
 

ПЛАН РОБОТИ НВК «ШЕЛ» 

ВЕРЕСЕНЬ - 2022 

Заходи організації навчально-виховної діяльності 
№ 

п/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1 

Нарада при директорові: 

1. Тарифікація педагогічних працівників на 2022-2023 н.р. 

2. Працевлаштування учнів 1, 21 та 22 груп. 

3. Організація роботи з проведення Тижня безпеки дорожнього руху. 

4. Про проведення Олімпійського тижня. 

5. Про проведення Тижня знайомства з книгою. 

6. Організація роботи Ради учнівського самоврядування. 

7. Організація гурткової роботи. 

8. Про забезпеченість учнів підручниками. 

9. Організація харчування учнів НВК «ШЕЛ», зокрема дітей пільгових 

категорій. 

10. Про організацію профорієнтаційної роботи. 

11. Про запобігання дитячому травматизму під час організації освітнього 

процесу. 

12. Про складання графіків проведення контрольних, моніторингових, 

практичних, лабораторних робіт. 

13. Про звільнення учнів за станом здоров’я від занять фізичної культури. 

14. Про підсумки складання соціальних паспортів учнів навчальних груп. 

15. Про участь учнів НВК «ШЕЛ» у Міжнародному дослідженні «PISA-2022». 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

Василик М.А. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

01.09.2022р. 

– 

14.09.2022р. 

 

 

 

 

 

 

15.09.2022р.-

30.09.2022р. 

 

2 

Виробнича нарада: 

1. Про ведення ділової та навчальної документації: оформлення онлайн 

класних журналів, журналів факультативів, консультацій, гурткової роботи 

за наслідками попереднього контролю.  

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

3. Про проведення діагностичних контрольних робіт учнів.  

4. Про організацію проведення  І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. 

5. Про участь учнів у різного роду конкурсах, інтелектуальних, науково-

пошукових та дослідницьких роботах у 2022-2023 навчальному році. 

6. Про організацію сімейної (домашньої) форми навчання для учнів навчальних 

груп. 

7. Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху. 

Кутельмах І.Р. 

Горняткевич Н.І. 

Врублевська А.П. 

Василик М.А. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

 

 

 

 

До 

14.09.2022р. 

 

 

 

До 

30.09.2022р. 

 



8. Про проведення Олімпійського тижня. 

9. Про проведення Тижня знайомства з книгою. 

3 
Оформлення та подача статистичної звітності: 

- ЗНЗ, списки педагогічних працівників, мережа класів, РВК  
Горняткевич Н.І. 

До 

10.09.2022р. 

 

4 

Скласти: 

- графік  проведення предметних тижнів з метою розвитку пізнавального інтересу 

учнів; 

  - графіки проведення обов’язкових контрольних, практичних та лабораторних 

робіт (за календарно-тематичним плануванням). 

Горняткевич Н.І. 

 

 

До 

15.09.2022р. 

 

5 Провести: 

- День Знань; 

- Перший урок; 

- Збори навчальних груп з подальшим ознайомленням учнів із установчими 

документами НВК «ШЕЛ», режимом роботи, вимогами (зокрема, до 

ведення ділової та навчальної документації), нормами і правилами 

поведінки. 

 

 

представники РУС 

Куратори груп 

 

 

 

01.09.2022р. 

 

6 Провести:  

- Перевірку ведення ліцейської документації; 

-  Рейди «Зошит», «Словник», «Мій зовнішній вигляд»; 

- Аналіз та затвердження планів виховної роботи кураторів. 

Чергові групи, 

куратори, вчителі 

РУС 

Упродовж 

місяця 

 

7 

Організувати: 

- роботу по забезпеченню гарячим (безкоштовним) харчуванням дітей певних 

соціальних категорій; 

- заходи до Тижня безпеки дорожнього руху; 

- заходи до Олімпійського тижня; 

- заходи до Тижня знайомства з книгою.  

 

 

Врублевська А.П. 

Процик І.В. 

Василик М.А. 

 

 

01.09.2022 

06.09.2022 

 

8 

Скласти: 

- графік проведення виховних годин; 

- графік проведення тематичних тижнів; 

- графік проведення та тематики проведення батьківських зборів 

 

Врублевська А.П. 

До 

15.09.2022 

 

Заходи забезпечення якості навчального процесу 
№ 

п/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1.  

Організація та проведення: 

- Тижня безпеки дорожнього руху; 

- Олімпійського тижня; 

Врублевська А.П. 

