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1. Підсумки роботи школи за 2016/2017 н.р.
1.1. Статистичні дані
Станом на кінець 2016/2017 навчального року в школі було:
Кількість учнів
537
з них :
- сиріт
- під опікою
- чорнобильців
2
- напівсиріт
4
- малозабезпечених
3
- багатодітних сімей
66
Кількість класів
17
Кількість навчальних кабінетів
27
- з них кабінетів англійської мови
6
Чисельність вчителів та вихователів ГПД з них :
46
- з вищою категорією
22
- з I категорією
2
- з II категорією
8
- спеціалістів
14
- зі званням „старший учитель”
8
- зі званням „вчитель-методист”
9
- заслужений вчитель України
1
- середній вік
41
- середній стаж роботи
20
Книжковий фонд
7350
- підручників
5710
У школі працюють гуртки
5
- спортивні секції
До послуг учнів:
- їдальня
1
- спортивний зал (пристосований)
1
- танцювальний зал
1
- медичний пункт
1
Кількість комп’ютерів та ноутбуків для використання на уроках
59
Кількість для використання адміністрацією
9
Кількість обслуговуючого персоналу
15
Школа має однозмінний режим роботи з п’ятиденним робочим тижнем. В другу зміну працювало шість груп подовженого дня, дитячі гуртки.

1.2. Підсумки методичної роботи
Відповідно до національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021року, основних напрямків розвитку освіти м. Львова,
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про мови в Україні», Програми «Вчитель» та з метою удосконалення методичної роботи,
виявлення і поширення сучасних технологій та моделей, оптимальних форм і методів роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх кваліфікації і
фахового рівня, в тому числі з використанням сучасних комп’ютерних технологій, підвищення компетентності у 2016-2017н.р. методична робота з
педагогічними працівниками школи була спрямована на творчу реалізацію навчально-методичної проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів
шляхом модернізації технологій навчання», на розвиток та активізацію різнобічного педагогічного мислення, формування педагогічної культури та
наукової організації праці, на виявлення та узагальнення передового педагогічного досвіду, на розробку та відбір матеріалу до навчальних
предметів.
Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по школі від 31 серпня 2016 року №179 «Про організацію
методичної роботи у 2016-2017 навчальному році».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад
шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою,
розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань.
Методична рада школи (голова методичної ради Н.Ворона) здійснювала ефективне управління науково-методичною роботою п’яти методичних
об’єднань вчителів (голови методичних об’єднань: Т.Козак, О.Гарбуз, О.Костевич, Н.Федина,Т. Желізко) і творчою групою (керівник С.Петрів) та
узгоджувала роботу із спеціалістами відділу освіти Шевченківського иа Залізничного районів, методистами НМЦО та ЛОІППО.
Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення
методики проведення уроку. Діяльність шкільних методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи та Перспективної
програми розвитку школи.
На початок навчального року було передбачено два напрямки роботи методичних об’єднань – теоретичний і практичний. Теоретична частина –
продовження запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій. Практична частина – самоосвіта,
проведення відкритих уроків, творчих звітів, створення методичних презентацій. Діяльність методичних об’єднань була багатоплановою і
різноманітною за змістом, напрямами та формами. Так на засіданнях методичних об’єднань розглядались питання про роботу вчителів 1-4 класів
відповідно до ключових змін в оновлених програмах початкової школи; вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних
документів про освіту; методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів; методики організації та проведення
сучасного уроку й виховного заходу; методи стимулювання навчальної діяльності; роботу з творчо обдарованими дітьми; створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьби з перевантаженням школярів домашніми завданнями. Найбільшого поширення набув розгляд
нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальних проблем методики викладання шкільних дисциплін,
вивчення методичних матеріалів, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, практичні заняття з опрацювання інструктивнометодичного листа «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017
навчальному році» (Н.Святошенко , О. Гарбуз , Т.Козак )
Особливості роботи за новою програмою та новими підручниками для учнів 3 - 4 класів. (Н.Святошенко , О.Гарбуз , Т.Козак )
Обговорення наказу МОН № 412 від 08.04.15 року «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів».
Опрацювання інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів ( нова редакція) та методичних
рекомендацій до інструкцій щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів». (Н.Святошенко, О.Гарбуз ,
Т.Козак)

Обговорення листа ІМЗО №2.1/10-1828 від 25.07.2016 року «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних
закладах у 2016/2017 навчальному році»
Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів:
Успішна адаптація першокласників до школи як умова гармонійного розвитку особистості. ( Н.Дзядик)
Розвиток ключових компетентностей у дітей 6-річного віку на основі реалізації основних засад Державного стандарту початкової школи.
(Г.Гетьман)
Реалізація технології діяльнісного методу на уроках у початковій школі. ( С.Бойко).
Формування акмеологічного середовища в умовах ГПД. (Костевич О.І.)
Педагогічна акмеологія та її сутність. Акмеологічні технології в праці педагога. (Н.Шматок)
Психолого-педагогічні основи самопідготовки на основі гуманно-особистісного підходу (О.Костевич)
Педагогічний діалог із залученням лікаря-педіатра. Життя та здоров’я – найбільша цінність.
Мистецтво володіння словом – успіх учнів не тільки в навчанні, але і в житті:
Формування у школярів інтересу до читання . ( О.Романишин)
Ігри і вправи для розвитку учнів красномовства. ( Н.Білобринь)
Есе як вид роботи з розвитку критичного мислення та творчих здібностей учнів. (О.Смерека)
Способи організації обчислювальної діяльності молодших школярів О.Гарматій, (О.Очерклевич)
Методи і прийоми формування навичок самоконтролю у молодших школярів на уроках математики (М.Юрдига)
Використання міжпредметних зв’язків у початковій школі для розкриття перед учнями сучасної наукової картини світу (Х.Фрейда)
Нетрадиційні форми навчання в сучасній початковій школі :інтегровані уроки, практична робота, міні-дослідження, навчально-оглядові
екскурсії, навчальні проекти, екологічні і соціокультурні акції (І.Кутельмах)
Вчителі - учасники Програми професійного розвитку педагогів (осіння , зимова та літня школи). Упродовж семестру педагоги школи активно
залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, беруть участь у дискусіях та обговореннях нагальних
педагогічних проблем :
- творча майстерня “ АКМЕ - технології модернізації змісту та структури методичної роботи в ЗНЗ”( Н.Святошенко)
- методичні діалоги фокус-групи заступників директорів з НВР “ Сучасний урок у світлі реформування освіти” ( Н.Святошенко)
- творча майстерня ” Управлінський аспект організації роботи з обдарованими учнями”( Н.Святошенко)
- «Тайм –менеджмент у роботі заступника директора з НВР» в рамках проекту «Освіта Львова – курс на ефективне використання інноваційних
педагогічних технологій». ( Н.Святошенко)
- круглий стіл « Передові освітні технології сучасного світу» ( Гарбуз О.Я., Козак Т.А.).
- семінар «Використання хмарних сервісів Office 365 у навчально-виховному процесі»(Н.Купчак)
- семінар - практикум “ Використання мережних технологій на уроках інформатики” (Н.Купчак)
- проект « Вчительські закамарки» ( Дзядик Н.В.)
- семінар « Створення можливостей для творчості учнів та взаємодії їх між собою та зі світом» (Н.Дзядик)
- круглий стіл "Система освіти різних країн: за і проти" ( Х.Фрейда)
- семінар “Український родовід:методика дослідження” (О.Гарматій )
- семінар "Бук-трейлер - як метод навчання в початковій шко (С.Бойко, Т.Танавська )
- проект “ Казкотерапія” (Н.Шматок)
- семінар - практикум” Тілесність та її вплив на наше життя” (Н. Шматок)
- «Проблема визначення та формування психологічних границь особистості» (Н.Шматок)
- «Психологічний супровід сімей, які опинились в складних життєвих обставинах»(АТО) (Н.Шматок)

