідання м/о НВК «ШЕЛ»; 

- засідання школи передового педагогічного досвіду «Критерії оцінювання 

предметів варіативної складової в основній школі» НУШ 

Горняткевич Н.І., 

голови м/о,  

Сава І.С. 

  

Заходи організації пошукової діяльності 



№ 

п/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1. 
Проаналізувати успішність усіх учнів за підсумками річного оцінювання з метою 

залучення їх до заходів науково-пошукової діяльності. 
Горняткевич Н.І. 

До 

31.08.2022 
 

2. Проаналізувати результативність учнів 21 групи під час складання НМТ  Горняткевич Н.І. 
До 

31.08.2022 
 

3. 

Проаналізувати заходи по місту Львову з метою залучення талановитої та 

обдарованої молоді з числа учнів НВК «ШЕЛ» до пропонованих опцій та розвитку 

своїх інтелектуальних здібностей. 

Горняткевич Н.І. 

До 

31.08.2022  

 Заходи забезпечення виховного впливу на учнів 
№ 

п/п 

Зміст діяльності Відповідальний Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1.  Вивчити медичні карти учнів, яких зараховано на навчання до НВК «ШЕЛ» Цибульська О.І. До 

01.09.2022 

 

2.  Здійснити діагностування творчих здібностей леликів та ліцеїстів з метою їх 

подальшого розвитку в гуртках, секціях, комісіях РУС груп та НВК «ШЕЛ» 

Куратори груп До 

01.09.2022 

 

3.  

Оформити списки учнів НВК «ШЕЛ» за даними по місцю їх проживання та за 

конкретними соц. категоріями: діти-сироти, діти-інваліди, напівсироти, позбавлені 

батьківської опіки, з багатодітних та малозабезпечених сімей тих, хто постраждали 

від аварії на ЧАЕС, ВПО. 

Врублевська А.П. До 

01.09.2022 

 

4.  
Взяти участь у проведенні батьківських зборів у 5-х навчальних групах Горняткевич Н.І., До 

25.08.2022 

 

5.  

Надавати постійну методичну допомогу молодим вчителям і новопризначеним 

кураторам груп в питаннях самоосвіти 

Горняткевич Н.І., 

Сава І.С. 

 

  

6.  
Організувати роботу щодо оформлення відеопривітання з Днем незалежності 

України “З Днем народження, моя країно!” 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

До 24.08.  

7.  
Робота з РУС щодо підготовки урочистості з нагоди проведення Дня знань. 

Робота зі сценарієм, музичним матеріалом, учнями. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

До 01.09.  

 

Контроль 
1. Наявність проби Руф’є в учнів НВК «ШЕЛ» Цибульська О.І.   

2. 
Наявність особових справ, заяв батьків про зарахування на навчання учнів НВК 

«ШЕЛ» 
Василик М.А.   

3. 
Оформлення документів  усіх МО кураторів груп 

 

Горняткевич Н.І. 

Воронич І.М. 
  



4. 
Контроль за оформленням та станом ведення особових справ учнів, обліком учнів 

згідно алфавітної книги та ведення відповідних записів в книзі руху учнів 
Василик М.А.   

5. 
Консультація для вчителів щодо ведення документації, правильності оформлення 

конспектів уроків молодими вчителями 

Горняткевич Н.І. 

Сава І.С. 
  

6. Уточнення графіка курсової перепідготовки педагогічних працівників Горняткевич Н.І.   

7. Організація роботи з новопризначеними кураторами Врублевська А.П.   

Підготовка наказів та розпоряджень 
1. Про розподіл обов’язків між адміністрацією НВК «ШЕЛ» Кутельмах І.Р.   

2. Про організацію роботи з охорони праці у новому навчальному році Врублевська А.П.   

3. Про тарифікацію педагогічних працівників НВК «ШЕЛ» Кутельмах І.Р.   

4. Про закріплення кабінетів за навчальними групами Кутельмах І.Р.   

5. Про облік дітей і підлітків шкільного віку Врублевська А.П.   

6. 
Про призначення відповідальних у новому навчальному році за охорону праці, 

пожежну безпеку, електрогосподарство 
Кутельмах І.Р.   

7. Про призначення кураторів навчальних груп Кутельмах І.Р.   

8. Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей Кутельмах І.Р.   

9. Про призначення відповідальних працівників за ведення ділової документації Кутельмах І.Р.   

10. Про призначення відповідального за організацію харчування учнів НВК «ШЕЛ» Кутельмах І.Р.   

11. Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства Врублевська А.П.   

12. Про створення м/о НВК «ШЕЛ» Горняткевич Н.І.   

13. Про організацію методичної роботи по НВК «ШЕЛ» Горняткевич Н.І.   

14. Про організацію роботи з обдарованими і здібними дітьми Горняткевич Н.І.   

15. 
Про організацію та планування роботи з молодими вчителями Горняткевич Н.І. 

Сава І.С. 
  

16. Про дотримання єдиного орфографічного режиму по НВК «ШЕЛ» Горняткевич Н.І.   

17. 
Про призначення відповідального за здійснення моніторингу якості освіти у НВК 

«ШЕЛ» 
Кутельмах І.Р.   

18. Про організацію гурткової роботи Врублевська А.П.   

19. Про режим роботи НВК «ШЕЛ» Кутельмах І.Р.   

20. 
Про організацію роботи з профілактики злочинності та правопорушень серед учнів 

НВК «ШЕЛ» 

Врублевська А.П. 

Олексів М.О. 
  

21. 
Про організацію роботи з профілактики булінгу, девіантної поведінки, негативних 

поведінкових явищ, домашнього насилля серед учнів НВК «ШЕЛ» 

Врублевська А.П. 

Олексів М.О. 
  

22. 
Про організацію роботи з охорони життя і здоров’я учнів, запобігання дитячому 

травматизму. 

Врублевська А.П. 

Цибульська О.І. 
  



23. 
Про використання програм для забезпечення навчально-виховного процесу 2022-

2023 н.р. 
Горняткевич Н.І.   

 

 