Процик І.В. 

 

  



- Тижня знайомства з книгою  

Василик М.А. 

2.  

Засідання атестаційної комісії: знайомство вчителів, які атестуються з 

нормативними документами: Законом України «Про освіту», Типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників, графіком і планом 

проведення атестації у 2022-2023 н.р.  

Кутельмах І.Р. 

 
До 20.09.  

3.  
Складання плану курсової підготовки вчителів на 2022-2023 н.р. та подача у 

ЛОІППО та ЦПРПП м. Львова 

Горняткевич Н.І. 

 
До 20.09.  

4.  Організація роботи предметних гуртків Врублевська А.П. До 10.09.  

5.  
Перевірка та затвердження календарно-тематичного планування викладання 

предметів на І семестр 2022-2023 н.р. 

Горняткевич Н.І. 

 
До 15.09.  

6.  

Проведення моніторингових робіт (контрольних зрізів) з метою виявлення якості 

навченості учнів, рівня системності й практичної доцільності набутих знань, умінь, 

навичок (учні 5, 9, 10 класи нового набору) 

Вчителі-

предметники 
  

7.  
Засідання Школи передового досвіду «Критерії оцінювання предметів варіативної 

складової в основній школі» НУШ 

Горняткевич Н.І. 

 

До 

02.09.2022 
 

9. 
Подання списків вчителями-предметниками учнів, яких вони готують до участі в ІІ 

етапі Всеукраїнських олімпіад 
Горняткевич Н.І. До 30.09.  

Заходи організації пошукової діяльності 
№ 

п/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1. 
Підготовка вчителями-предметниками завдань для проведення І етапу предметних 

олімпіад 
Горняткевич Н.І. До 23.09  

2. Індивідуальна робота з учнями щодо участі в Днях відкритих дверей ВНЗ Львова Горняткевич Н.І. 
Протягом 

місяця 
 

3. 
Інформування вчителів та учнів про проведення конкурсів інтелектуальних, 

науково-пошукових та дослідницьких робіт у 2022-2023 навчальному році 
Горняткевич Н.І. 

Протягом 

місяця 
 

4. 
Аналіз уподобань та інтересів учнів з метою їх залучення до гуртків НВК «ШЕЛ», 

секцій і комісій РУС. 
Куратори груп 

Протягом 

місяця 
 

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 20.09.  

2.  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 

 

Врублевська А.П. 

 

До 

05.09.2022р. 

 



від аварії на ЧАЕС, діти з числа тимчасово ВПО 

3.  

Скласти: 

- план-графік випуску газети «Рубікон» на 2022-2023 н.р. 

- план графік проведення Тижня безпеки дорожнього руху; 

- план-графік проведення Олімпійського тижня; 

- план-графік Тижня знайомства з книгою  

Врублевська А.П.   

4.  

Взяти участь: 

- у проведенні батьківських зборів у навчальних групах  

- у проведенні учнівських зборів у навчальних групах по підготовці та 

організації загальноліцейської конференції 

Врублевська А.П. 

Горняткевич Н.І. 

 

 

До 

20.09.2022р. 

 

5.  
Надавати постійну методичну допомогу молодим вчителям і новопризначеним 

кураторам груп в питаннях самоосвіти 

Врублевська А.П. Впродовж 

місяця 

 

6.  

Провести загальноліцейську конференцію з метою вибору голів та членів комісій 

РУС, а також голови РУС та його заступників 

Врублевська А.П. Відповідно 

до плану 

роботи 

 

7.  

Провести урочисту лінійку, присвячену Дню Знань 

     “Нам сьогодні скарби безцінні Земля рідна у руки дає” 

 

Підготовка відео та фотоматеріалів, урочистого привітання з нагоди Дня Знань 

Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

 

До  

01.09.2022р. 

 

8.  

Ознайомлення учнів 5А та 5Б групи із символами і традиціями НВК “ШЕЛ”. 

Робота з учнями 5А та 5Б груп щодо адаптації та визначення пізнавальних 

інтересів учнів. 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

05.09-09.09  

9.  

- Збір фото - та відеоматеріалів проведених заходів: 

       - відеоролик “Що таке безпека?” до Тижня безпеки дорожнього руху; 

       - відеоролик “Талановиті, успішні, спортивні” до Олімпійського тижня; 

       - відео-презентація про рух та розвиток фізичного здоров’я; 

- Робота над статтями та рубриками до газети “Рубікон”; 

- Робота із представниками ЗМІ НВК “ШЕЛ”; 

- робота із сайтом закладу та соціальними мережами. 