- міжнародна програма «Малий ЄВРОПЕЙЧИК - це ти і я»( інтеграція у загальноєвропейський простір, С.Бойко, Т.Танавська) .
- круглий стіл « Вплив Реформації на історію України» ( О.Максимців)
- виїзний семінар « Екскурсія як вид навчальної діяльності» ( О.Максимців)
- педагогічне читання за книгою Кена Робінсона Лу Ароніки « Школа майбутнього» (О. Смерека).
семінар – тренінг « Емоційне вигорання» ( Н.Купчак)
вебінар до Дня безпечного інтернету ( Н.Купчак)
- семінар «Нестандартні уроки фізкультури: Театралізовані постановки» (Н.Досяк)
-семінар « Обмін методиками викладання фізкультури на практиці між молодими вчителями» (Н.Досяк)
- творча зустріч « Нові реалії викладання літературного читання в початковій школі. Зустріч із сучасними авторами.
-навчально – методичний семінар « Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у НВ процесі ЗНЗ» ( О.Макаровська)
26 серпня 2016 р. на базі школи відбувся Міський науково-практичний семінар "Творча математика - один з кращих способів навчити наших
дітей мислити". Семінар проходив у рамках Літньої школи з розвитку продуктивного мислення за матеріалами інноваційних підручників з
математики для початкової школи авторів Ольги Гісь та Ірини Філяк. Практичні тренінги проводили вчителі початкових класів, які працюють за
новими підручниками. Організатор – Петрів Світлана Степанівна, керівник міської творчої групи «Розвиток продуктивного мислення у молодших
школярів».
14 вересня 2016 р. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти працював у м. Львові. На базі школи відбулася цікава та ґрунтовна
зустріч з освітянською спільнотою Львівщини та членами Комітету. Під час зустрічі були обговорені нагальні проблеми освітньої галузі, зокрема –
щодо поглиблення тенденції відтоку обдарованої молоді з України на навчання до закордонних вищих навчальних закладів; недостатнього
фінансування освіти і науки та вкрай низьких заробітних плат вчителів, забезпечення учнів підручниками, проблем цьогорічної вступної кампанії
до вишів та багато інших важливих питань. При обговоренні існуючих проблем всі учасники дискусій не лише висловлювали критичні зауваження
щодо тих чи інших недоліків, але й пропонували конкретні варіанти рішень, які дозволять суттєво поліпшити існуючий стан освітньої сфери як
безпосередньо на Львівщині, так і обсязі всієї держави.
4 листопада 2016 р. відбулася звітна конференція «Культурно-освітній вектор розвитку музейної педагогіки у Львові: реалії і перспективи»,
присвячена дослідженню специфіки навчально-виховного процесу в музейному середовищі.
У конференції взяли участь понад 50 знаних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Львова, відомі науковці та музейні працівники.
Серед них – вчитель початкових класів, керівник МО вчителів 1 та 2 класів О.Я.Гарбуз.
8 листопада 2016 року НМЦО м. Львова спільно з членами міської творчої фокус-групи на базі школи успішно провело методичні діалоги на
тему «Сучасний урок у світлі реформування освіти». В ході активного обговорення та обміну думками розглянуто питання: “Сучасний урок –
основна складова ефективної та якісної освіти ”, “Основні шляхи удосконалення уроку в сучасній школі”, “Роль заступника директора у
забезпеченні ефективного навчально-виховного процесу та контроль за проведенням уроків .
О.Гарбуз, Г.Гетьман, С.Петрів учасники і модератори міського пілотного проекту для вчителів початкових класів м. Львова "Школа
становлення сучасного вчителя".
24 січня 2017 р. на базі школи відбулося п'яте засідання міського пілотного проекту для вчителів початкових класів м. Львова "Школа
становлення сучасного вчителя" на тему "Музеї Львова – помічники вчителя в організації навчально-виховного процесу в початковій школі".
Модератор зустрічі – О.Гарбуз.
09 лютого 2017 року відбувся круглий стіл «Перші кроки реформи: здобутки, виклики та сподівання», учасниками якого були директори шкіл
Шевченківського району УО ДГП ЛМР, а також:
Г. Синицька – начальник відділу освіти Шевченківського району УО ДГП ЛМР;
Р. Янушевич – заступник начальника ВО ШР УО ДГП ЛМР;

О. Гісь – кандидат фізико-математичних наук, автор підручників та посібників з математики для початкової школи та нових Державних
стандартів у галузі «Математика», за якими працюватиме початкова школа у 2018р.;
Л. Андрушко – директор ЛЗШ І ст. «Світанок»;
О. Кравець – практичний психолог, представник батьківської громади;
Г. Шовкалюк – методист-консультант видавництва Кембриджського університету;
Д. Сіжук – консультант Екзаменаційного департаменту Кембриджського університету в Україні;
М. Недовід – менеджер сертифікованого кембриджського центру агенції іноземних мов Н.Дячук «Руна».
Учасники круглого столу презентували досвід роботи шкіл в контексті запровадження Нової української школи. В процесі обговорення були
висвітлені питання:
Управління процесами змін у сучасній школі. (Г.Синицька)
Освітнє середовище у початковій школі – навчає, розвиває, виховує… (Н.Ворона – директор ЛСЗШ І ступеня №53 з поглибленим вивченням
англійської мови)
Запровадження компетентністного та антистресового підходу у початковій школі. ( О.Гісь О. М., Л.Андрушко)
Інноваційні моделі навчання. Переваги та недоліки. (Л.Стефанович – директор СЗШ №44, І.Здирко – директор СЗШ №91)
Спеціалізація у початковій школі: ранній розвиток чи перевантаження учня. (Б.Проців – директор СЗШ №81 з поглибленим вивченням
англійської мови, І.Бліновська – директор СЗШ №22, Г.Шовкалюк, Д.Сіжук)
Вчитель-учень-батьки. Алгоритм побудови конструктивної взаємодії. (О.Кравець)
Результатом діалогу стало:визначення траєкторії побудови шкільної початкової освіти, яка б відповідала європейським стандартам;вироблення
алгоритму по долання спільних проблем в організації навчально-виховного процесу з огляду на концепцію Нової української школи; ознайомлення
з напрацьованим досвідом трансформування діючої системи навчання та виховання школярів у Нову українську школу.
21 лютого 2017 року відбулось шосте засідання на тему: «Розвиток продуктивного мислення у молодшого школяра»(за матеріалами посібників
«Планета Міркувань» Ольги Гісь та інноваційних підручників з математики для початкової школи Ольги Гісь та Ірини Філяк ). Модераторатори
зустрічі: Петрів Світлана Степанівна та Гетьман Галина Степанівна.
В рамках програми перебування делегації директорів та учителів початкових класів Донецької області 15 березня 2017 р. на базі школи відбувся
круглий стіл «Інноваційні технології у системі забезпечення якості освіти». Директор школи Н.Ворона висвітлила тему «Нова освітня платформа –
школа, в якій хочеться навчатися!». Тренери міського пілотного проекту «Школа становлення сучасного вчителя» презентували досвід роботи
вчителів у проектах: «Розвиток продуктивного мислення молодших школярів» (вчитель початкових класів С.Петрів); «Єдиний освітній простір.
Музейна
педагогіка» (вчитель
початкових
класів О.Гарбуз). Координатор
співпраці
школи
і
видавництва
Кембриджського
університету Н.Кравчук презентувала участь школи у проекті «Європейські стандарти викладання англійської мови в процесі підготовки до
Кембриджських іспитів». Координатор Міжнародного конкурсу Кенгуру в школі О.Гарматій показала технологію роботи учнів у Міжнародному
проекті «Міксіке в Україні» – « Навчання дітей в освітньому он-лайн середовищі Міксіке». Шкільна бібліотека "Левцева читальня" також гостинно
відкрила двері для делегації педагогів з Донецької області. Бібліотекар Макаровська О.В. поділилася досвідом "Шкільна бібліотека – виховний
простір навчального закладу».
04 травня 2017р. О.Гарбуз виступила з доповіддю на тему «Музейна педагогіка як одна із форм нових освітніх технологій» у Львівському
історичному музеї, де відбувся семінар на тему «Сучасні форми організації навчання в музеї». Захід проведений під керівництвом кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувача кафедри музейної педагогіки Львівського національного
університету імені Івана Франка Караманова Олексія Владиславовича.
С.Петрів та Г.Гетьман – учасники творчої групи міста «Вчительські закамарки».
Н.Ворона , директор школи, учасник теледебатів на каналі “1-й Західний” “ Реформа середньої освіти. Право на вибір”

О.Макаровська, завідувач бібліотеки, здобула ІІ місце у першому (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017».
Олександра Володимирівна представила свою роботу у номінаці: «Бібліотека – виховний простір навчального закладу».О.Макаровська
нагороджена дипломом ДОН ЛОДА ІІ ступеня .
О.Гарматій, вчитель початкових класів, один із переможців у рамках реалізації Програми “Успішний педагог“ на 2016 рік, яка відзначалася
грошовою винагородою.
Відповідно до плану роботи школи проводились засідання атестаційної комісії, обговорювався хід атестації в школі. Фахова курсова
перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом. Вивчалася педагогічна діяльність вчителів, які атестуються – О.Гарматій, Т.Желізко,
Н.Ворони, К.Чарковської. Вчителі, що атестувалися на підтвердження та присвоєння педагогічного звання відвідували школу удосконалення
фахової майстерності.
Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів
до уроків.
У 2016-2017 н.р. вчителями були проведені відкриті уроки:
урок розвитку мовлення «Традиційне українське мистецтво вишивки Роксоляни Шимчук. Складання усного висловлювання на основі вражень
від експозицій Етно-галереї».(вчитель початкових класів Т.Козак);
урок образотворчого мистецтва «Виражальні можливості об’ємної та рельєфної форми. «Совулі в’язані з марципану»(Львівська майстерня
марципанів, вчитель початкових класів Х.Фрейда);
урок трудового навчання. Робота з пластичними матеріалами. Майсте-клас. Виготовлення мила. Оздоблення виробу ( вчитель початкових класів
Г.Гетьман);
урок образотворчого мистецтва. “Новорічна майстерня. Виготовлення ялинкових іграшок . Різдвяна зірка” (вчитель початкових
класів Х.Фрейда);
урок трудового навчання. Пластичні матеріали. Робота з пластичними матеріалами. Майстер-клас. Виготовлення цукерок з карамелі. ( вчитель
початкових класів Г.Гетьман);
урок навчання грамоти “ Звуки н,н та позначення їх буквами. Складання речень за схемами. Велика буква в іменах людей” (майстерня
шоколаду, вчитель початкових класів О.Гарбуз);
бібліотечний урок “Прийми нас ,Матінко, під свій Покров!Тобі даруємо ми серце і любов! Калейдоскоп “Козацькими стежками”(центральна
міська дитяча бібліотека,вчитель початкових класів Т.Козак);
бінарний урок( англійська мова та природознавство) “Які зміни відбуваються в природі? Урок екскурсія (вчителі Г.Кіндрат, Т.Желізко,
Ю.Гуль);
бінарний урок (трудове навчання , англійська мова). “Симетричні форми предметів. Симетрія в природі. Послідовність дій під час виготовлення
простих симетричних форм. Повторення кольорів. “(майстерня карамелі, вчителі Н.Дзядик, І.Кундельська);
бінарний урок з (образотворче мистецтво, англійська мова) “Створення виразного образу лінійними засобами на основі творчої уяви.
Повторення кольору та форми. Майстер-клас “Декорування медового пряника лініями та крапками” (львівська майстерня пряників "Юрашки
(вчителі Г.Гетьман, Л.Дорош, І.Куч);
бінарний урок (образотворче мистецтво, англійська мова) "Основні та похідні кольори. Способи утворення похідних кольорів. Майстер - клас.
Розмальовування і декорування пряників"(львівська майстерня пряників "Юрашки (вчителі Н.Дзядик, Ю.Гуль, Т.Желізко);
бінарний урок (образотворче мистецтво, англійська мова) Створення виразного образу ліній ними засобами на основі творчої уяви. Повторення
кольору та форми. Майстер-клас “Декорування медового пряника лініями та крапками” (львівська майстерня пряників "Юрашки (вчителі О.Гарбуз,
Л.Дорош);