 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

Василик М.А. 

 

 

Протягом 

місяця 

 

10.  

Участь у конкурсі “Молодь за безпеку дорожнього руху” Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

Представники РУС 

Вересень 

2022 

 

 

Контроль 
1 Оформлення електронних журналів кураторами груп Горняткевич Н.І. До 02.09.  

2 Викладання фізичної культури у 9-11 класах Горняткевич Н.І. 
Впродовж 

місяця 
 



3 Викладання інтегрованого курсу літератур у 5-х класах Врублевська А.П. 
Впродовж 

місяця 
 

4 Наявність проби Руф’є у учнів Цибульська О.І. 
До 

20.09.2022р. 
 

5 Контроль за станом відвідування учнями уроків Врублевська А.П. 
Впродовж 

місяця 
 

6 
Дотримання вимог «Інскрукції про ведення документації» вчителями-

предметникам 
Горняткевич Н.І. 

Впродовж 

місяця 
 

7 Консультація для молодих вчителів про ведення документації Горняткевич Н.І. 
Впродовж 

місяця 
 

8 Правильності оформлення конспектів уроків молодими вчителями Горняткевич Н.І. 
Впродовж 

місяця 
 

9 Уточнення графіка курсової перепідготовки педагогічних працівників Горняткевич Н.І. 
Впродовж 

місяця 
 

10 
Наявність та оформлення особових справ учнів, ведення обліку учнів згідно 

алфавітної книги та відповідних записів в книзі руху учнів 
Василик М.А. До 15.09.  

11 Оформлення документів  усіх МО по НВК «ШЕЛ» Горняткевич Н.І. До 15.09.  

12 
Відвідування учнями НВК «ШЕЛ» навчальних занять, наявність в них ділового 

стилю одягу, дотримання ними санітарно-гігієнічних вимог 
Врублевська А.П. 

Впродовж 

місяця 
 

13 Оформлення документів для кутка ліцеїста та лелика Врублевська А.П. До 15.09.  

14 Вироблення та поновлення учнівських квитків Василик М.А. За потребою  

15 Наявність належно оформлених заяв для відвідування гурткових занять Врублевська А.П. До 15.09.  

16 Ведення документації учнями (зошити, словники) Врублевська А.П. Впродовж 

місяця 

 

17 Виконання домашнього завдання Врублевська А.П. Впродовж 

місяця 

 

18 Організація РУС в групах Врублевська А.П.   

19 Організація роботи з батьками адміністрація   

20 Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів медсестра Впродовж 

місяця 

 

21 Організація роботи новопризначених кураторів Врублевська А.П.   

22 Аналіз планів гурткової роботи  Врублевська А.П.   

23 
Організація проведення у НВК Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної грамотності «Бобер – 2022» 
  

 

 

 

Підготовка наказів та розпоряджень 



1 Про роботу з дітьми пільгового контингенту 2022/2023 н.р. Врублевська А.П.   

2 Про створення тарифікаційної комісії Кутельмах І.Р.   

3 Про розподіл варіативної складової навчального плану Горняткевич Н.І. До 01.09.  

4 Про проведення Олімпійського тижня Врублевська А.П.   

5 Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху "Увага! Діти на дорозі" Врублевська А.П.   

6 Про створення атестаційної комісії Кутельмах І.Р.   

7 
- Про проведення занять з предмета «Захист України» 

- Про участь учнів НВК «ШЕЛ» у Міжнародному дослідженні «PISA-2022» 
Горняткевич Н.І. До 23.09.  

8 Про медико-педагогічний контроль у 2022-2023 н.р. Кутельмах І.Р. 
Впродовж 

місяця 
 

9 Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Горняткевич Н.І.   

10 Про проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад Горняткевич Н.І.   

11 
Про організацію харчування учнів НВК «ШЕЛ», зокрема, дітей пільгових 

категорій 

Врублевська А.П. 
  

12. Про призначення керівників гуртків Врублевська А.П.   

13 Про організацію діяльності РУС Врублевська А.П.   

14 Про створення спеціальних груп для занять фізкультурою Кутельмах І.Р.   

15. Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад у НВК «ШЕЛ» Горняткевич Н.І. До 23.09.  

16 
Про стан ведення документації НВК «ШЕЛ»: електронних журналів, журналів з 

ТБ, журналів гурткової роботи 
медсестра   

17 Про стан відвідування учнями НВК «ШЕЛ» Врублевська А.П.   

 