бінарний урок (образотворче мистецтво, англійська мова) “Виражальні можливості силуетної форми. Виготовлення силуетних форм за
допомогою шаблонів з тіста. Майстер-клас «Розпис миколайчиків». (львівський професійний ліцей харчових технологій, музей хліба; вчителі
С.Петрів, І.Кундельська);
бінарий урок (трудове навчання ,англійська мова).Традиції святкування Різдва у Великобританії. Види та властивості тканини. Оздоблення
Різдвяної шкарпетки. Майстер-клас. Оздоблення Різдвяної шкарпетки (вчителі Т.Козак, Л.Дорош, керівник шкільного гуртка «Стильні
речі» Н.Костенко.);
бінарний урок (трудове навчання,образотворче мистецтво). «Добре діло твори сміло».Майстер-клас по виготовленню ялинкових іграшок з
глини.Розмальовування ялинкових іграшок. ( вчитель початкових класів Т.Козак , батьки Т.Баворовська, Л.Павленко).
урок літературного читання « Казки І.Франка в ілюстраціях Софії Карафори – Корбут» ( вчитель О.Гарматій);
бінарний урок (природознавство, англійська мова) «Тварини живого куточка». Навчальний проект «Чим живляться тварини?», « Які звірі
мешкають у твоїй місцевості» ( вчителі С. Петрів, О.Гарбуз, Н.Дзядик, Г.Гетьман).
майстер-клас ( трудове навчання ) «Яворівські забавки. Розпис по дереву. Сопілка» (вчитель О.Романишин).
шоколадно-марципановий майстер-клас у Львівській майстерні марципанів. (вчитель Г.Гетьман).
бінарний інтегрований урок (навчання грамоти , англійська мова, трудове навчання та образотворче мистецтво) «Слова – назви предметів.
Розвиток мовлення «Лагідні слова для мами. Подарунок для мами. Здорова їжа. Робота з пластичними матеріалами (тісто). Екскурсія на
виробництво в пекарню «Братванка».(вчителі О.Гарбуз, І.Куч, Л.Дорош).
урок трудового навчання «Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом» у «Celentano Ristorante Львів – на Ринку».
Майстер - клас виготовлення піци ( вчитель Х.Фрейда).
інтегрований урок «Краса та багатство великодніх звичаїв в Україні». Майстер-клас з писанкарства. Майстер-клас з виготовлення вербових
композицій (вчитель Т.Козак, майстриня І.Гнилякевич, батьки учнів О.Федюк, Л.Павленко, З. Сапруна, О.Білик ).
урок трудового навчання « Писанка як один із символів України». Майстер-клас з виготовлення писанки.( вчитель Х.Фрейда).
урок трудового навчання «Декорування великодніх яєць»( вчитель О.Очерклевич).
урок природознавства « У чому переваги енергії Сонця» (вчитель Н.Білобринь).
Майстер-клас з виготовлення сови із фетру. (вчитель М.Юрдига)
майстер-клас "Вітаємо з Вербною неділею"( вчитель С.Петрів).
майстер-клас з виготовлення орігамі, (вчитель Н.Дзядик).
майстер-клас з випікання хліба (с. Шегині) (вчителі С.Бойко, О.Очерклевич).
майстер-клас з орігамі. Виготовлення журавлика. (вчитель Г.Кіндрат).
майстер-клас «У гостях у гончара». Відвідування пасіки. (вчитель Г.Кіндрат).
майстер-клас «Приготування піци. Сервірування та правила етикету за столом." (вчитель І.Кутельмах).
майстер-клас з писанкарства «Давні традиції розписування писанок. Основні узори, якими наші пращури розмальовували великодні яйця» .
(Церква преображення Господнього,вчитель О.Смерека).
майстер-клас з писанкарства (вчитель О.Романишин).
урок-екскурсія (природознавство, Високий замок). Добра справа для природи « Як люди піклуються про птахів взимку». Виготовлення їстівного
намиста (вчитель початкових класів Т.Танавська).
проектний урок з природознавства «Як живуть комахи?» (вчитель початкових класів Р.Дзядик).
дослідницький проект «Теплиця на моєму підвіконні». (вчитель початкових класів Т.Козак).
урок-екскурсія (природознавство) «Вуличками рідного міста» (вчителі початкових класів С.Петрів, Г.Гетьман, Н.Дзядик).
урок-вікторина з інформатики «Безпека дітей в інтернеті. Правила безпечного користування інтернетом» ( Н.Купчак ).
інтегрований урок ( львовознавство та інформатика) «Презентація храмів Львова»(Л.Долинська, Н.Купчак).

В рамках реалізації проекту “Єдиний освітній простір. Музейна педагогіка.” вчителями проведені музейні уроки:
урок образотворчого мистецтва “ Всі ми родом із дитинства. Подорож в українську минувшину. Живопис на склі “ Ікона святого Миколая”
(Національний музей імені Андрея Шептицького, 4-Г кл., вчитель початкових класів О.Смерека);
урок природознавства “Як змінюється восени життя птахів. Птахи восени. Перелітні та осілі птахи” (Державний природознавчий музей,
вчитель початкових класів Н.Балук);
урок літературного читання "Перший український майстер книгодрукування. «Друкар книг, перед тим небачених» (за Олександром
Єфімовим)". (музей мистецтва давньої української книги ім. Б.Г. Возницького, вчитель Т.Козак);
інтегрований урок (літературне читання, трудове навчання) Книги - морська глибина. Виготовлення книжки – саморобки. (музей мистецтва
давньої української книги ім. Б.Г. Возницького, вчитель початкових класів С.Бойко);
інтегрований урок (природознавство, трудове навчання). "Листяні та хвойні дерева".(музей "Українське мистецтво ХХ ст. Національний музей
ім. А. Шептицького, вчитель початкових класів Н.Дзядик);
інтегрований урок (природознавство, образотворче мистецтво). "Листяні та хвойні дерева".(музей "Українське мистецтво ХХ ст. Національний
музей ім. А. Шептицького, вчитель початкових класів О.Гарбуз);
майстер-клас (образотворче мистецтво ) “ Яворівські забавки. Розпис по дереву. Сопілка.”( Янівський музей художньої обробки деревини.)
майстер-клас ( трудове навчання) “ Сирні коники”( музей Писанки м. Коломия Ів. - Франківська область,вчитель О.Романишин).
інтегрований урок. (літературне читання, образотворче мистецтво) “Шануймо народні традиції та свята нашого народу” Майстер-клас з
написання ікон.(Національний музей ім. А. Шептицького, вчитель початкових класів Т.Танавська).
інтегрований урок (літературне читання, англійська мова та образотворче мистецтво) «Святкування Великодня в Україні та в країнах, мову
яких вивчають у нашій школі» (Національний музей ім. А.Шептицького, 2й корпус, вчителі О. Гарбуз, І. Куч).
інтегрований урок (літературне читання, природознавство та образотворче мистецтво) "Великодні мотиви" в Національному музеї ім.
А.Шептицького, (Національний музей ім. А.Шептицького, вчитель М.Юрдига).
інтегрований урок (навчання грамоти, образотворче мистецтво) «Подарунок для мами. Найкращі квіти. Малюнок на склі». (Національний музей
ім.А.Шептицького , вчитель Г.Гетьман).
інтегрований урок ( літературне читання, трудове навчання) «Іван Труш і Леся Українка». Майстер-клас аплікація з тканини «Лілія» (казка
«Лілея»). ( художньо – меморіальний музей І. Труша ,вчитель Т.Козак).
майстер-клас з написання ікон. (Національний музей ім. А.Шептицького, вчитель Т.Танавська)
майстер-клас виготовлення Стрітенської свічки. Екскурсія сакральними експозиціями музею( Національний музей ім. А.Шептицького, вчитель
М.Юрдига).
урок з основ здоров'я "Безпека вдома. Вогонь – друг, вогонь – ворог" ( музей головного управління МНС України у Львівській обл., вчитель
початкових класів С.Бойко).
урок природознавства «Птахи. Найменша пташка України – золотомушка». Виставка «Мистецтво виживання». (Державний природознавчий
музей ім. Дідушинських, вчитель початкових класів Н.Дзядик).
урок природознавства «Що таке ланцюг живлення? Практична робота. Складання ланцюгів живлення.» (Державний природознавчий музей
Національної академії наук України, вчитель початкових класів Т.Козак);
урок природознавства. Навчальний проект «Легенди Карпат» у залах Історичного музею ( вчитель О.Очерклевич).
урок природознавства « Різноманітність тваринного світу. Групи й види тварин, значення їх у природі та в житті людини» ( зоологічний мзей
біологічного факультету ім. І.Франка, вчитель початкових класів О.Гарматій);
урок літературного читання у народному музеї Тараса Шевченка на тему «Тарас Шевченко – великий народний поет і художник» (вчитель
початкових класів Г.Кіндрат);

урок літературного читання біля пам’ятника Великому Кобзареві. Учні 3-В класу декламували поезію Т. Шевченка та побували у Галереї
мистецтв і відвідали виставку присвячену 175-ій річниці написання картини та поеми "Катерина" Тарасом Шевченком (вчитель Т.Козак).
Під час відкритих уроків було продемонстровано найрізноманітніші форми роботи вчителів, показано нестандартні уроки з метою розвитку
креативності учнів.
Всі уроки відзначалися належною підготовкою і організованістю, високою інтенсивністю (активність учнів та обсяг
самостійності в роботі), наявністю необхідної для уроку наочності, мультимедійним супроводом, відповідністю змісту навчального матеріалу темі,
меті та завданням уроку, оптимальною реалізацією принципів навчання, стимулюванням пізнавальної діяльності учнів, раціональним
використанням часу на кожному етапі уроку.
В школі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. Так, заступником директора з навчально-виховної роботи
Н.Святошенко та керівником школи молодого вчителя Н.Балук, протягом першого семестру 2016-2017 н.р. було проведено ряд заходів з молодими
вчителями, а саме: консультації з питань організації навчально – виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя,
розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На належному рівні організована система
наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники Н.Святошенко,
О.Лис, С.Петрів, Н.Балук, І.Назар, О.Костевич – надавали індивідуальні консультації молодим вчителям.
На базі школи продовжує працювати творча група міста “Розвиток продуктивного мислення молодших школярів”. Керівник – С.Петрів. У групі
працюють вчителі Г.Гетьман, Н.Дзядик, Н.Балук, Т.Танавська, С.Бойко, Х.Фрейда, Н.Білобринь, Г.Гетьман, О.Горечко, Т.Козак, О.Очерклевич,
О.Смерека, М.Юрдига. Вчителі підготували мультимедійний супровід до підручника «Планета міркувань», 2 клас.
Велася робота щодо поширення досвіду роботи вчителі школи шляхом друку матеріалів у педагогічних виданнях: «Учитель початкової
школи», № 11, 2016 р. Урок трудового навчання «Орігамі. Свічка». (вчитель С.Петрів); «Учитель початкової школи», № 11, 2016 р. Бінарний урок
англ. мови та труд. навч. «Декорування медового пряника – «Миколайчика».( вчителі Г.Гетьман, Ю.Гуль, Т.Желізко).
Професійна діяльність вчителів неодноразово відзначалася нагородами.
Подякою Львівської міської ради ДГПУО відзначені:
Н.Ворона – за високий рівень професіоналізму та творчості в організації навчально – виховного процесу. (наказ від 19.05.2017р. №264р.)
Подякою відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти ДГП ЛМР відзначені:
Є.Ваньчак – за вагомий внесок у справу відродження національних традицій , збереження і примноження духовних скарбів українського народу
т а патріотичне виховання молодших школярів» ;
Т.Танавська – за ефективне впровадження інноваційних технологій навчання та значний внесок у роботу з обдарованими дітьми.
С.Петрів – за ефективне втілення інноваційних технологій навчання та творчий підхід у вирішенні освітніх завдань.
Подякою НМЦО м.Львова відзначені:
С.Петрів, Н.Балук, Х.Фрейда, Т.Танавська, Н.Дзядик, Г.Гетьман, О.Смерека, О.Романиш – за активну участь у роботі міської творчої групи з
розробки та апробації мультимедійного супроводу уроків розвитку продуктивного мислення для учнів 2 класу( наказ від 23.05.2017р. № 13).
Тренери - модератори міського пілотного проекту» « Школа становлення сучасного вчителя» С. Петрів, Г. Гетьман та О.Гарбуз відзначені
сертифікатами УО ДГПЛМР.( наказ №278р від 25.05.17р.)
С. Петрів відзначена сертифікатом за впровадження інтерактивної освітньої платформи « Вчи.ком.юа» в навчальний процес
Грамотою видавництва « Світич». Редакція журналу « Учитель початкової школи» нагороджені :
Г.Гетьман, Ю.Гуль, Т.Желізко за перемогу в номінації «Іноземні мови» Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова школа) – 2016;
С.Петрів за перемогу в номінації «Трудове навчання» Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова школа) – 2016;
С.Петрів за перемогу у номінації « Кращі світлини на фотостендІ» Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова школа) – 2016;
Продовжується співпраця з педагогічним коледжем Львівського національного університету ім. І.Франка. Студенти педагогічного коледжу
самостійно проводили пробні уроки, консультуючись з учителями наставниками - Х.Фрейдою, Т.Козак, О.Гарматій, Н.Білобринь, І.Кутельмах,
О.Лис, Н.Досяк.

Методичні об’єднання школи тісно співпрацюють із громадськими організаціями, Будинком вчителя, Центром творчості «Галицьке юнацтво»,
Львівським обласним еколого-натуралістичним центром, церквою св. Анни.
У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи
використовує у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і
рейтинг в оцінці роботи вчителя і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення
навчально-виховного процесу на високому рівні.
1.4. Аналіз результатів навчально-виховної роботи
При організації навчально-виховного процесу педагогами використовувалися нормативні документими: навчальними програмами для
загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи, затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011р. № 1050), „ Основи християнської етики. 1-4 класи”, рекомендовано МОН України,
2010, програма з „Хореографії”, 1-4 класи автор Тараканова О.П.,навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх закладів і
спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченям іноземних мов 1-4 класи, Видавничий дім. Освіта 2012р., „Програма для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням іноземних мов 1-11 класи”, Поліграфкнига 2010, програми «Львовзнавство» для 2-3 класів та 4-их класів затверджену
Вченою Радою ЛОІППО.
Календарні плани були складені вчителями відповідно до навчальних програм МОНУ, інструктивно методичного листа щодо викладання
предметів, з дотриманням рівня державного Стандарту початкової освіти. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та
практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій. Вчителями проведено тематичні оцінювання,
індивідуальні та фронтальні види контролю з української мови та літературного читання, англійської мови (аудіювання, діалог, письмовий та усний
переказ, твір, мовна тема, диктант, списування, читання мовчки, вірші напам’ять тощо) з врахуванням Рекомендацій щодо критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів, вікових особливостей та вимог нормативних документів.
На кінець року в школі 537 учнів у 17 класах. З них навчаються на: високому рівні - 129 учнів; достатньому рівні - 254 учні; середньому
рівні - 23 учні. Неатестовано 131 учень – це учні перших класів.
Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту»,
Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці 2016-2017 навчального року проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового
матеріалу з предметів інваріативної складової. Учні школи закінчили 2016-2017 навчальний рік з такими підсумками:
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Балук Н.В.
2б 34
34
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Танавська Т.І.
2в 32
32
14
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1
8
Бойко С.В.
2г 33
33
12
20
1
9
Кутельмах І.Я.
3а 31
1
1
31
12
17
2
10 Гарматій О.Я.
3б 30
30
9
21
11 Козак Т.А.
3в 30
30
12
14
4
12 Білобринь Н.В.
3г 30
30
5
20
5
13 Фрейда Х.М.
3д 30
30
6
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2
14 Юрдига М.Я.
4а 30
1
1
30
10
18
2
15 Очерклевич О.Я.
4б 32
32
7
25
16 Романишин О.Є.
4в 32
1
31
10
21
17 Смерека О.С.
4г 30
30
8
22
Всього
539 3
5 537 129 254
23
131
Бурак Дзвенислава – навчалася за кордоном (учениця 4-Г класу)
Всі вищезазначені результати вказують на те, що не всі учні відповідально ставляться до опанування навчальних дисциплін, а результатом є
прогалини у знаннях та достатньо середній рівень знань. Вчителям, які викладають навчальні предмети, необхідно стимулювати учнів до якісного
навчання, визивати в учнів інтерес до свого предмету та більш якісно підходити до підготовки та викладання предмета.
На виконання навчального плану школи, листа Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001р.№ 1/9-97, відповідно до інструктивнометодичного листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 року № 1/9-950 протягом навчального року в школі були проведенні
навчальні екскурсії та культпоходи:
Екскурсії
 У дельфінарій «Оскар» м. Трускавця – навчально-огладова екскурсія на тему «Світовий океан і його мешканці»:
 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій;
 3-А клас, класний керівник І. Кутельмах;
 2-Г клас, класний керівник С.Бойко;
 2-В клас, класний керівник Т.Танавська;
 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь;
 2-Б клас, класний керівник Н.Балук.
 У Ботанічний сад Львівського національного університету імені І. Франка - урок-екскурсія:
 3-Г клас класний керівник Н.Білобринь;
 2-Г клас класний керівник С.Бойко.
 «Вуличками Львова»:
 1-А клас, класний керівник С.Петрів;
 1-Б клас, класний керівник Н.Дзядик.
 В Гошівський монастир – 4-А клас, класний керівник М.Юрдига.
 У Державний історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» – 4-А клас, класний керівник М.Юрдига.
 У Державний природничий музей академії наук України:
 2-Б клас, класний керівник Н.Балук;

















 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь;
 1-Б клас, класний керівник Н.Дзядик;
 3-В клас, класний керівник Т.Козак.
В Етно-галерею на тему «Традиційне українське мистецтво вишивки Роксоляни Шимчук. Складання усного зв’язного висловлювання на основі

вражень від експозицій» – 3-В клас, класний керівник Т.Козак.
У Закарпаття – навчально-оглядова екскурсія “Канікули по Закарпатськи” 4-Б клас, класний керівник О.Очерклевич.
У заповідник “Розточчя” у с. Страдч - урок-екскурсія “Заповідні території рідного краю”:
 2-Б клас, класний керівник Н.Балук;
 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій.
У Зоологічний музей біологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка - музейний урок «Різноманітність тваринного світу. Групи й види тварин» – 3Б клас, класний керівник О.Гарматій.
В інтерактивний музей «Таємна Аптека»:
 «Харчування і здоров`я» 1-А клас, класний керівник С.Петрів;
 «Дитячі історії» – 3-В клас, класний керівник Т.Козак.
У народний музей-кімнату Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв -музейний урок з літературного читання на тему «Тарас Шевченко –
великий народний поет і художник» – 2-А клас, класний керівник Г.Кіндрат.
На Козину ферму “Шеврет” у с. Дмитровичі - навчально-оглядова екскурсія з природознавства 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда.
За маршрутом Львів - с. Басівка (Стародавня криївка) - смт. Вигода (Природничий музей, екскурсія «Карпатський трамвай») - с. Гошів
(Монастир) – Львів:
 2-В клас, класний керівник Т.Танавська;
 4-Г клас, класний керівник О.Смерека;
 4-А клас, класний керівник М.Юрдига.
За маршрутом Львів-Страдч-Львів – навчально-оглядова екскурсія та майстер-клас з трудового навчання «Яворівські забавки. Розпис по дереву.
Сопілка », печери – Хресна дорога 4-В клас, класний керівник О.Романишин.
За маршрутом Львів – с. Фрага (чудотворна ікона) – м. Коломия (майстер клас з виготовлення сирних коників) – с. Пістинь (туристичномистецький комплекс Маєток Святого Миколая) – Львів 4-В клас, класний керівник О.Романишин.
За маршрутом м.Рогатин (церква-пам’ятка архітектури 16 ст.), в м. Бурштин (орнітологія), м. Галич (центр реабілітації диких тварин) – 2-Б клас,
класний керівник Н.Балук.
У Львівську майстерню карамелі:
 Інтегрований бінарний урок англійської мови і трудового навчання на тему: «Симетричні форми. Симетрія в природі. Послідовність дій під
час виготовлення простих симетричних форм. Повторення кольорів,назв іграшок та форм» – 1-Б клас, класний керівник Н.Дзядик;
 Урок трудового навчання на тему: «Пластичні матеріали. Робота з пластичними матеріалами. Виготовлення цукерок з карамелі» – 1-В клас,
класний керівник Г.Гетьман;
 Інтегрований бінарний урок англійської мови і образотворчого мистецтва на тему: «Форми. Кольори. Поняття про основні кольори» – 1-Г
клас, класний керівник С.Петрів.
У Львівську майстерню пряників «Юрашки»:
 Інтегрований бінарний урок англійської мови і образотворчого на тему: «Поняття про основні та похідні кольори. Способи утворення
похідних кольорів» – 1-Б клас, класний керівник Н.Дзядик;

















 Інтегрований бінарний урок англійської мови і образотворчого мистецтва на тему: «Створення виразного образу лінійними засобами на
основі творчої уяви. Повторення кольору та форми» –1-Г клас, класний керівник О.Гарбуз;
 Проект з трудового навчання на тему: «Майстерня Діда Мороза» – 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь.
У Львівську майстерню шоколаду - інтегрований урок читання і трудового на тему: «Звуки [н],[н`]. Букви Нн. Симетричні форми. Симетрія в
природі» – 1-Г клас, класний керівник О.Гарбуз.
У Львівську майстерню марципанів:
 Відкритий урок з образотворчого мистецтва на тему: «Виражальні можливості об`ємної та рельєфної форми. Відтворення фактури
зображувальної поверхні «Совулі в’язані з марципану» – 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда
 Майстер-клас з виготовлення марципанів. Робота з пластичними матеріалами – 1-В клас, класний керівник Г.Гетьман
У Львівську галерею мистецтв: навчально-оглядова екскурсія “Буде жити він навіки, як безсмертний наш сучасник ”у Галереї мистецтв та біля
пам'ятника Т.Шевченка – 3-В клас, класний керівник Т.Козак .
У Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр:
 Урок природознавства навчальний проект “Чим живляться тварини? Тварини живого куточка”у Львівському еколого-натуралістичному
центрі – 1-А клас, класний керівник С. Петрів.;
 Бінарний урок з природознавства та англійської мови “Тварини живого кутка” –1-В клас, класний керівник Г.Гетьман.;
 Урок-екскурсія з природознавства на тему “Жива природа. Тварини” – 1-Г клас, класний керівник Гарбуз О.
У Львівський історичний музей :
 Проект “Славетні українці”. Виготовлення корони Данила – 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій;
 Музейний урок “Легенди Карпат” – 4-Б клас, класний керівник О.Очерклевич;
 Урок-екскурсія з образотворчого мистецтва на тему «Краса природи рідного краю. Пам`ятки архітектури залами історичного музею» – 4-Б
клас, класний керівник О.Очерклевич.
У Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»:
 Оглядово-навчальна екскурсія на тему «Тут починається ліс» – 3-В клас, класний керівник Т.Козак;
 Проект «Ми гноми-економи» (як зберегти тепло і світло у нашому домі) – 3-Б клас, класний керівник О. Гарматій.
У Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка:
 навчально-оглядова екскурсія – 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда;
 навчально-оглядова екскурсія на тему «Наш Каменяр» – 4-А клас, класний керівник М.Юрдига.
У Національний академічний театр ім. С.Крушельницької на тему Навчально-оглядова екскурсія з предмету «Я у світі» у Львівському «Урок –
подорож містом майстрів. Турбота кожного про історичну та культурну спадщину» – 4-В клас, класний керівник О.Романишин.
У цифровий планетарій і сферичний кінотеатр сферичне кіно “Космічна вікторина. Земля. Місяць. Сонце.” – 3-В клас, класний керівник
Т.Козак.
У Львівський професійний ліцей харчових технологій Бінарний урок з образотворчого мистецтва та англійської мови та виконанням практичної
роботи «Розписування миколайчиків» – 1-А клас, класний керівник С.Петрів.
У Меденицький зоопарк «Лімпопо»  1-В клас, класний керівник Г.Гетьман;
 1-А клас, класний керівник С.Петрів.
Музей мистецтв давньої української книги ім. Б.Г. Возницького:
 «Перший український майстер книгодрукування. Друкар книг, перед тим небачених» – 3-В клас, класний керівник Т.Козак;
















 «Перший український майстер книгодрукування» – 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда.
У с. Шегині в Міні-пекарню «Еко-татко» – майстер-клас з випікання хліба:
 4-Б клас, класний керівник О.Очерклевич;
 2-Г клас, класний керівник С.Бойко.
У Національний музей ім. А.Шептицького:
 Інтегрований урок з природознавства та трудового навчання на тему «Листяні та хвойні дерева. Різання паперу. Різання паперу ножицями.
Способи нанесення зображення на папір. Виготовлення ялинки» – 1-Б клас, класний керівник Н.Дзядик;
 Інтегрований урок природознавства і образотворчого мистецтва –1-Г клас, класний керівник О.Гарбуз;
 Майстер-клас із написання ікон Святого Миколая на склі на тему «Шануємо народні традиції та свята нашого народу» для учнів – 2-В клас,
класний керівник Т.Танавська;
 Музейний урок – 4-Г клас, класний керівник О.Смерека;
 Інтегрований урок з навчання грамоти та образотворчого мистецтва “Образ матері в творах” – 1-В клас, класний керівник Г.Гетьман;
 Інтегрований урок англійської мови та образотворчого мистецтва “Великдень. Традиції святкування Великодня. Кольорові крапанки” – 1-Г
клас, класний керівник О.Гарбуз;
 Навчально-оглядова екскурсія на виставку “Гуцульське Різдво” – 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда;
 Майстер-клас по виготовленню Стрітенської свічки – 4-А клас, класний керівник М.Юрдига;
 Майстер-клас по виготовленню Великодньої писанки – 4-А клас, класний керівник М.Юрдига.
В Олеський замок – 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь.
У парк «Високий Замок»:
 Урок-екскурсія на тему «Які зміни відбуваються в природі восени» – 2-А класс, класний керівник Г.Кіндрат;
 Навчально-оглядова екскурсія “Водойми рідного краю” – 1-А клас, класний керівник С.Петрів;
 Урок-екскурсія з природознавства «Властивості твердих рідин і газі» – 4-Б клас, класний керівник О.Очерклевич;
 На пасіку «Медовий блюз» с. Луб’яна Миколаївського району Львівської області – навчально-оглядова екскурсія та майстер-клас з
гончарства – 2-А клас, класний керівник Г.Кіндрат.
У ПАТ Галичфарм:
 1-Б клас, класний керівник Н.Дзядик;
 2-А клас, класний керівник Г.Кіндрат;
 2-Б клас, класний керівник Н.Балук.
У Пекарню “Братванка” - бінарний інтегрований урок письма, англійської мови, образотворчого мистецтва та трудового навчання – 1-Г клас,
класний керівник О.Гарбуз
У Печерно-скельний комплекс “Прийма” та с. Надятичі у долину диких тюльпанів – 2-Б клас, класний керівник Н.Балук.
На Площу Ринок:
 «Львів очима дітей» - 2-А клас, класний керівник Г.Кіндрат;
 «Львів очима дітей» 2-В клас, класний керівник Т.Танавська;
 Урок-екскурсія 4-Б клас, класний керівник О.Очерклевич.
У Пожежну частину м. Львова – “Вогонь – друг, вогонь – ворог” – 2-Г клас, класний керівник С.Бойко.
У резиденцію Святого Миколая у парк «Знесіння» – 2-Б клас, класний керівник Н.Балук.




















ПрАТ «Концерн Хлібпром» - навчально-оглядова екскурсія у хлібопром “Зернові рослини. Виготовлення хліба, булок, багетів. Сучасні
технології випікання”
 3-А клас, класний керівник І.Кутельмах;
 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій.
У с. Гавареччина Золочівського району Львівської області – майстер-клас з виготовлення глечиків – 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь.
У с. Страдч Яворівського району Львівської області – майстер-клас по виготовленю та розпису сопілок, ознайомлення з українськими
народними ремеслами – 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь.
У с. Родатичі Городоцького району Львівської області в комплекс “Чарівна долина” – 4-А клас, класний керівник М.Юрдига.
У Хатину-музей М.Шашкевича у с. Підлисся Золочівського району Львівської області - майстер-клас з гончарства – 3-Б клас, класний керівник
О.Гарматій
У с. Страдч Яворівського району Львівської області на ТзОВ «Галицька здоба» - навчально-оглядова екскурсія – 3-Д клас, класний керівник
Х.Фрейда
У художньо-меморіальний музей Івана Труша - інтегрований урок літературного читання та трудового навчання “Іван Труш та Леся Українка.
Аплікація з тканини “Лілея” – 3-В клас, класний керівник Т.Козак.
Містом на Чудо поїзді:
 1-В клас, класний керівник Г.Гетьман;
 1-А клас, класний керівник С.Петрів;
 1-Б клас, класний керівник Н.Дзядик;
 3-В клас, класний керівник Т.Козак.
У Львівську Ратушу – 3-В клас, класний керівник Т. Козак.
Культпоходи:
У центральну міську бібліотеку –
 інтегрований урок на тему: «Книги – морська глибина…Виготовлення книжки-саморобки» 2-Г клас, класний керівник С.Бойко;
 3-А клас, класний керівник І.Кутельмах;
 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій;
 3-В клас, класний керівник Т.Козак;
 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь;
 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда.
У Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької Перегляд вистави «Поліанна» 4-Б клас, класний
керівник О.Очерклевич.
У дитячу бібліотеку №21 - «Зустріч з художницею, ілюстратором дитячих книжок Вікторією Ковальчук» – 3-Б клас, класний керівник
О.Гарматій.
В обласну дитячу бібліотеку - робота з дитячою книжкою на тему: «Цей дивний-дивний світ» в обласній бібліотеці для дітей:
 3-А клас, класний керівник І.Кутельмах;
 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій.
У палац Потоцьких - конкурс читців творів Т.Шевченка – 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій.
Перший український театр для дітей та юнацтва:
 Вистава «Стежина до Миколая» 1-2 класи, класні керівники 1-2 класів;

 Вистава «Зачарований хлопчик» 3-4 класи, класні крівники 3-4 класів.
 У піцерію - практичне заняття “Самообслуговування. Правила поведінки за столом. Виготовлення піци”:
 3-А клас, класний керівник І.Кутельмах;
 3-Б м клас, класний керівник О.Гарматій;
 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь;
 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда.
 У театр-студію естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» вистава «Чарівна ніч» – 1-Г клас, класний керівник О.Гарбуз.
 У центральну міську дитячу бібліотеку:
 3-А клас, класний керівник І.Кутельмах;
 3-Б клас, класний керівник О.Гарматій;
 3-В клас, класний керівник Т.Козак;
 3-Г клас, класний керівник Н.Білобринь;
 3-Д клас, класний керівник Х.Фрейда.
 У Церкву святої Анни - “Храми Львова. Церква святої Анни ” – 3-В клас, класний керівник Т.Козак
 В Собор Святого Юри – з метою продовження вивчення життя і діяльності митрополита Андрея Шептицького (підготовка до Святого
Причастя) – 3-А клас, класний керівник І.Кутельмах.
Під час обговорення побаченого були проведені цікаві вікторини, бесіди та конкурси, складання творів:
Складання творів-мініатюр „Моє місто”.
Обговорення побаченого та почутого в музеї, обговорення вражень від побаченого під час екскурсій та походів.
Висловлювання оцінних суджень з приводу театрального дійства.
Обмін думками про враження від екскурсії.
Літературну годину на тему „Книга – морська глибина”.
Конкурси малюнків: „У світі природи і краси” ,„Моє місто”, „Улюблена тваринка”, „Пейзажі”, „Мій Львів”, „Моє місто”, „Моє місто –
найкраще”, „Я знаю рідний край”.
Вікторини: „Рідне місто моє”, „Дай характеристику героїв мультфільму”, „Чи знаю я своє старе місто?”, „З якої це казки?”, „Видатні
спортсмени”, „Мій рідний Львів”.
Бесіди: „Зміни у природі”, „Мої улюблені книжки”, „Бережи рідний край”, „Що я дізнався про рідне місто”, „Що я дізнався про рідний край”, „Як
друкуються книжки”, „Бережи рідну природу ”, „За що я люблю своє рідне місто ”, „Не все золото, що блищить”, „Які враження від відвідин
музею”, „Традиції та звичаї нашого краю”, „Люби і знай свій рідний край”, „Народні традиції здорового способу життя”, про етнокультурну різних
регіонів України, „Люби і знай свій рідний край”, „Боротьба рідного краю за свободу”.
Під час екскурсій на майстер-класах діти вчились виготовляти глечики, хліб, книги, листівки, корону короля Лева, карамель, пряники,
Великодні писанки та крапанки, розписувати горнятка та народні іграшки, малювали ікону на склі.
З метою збереження життя та здоров’я дітей, під час навчальних екскурсій проводились інструктажі на тему: правила дорожнього руху; правила
поведінки в автобусі під час подорожі; правила поведінки під час масових заходів; правила поведінки під час спортивних змагань; правила
безпечної поведінки під час спортивних ігор; правила поведінки під час рухливих ігор; правила безпечної поведінки в громадському транспорті;
правила руху пішоходів; правила поведінки під час екскурсій, правила безпечного відпочинку у лісі та парку, правила безпеки під час переходу
вулиці; правила поведінки на дорозі та у музеї; правила поведінки під час культпоходу у театр; правила поведінки під час літніх канікул; правила
поведінки під час культпоходів та екскурсій, Повторення правил поведінки під час піших екскурсій та на природі, правила поведінки під час піших
екскурсій та на природі, правила поведінки в електротранспорті.

Результати проведення державної підсумкової атестації
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту», п. З розділу І та п. п. 1, 2, 3, 7 розділу II Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014р. № 1547, наказу
МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у
2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН України від 30.12.2016р. № 1696 «Про внесення змін до наказу МОН України від
20.10.2016р. № 1272», керуючись листом МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів», Орієнтовними вимогами до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році (лист МОН України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової
атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»), наказу УОДГП ЛМР від 22.03.2017 №135 «Про порядок
закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів
м.Львова»,наказу школи від 03.04.2017р. №138 « Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 навчальному році», з метою
визначення рівня сформованості у випускників початкової школи умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці 11 по 19 травня
проведена державна підсумкова атестація для учнів 4-их класів. У школі було затверджено розклад проведення державної атестації учнів 4-х
класів, затверджений керівником навчального закладу та погоджений начальником відділу освіти склад атестаційної комісії, затверджені матеріали
для проведення ДПА учнів 4 класів за курс початкової загальної освіти. Державна підсумкова атестація за курс початкової загальної середньої
освіти учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів проводилась у формі підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: з української
мови, літературного читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно із затвердженим розкладом. Зміст завдань для
підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учнів, визначених чинними навчальними
програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів і затверджувався адміністрацією школи. Порядок проведення державної
підсумкової атестації учнів 4-х класів відповідав нормативним вимогам початкової школи. На проведення кожної підсумкової контрольної роботи
відводилась 1 академічна година. Оцінювання навчальних досягнень учнів під час перевірки підсумкових контрольних робіт здійснювалося
відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 13.04.11 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти», від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013№1222».
Порушень щодо організації та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів не виявлено. Матеріали підсумкових контрольних робіт
оформлені своєчасно та здані на зберігання. Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів узагальнено.
Аналіз результатів показав, що учні 4-их класів виконали роботи з усіх предметів на достатньому та високому рівні.
№
п/п
1.
2.
3.

Навчальний предмет
Українська мова
Літературне читання
Математика

Кількість учнів
4-х класів
123
123
123

Складали
ДПА
119
121
120

Рівень навчальних досягнень учнів
Початковий Середній
Достатній
37
1
35
35

Серед типових помилок, допущених у письмових роботах відзначено
з української мови:
 граматичні помилки при списуванні тексту;
 запис займенників 1 та 2-ої особи однини;
 визначення прикметників ужитих в переносному значенні;
 самостійне складання зв’язного висловлювання;

Високий
82
85
85

з літературного читання:
 встановлення послідовності розгортання подій у творі;
 відповідями на запитаннями до прочитаного твору;
 формулюванні думок на відповідне запитання;
з математики:
 хід розв’язку складеної задачі;
 розв’язування задач геометричного змісту;
 письмове ділення, множення багатоцифрових чисел;
 порядок дій.
Відзначено, що в учнів найбільшу складність викликали виконання завдань:
 творче завдання на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь;
 завдання до тексту для перевірки розуміння прочитаного, встановлення послідовності подій;
 розв’язування складеної задачі на три дії, завдань геометричного змісту.
В окремих учнів недостатньо сформовані вміння працювати в режимі самостійності та контролю. Серед типових психологічних труднощів
виокремлюються діти з послабленим рівнем розвитку сприймання, довготривалої пам'яті, концентрації та стійкості уваги.
Відповідно до діючих нормативних та директивних документів органів управління освітою, наказу МОН України від 16.06.2015р. № 641 "Про
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді", листа ІМЗО України від 25.07.2016р. №2.1/10-1828 «Про методичні
рекомендації організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», наказу по школі від 31.08.2016р. № 183 «Про
організацію виховної роботи в школі» свого місця в житті, удосконалення системи виховання учнів школи та плану школи на 2016-2017
навчальний рік.
Аналізуючи стан організації та ведення виховної роботи, адміністрація підвела підсумки виховної діяльності закладу. Впродовж 2016-2017
н.р. у школі продовжувалося впровадження особистісно-орієнтовних форм та методів у виховний процес.
У 2016-2017 н.р. адміністрацією, педагогічним колективом було створено сприятливі умови для повноцінного морального розвитку учнів;
забезпечувалася єдність родинного та шкільного впливу на особистість школяра; формувалися засади здорового способу життя, було забезпечено
позитивний мікроклімат між усіма учасниками навчально-виховного процесу (вчителів, учнів, батьків); у дітей виховувалися повага до Конституції
України, державних символів, християнських чеснот, національних звичаїв та традицій, прав і свобод, почуття власної гідності, відповідальності
перед Законом, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина.
Виховна робота школи базується на особистісно-орієнтовній основі та родинних зв’язках. Тому всі проведені позакласні заходи були
спрямовані на розвиток творчості учнів у співпраці з батьківською громадою. Під час підготовки та проведення заходів заохочувалася активна дія
кожного учасника зокрема, а не відтворення готового сценарію.
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:
 національно-патріотичне виховання;
 екологічне виховання та формування здорового способу життя;
 національно-патріотичне виховання;
 трудове виховання та профорієнтаційна робота;
 морально-правове виховання;
 художньо-естетичне виховання;
 творчий розвиток особистості;
 родинно-сімейне виховання;

Національно-патріотичне виховання у 2016-2017 навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів, як
 Бесіди про державні символи Герб, Гімн, „Наша Вітчизна – Україна”,„Покрова – День Українського Козацтва” тощо.
 Огляд куточків національної символіки.
 Виховні години, бесіди „Славне ім’я козак”, „Шляхом УПА”.
 Екскурсія у Національний музей м.Львова „Митрополит Андрей Шептицький – Засновник Національного музею, меценат українського
мистецтва.
 Тиждень української писемності та мови.
 День української мови. Бесіди присвячені дню української мови.
 Інформаційно-пізнавальні години до Дня Соборності України.
 Шевченківські дні.
 Виховні години присвячені пам’яті жертвам Чорнобиля.
 Лінійка для учнів 3-4 класів «Дзвони Чорнобиля».
 Святкування Дня міста Львова.
Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в
музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі-предметники, педагог-організатор, адміністрація школи.
Впродовж року на високому емоційному, пізнавальному та естетичному рівнях проведено: свято Першого дзвоника (педагог-організатор
О.Козелко, вчитель музики Є.Ваньчак), Осінній Ярмарок (вчитель Т.Танавська, 2-В клас), лінійка історичної пам'яті «Горить свіча і огортається
журбою» (вчитель Х.Фрейда, 3-Д клас), В рамках заходів, присвячених Дню Героїв Небесної Сотні, проведено Урок пам'яті. Під час уроку учні
спільно виконали гімн України та вшанували воїнів, як загинули за Україну хвилиною мовчання, лінійка, присвячена завершенню Ювілейного
Року Божого Милосердя, яка пройшла під гаслом "Будьте милосердні як Отець!" (вчитель Козак Т.А., 3-В клас), до Дня української писемності та
мови учні 4-В класу разом з вчителем Романишин О.Є. підготували урочисту лінійку «Рідна мова в рідній школі», до Тижня правових знань
тематична лінійка „Великі права маленької людини” (вчитель М.Юрдига, 4-А клас), Вечорниці (вчитель О.Очерклевич, 4-Б клас), свято "Прощання
з колядою"(вчитель М.Юрдига, 4-А клас), учні 4-Г класу разом з хором "Ми маленькі українці" провели лінійку присвячену дню народженню
великого Кобзаря (вчителі Смерека О.С., Ваньчак Є.П.), свято «Любіть Україну, як сонце, любіть…» (вчитель Х.Фрейда, 3-Д кл.), свято «Зігріємо
землю своєю любов'ю, для наших нащадків її збережем» (вчитель С.Бойко, 2-Г кл), свято Матері (вчитель Т.Козак, 3-В клас), „Прощавай,
Букварику!” (1-ші вчителі С.Петрів, Н.Дзядик, Г.Гетьман, О.Гарбуз), Свято випускників "Прощавай, початкова школо!" (вчитель О. Романишин, 4В кл), свято Останнього дзвоника (педагог-організатор І.Кундельська, вчитель музики Є.Ваньчак).
Протягом 2016-2017 н.р. учні школи брали участь у предметних та творчих конкурсах.
В листопаді відбувся Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок» (координатор Г.Кіндрат) для учнів 1-4 класів.
У 2016-2017 н.р. учні школи брали участь у предметних та творчих конкурсах .
10 листопада 2016 року у школі пройшов І етап XVII Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика. У конкурсі взяли участь 26 учнів 2-4 класів.
Завдання, які були запропоновані учням, відповідали рівню Міжнародного конкурсу ім.П.Яцика. При оцінюванні робіт враховувалися повнота
розкриття творчої теми, знання рідної мови, творчий підхід до розв'язання мовних завдань, естетичність оформлення роботи.
Учні нашої школи були учасниками конкурсу «Птах року - Повзик». З 06 по 08 листопада 2016 р. у школі було проведено конкурс з
інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер". У конкурсі взяли участь 87 учнів 2- 4 класів: 2 клас - 49 учнів, 3 клас - 24 учні, 4 клас - 14 учнів.
Шкільний координатор конкурсу Купчак Н.О.
З метою поширення правової освіти серед дітей молодшого шкільного віку, виховання в учнів поваги до Закону, набуття досвіду соціальної
активності, забезпечення розуміння і засвоєння школярами основних цінностей і понять громадянського життя, підвищення правової обізнаності та

культури, виявлення та розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей 02.03.2017р. учні 4-х класів нашої школи стали учасниками міського
конкурсу «Правознайко». Відповідальна за проведення конкурсу Кундельська І.М.
23 березня 2017 року відбувся фінал конкурсу читців поезії Тараса Григоровича Шевченка серед учнів 3-Б класу (Вчитель Гарматій О.Я.).
Особливим цього року стало місце проведення конкурсу, адже дітки мали можливість декламувати вірші Великого Кобзаря у Львівській
Національній Галереї Мистецтв ім. Бориса Возницького, а саме у Палаці Потоцьких, де зараз експонують оригінал картини Тараса Шевченка
«Катерина».
Учні нашої школи були активними учасниками конкурсу "Армія - очима дітей".
Діти охоче завжди чимось займаються. Це дуже корисно, а тому не тільки не слід цьому заважати, але потрібно подбати, щоб завжди у них
було що робити, тому вони із задоволенням приймали участь у конкурсі "Техніка майбутнього".
Демків С., Кужея О., Карпин В., Парійчук Д.- учні 2-В класу (Вчитель Танавська Т.І.) приймали участь у Львівському етапі XV-го
Міжнародного фестивалю мов і культур , який був проведений 08.04.2017 р. Парійчук Даринка нагороджена Дипломом за ІІ місце у категорії
«Декламування поезії».
Цього року учні нашої школи дуже чисельно взяли участь у конкурсі з комп'ютерної грамотності "Бебрас - 2016". Учні отримали 12
відмінних результатів, 49 добрих результатів, 24 звичайних, тобто учасників. Шкільний координатор конкурсу Купчак Н.О.
Учні 1-А та 2 –В класів прийняли участь у міжнародному конкурсі «Золотий мольберт слідами Митрополита Андрея Шептицького».
Міжнародний конкурс дитячої творчості «Золотий мольберт» спрямований на реалізацію Державних й місцевих освітніх та культурних
програм і проводиться в рамках Міжнародного форуму мистецької творчості «Золотий мольберт слідами Мойсея українського Духа», з метою
творчого спілкування талановитих дітей та молоді, розвитку творчого потенціалу особистості, художньо-естетичного вишколу та розкриття
здібностей на пленерах й арткласах; популяризації дитячих шедеврів на пересувних виставках у містах учасників в Україні й за кордоном, на
шпальтах Всеукраїнського освітньо-мистецького часопису «Арт-клас», БО «БФ «Львівська дитяча галерея», у світовому віртуальному просторі.
Мистецтво збурює емоційну сферу, змінює думки на почуття, розрахунок на афект, пробуджує таємницю, без якої світ не захоче існувати.
З метою популяризації хімічних знань і підтримки талановитих учнів, розвитку їхніх інтелектуальних здібностей, науково-дослідницьких
навиків, активізації творчої діяльності школярів та якісного оновлення змісту й методів позашкільної освіти, учні нашої школи були учасниками
Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали”. І місце в номінації «Найякісніший кристал» отримала учениця 2 – В класу Дмитрук Аліна.
Одним із головних завдань діяльності школи є створення для учнів комфортних умов навчання та виховання. Велика увага приділялася
пропаганді здорового способу життя, боротьбі з шкідливими звичками, фізичному загартуванню. Було проведено дні та тиждень здоров’я. Вчителі
школи виховують відповідальність за своє здоров’я, як якість особистості. На уроках „Основи здоров’я” з учнями опрацювали питання про
узалежнення (наркоманію, тютюнопаління, алкоголізм). На методичних об’єднаннях вчителів, а також на засіданні педагогічної ради розглядалися
питання про охорону праці та безпеку життєдіяльності.
На виконання наказу Департаменту освіти і науки ЛОДА від 30.06.2016р. №07-01/372 «Про підсумки роботи щодо попередження наркоманії,
алкоголізму, тютюнопаління в загальноосвітніх навчальних закладах та заходи на 2016-2017 н.р.», відповідно до плану роботи УО ДГП ЛМР на
2016 рік, наказу УО ДГП ЛМР від 01.09.2016 р. № 333 «Про затвердження Заходів щодо запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління,
шкідливих узалежнень серед учнів на 2016-2017 н.р.» та з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової залежності
серед учнів школи, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, вільного від тютюнового диму, у 2016-2017 н.р. було активовано роботу з
пропаганди здорового способу життя серед учнів, батьків та працівників школи, також оновлено кутки і стенди з антитютюнової пропаганди.
Учні та педагогічний колектив школи зустрічалися з лікарями, які проводили бесіди "Профілактика тютюнокуріння та "За здоровий спосіб
життя”.
Бібліотекар школи О.Макаровська організовувала виставки і огляди спеціальної літератури, плакатів, методичних посібників, проводила
бесіди та лекції з профілактики тютюнопаління.

Класні керівники систематично проводили профілактичну роботу з учнями та батьками про шкідливі звички та їх попередження, а також
попередження паління та вживання наркотичних засобів. На уроках «Основи здоров'я» вчителі провели ряд бесід «Негативний вплив тютюну на
організм», «Обираємо життя без алкоголю», «Переваги життя без наркотиків».
Вчителі фізичної культури Н.Досяк, Я.Ясінська пропагували здоровий спосіб життя, залучали учнів до спортивних занять та участі в
спортивних змаганнях.
На виконання наказу департаменту з питань освіти і наук, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації від 23.06.2016р. № 06064922 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 20162017 навчальному році», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра¬ди від 01.09 2016 р № 338р «Про
затвердження Заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації га жорстокого поводження з дітьми на 2016/2017 н. р.», наказу відділу освіти
Шевченківського району від 02.09.2016р. № 254 «Про виконання Заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з
дітьми на 2016/2017 н.р.», протягом 2016-2017 н.р. педагогічними працівниками школи було забезпечене виконання Конвенції ООН про права
дитини, Закону України «Про охорону дитинства», ст.54, 56 Закону України «Про освіту», ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.
30 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 21 Закону України «Про позашкільну освіту» в частині збереження фізичного, духовного,
психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини, обов’язку захищати дитину від будь-яких проявів жорстокого фізичного чи
психологічного насильства.
В рамках проведення Тижнів правових знань, класні керівники провели ряд тематичних бесід та заходів щодо запобігання насильства в
учнівському середовищі.
Практичний психолог школи Н.Шматок провела роз’яснювальну роботу серед батьків та педагогів щодо запобігання насильства над дітьми
та серед дітей.
На виконання Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекцій/СНІДу на 2014-2018 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. №356-р, відповідно до плану роботи УО ДГП ЛМР, з метою ефективної
профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу серед учнів у 2016-2017 н.р. серед учнів та педагогічного колективу школи проведено широку інформаційнопросвітницьку роботу з питань профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу, шляхом проведення бесід, тематичних диктантів, відео лекторіїв, диспутів.
До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом проведено превентивні заходи на уроках «Основи здоров'я».
На дошці оголошень школи розміщено телефони довіри для проведення анонімного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, які
працюють в 1-й МЛК.
Бібліотекар школи О.Макаровська організовувала виставку літератури, матеріалів преси щодо ВІЛ-інфекцій та СНІДу серед учнівської
молоді.
З метою збереження життя та здоров’я дітей, під час навчальних екскурсій проводились інструктажі на тему: правила дорожнього руху; правила
поведінки в автобусі під час подорожі; правила поведінки під час масових заходів; правила поведінки під час спортивних змагань; правила
безпечної поведінки в громадському транспорті; правила руху пішоходів; правила поведінки під час екскурсій.
На виконання навчального плану школи, відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 року
№ 1/9-950 протягом навчального року в школі були проведенні навчальні екскурсії та культпоходи:
Проведено наступні заходи:
Екскурсії:
 У дельфінарій «Оскар» м. Трускавець - навчальна екскурсія на тему «Світовий океан і його мешканці»;
 У Ботанічний сад Львівського університету імені І. Франка;
 «Вуличками Львова»;
 У Державний історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар»; У Державний природничий музей академії наук України;






































В Етно-галерею;
На Закарпаття - навчально-оглядова екскурсія “Канікули по Закарпатськи”;
Заповідник “Розточчя” у с. Страдч;
У Зоологічний музей біологічного факультету;
В інтерактивний музей «Таємна Аптека»;
У народний музей-кімнату Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв.
За маршрутом Львів - с. Басівка (Стародавня криївка) - смт. Вигода (Природничий музей, екскурсія «Карпатський трамвай») - с. Гошів
(Монастир) – Львів
За маршрутом Львів-Страдч-Львів, печери – Хресна дорога
За маршрутом Львів – с. Фрага (чудотворна ікона) – м. Коломия (майстер клас з виготовлення сирних коників) – с. Пістинь (туристичномистецький комплекс Маєток Святого Миколая) – Львів .
За маршрутом м.Рогатин (церква-пам’ятка архітектури 16 ст.), в м. Бурштин (орнітологія), м. Галич (центр реабілітації диких тварин)
У Львівський історичний музей.
у Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка
У цифровий планетарій і сферичний кінотеатр сферичне кіно “Космічна вікторина. Земля. Місяць. Сонце.”
У Меденицький зоопарк «Лімпопо».
У музей мистецтв давньої української книги ім. Б.Г. Возницького
У Національному музеї ім. А.Шептицького
В Олеський замок
У парк «Високий Замок»
На пасіку «Медовий блюз» с. Луб’яна Миколаївського району Львівської області
У Печерно-скельний комплекс “Прийма” та с. Надятичі у долину диких тюльпанів.
Площею Ринок.
У Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»
На Козину ферму “Шеврет” у с. Дмитровичі Мостиського району Львівської області.
У Львівську майстерню карамелі
У Львівську майстерні пряників «Юрашки»
У Львівську майстерню шоколаду.
У Львівську майстерню марципанів
У Львівську галерею мистецтв
У Львівськиий міський дитячий еколого-натуралістичний центр.
У Львівський професій ліцей харчових технологій.
У піцерію
У с. Шегині Мостиського району Львівської області в міні-пекарню «Еко-татко»
У ПАТ «Галичфарм»
У Пекарню “Братванка”
У Пожежну частину м. Львова - навчально-оглядова екскурсія в пожежну частину “Вогонь – друг, вогонь – ворог” .
У резиденцію Святого Миколая у парк «Знесіння».











У ПрАТ «Концерн Хлібпром».
У с.Гавареччина Золочівського району Львівської області.
У с. Страдч Яворівського району Львівської області.
У с. Родатичі Городоцького району Львівської області в комплекс “Чарівна долина”
У Хатину-музей М.Шашкевича у с. Підлисся Золочівського району Львівської області
У с. Страдч Яворівського району Львівської області на ТзОВ «Галицька здоба
У художньо-меморіальний музей Івана Труша
Містом на Чудо поїзді:
У Львівську Ратушу
Культпоходи:
 У Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької.
 У центральну міську бібліотеку.
 У дитячу бібліотеку №21.
 В обласну дитячу бібліотеку.
 У палац Потоцьких.
 У Перший український театр для дітей та юнацтва
 У Національному академічному театрі ім. С.Крушельницької
 У театр-студію естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»
 У Церкву святої Анни
 В Собор Святого Юри
 В Гошівський монастир
Під час обговорення побаченого були проведені цікаві вікторини, бесіди та конкурси, складання творів:
Складання творів-мініатюр „Моє місто”.
Обговорення літератури для читання влітку, обговорення побаченого та почутого в музеї, обговорення вражень від побаченого під час екскурсій
та походів
Висловлювання оцінних суджень з приводу театрального дійства.
Обмін думками про враження від екскурсії.
Літературну годину на тему „Книга – морська глибина”.
Творчі години: ліплення фігурок тварин, виконання улюблених українських народних пісень.
Конкурси малюнків: „У світі природи і краси” ,„Моє місто”, „Улюблена тваринка”, „Пейзажі”, „Мій Львів”, „Моє місто”, „Моє місто –
найкраще”, „Я знаю рідний край”.
Вікторини: „Рідне місто моє”, „Дай характеристику героїв мультфільму”, „Чи знаю я своє старе місто?”, „З якої це казки?”, „Видатні
спортсмени”, „Мій рідний Львів”.
Бесіди: „Зміни у природі”, „Мої улюблені книжки”, „Бережи рідний край”, „Що я дізнався про рідне місто”, „Що я дізнався про рідний край”,
„Мої улюблені книжки”, „Як друкуються книжки”, „Бережи рідну природу ”, „За що я люблю своє рідне місто ”, „Не все золото, що блищить”, „Не
все золото, що блищить”, „Які враження від відвідин музею”, „Традиції та звичаї нашого краю”, „Люби і знай свій рідний край”, „Народні традиції
здорового способу життя”, про етнокультурну різних регіонів України, „Будеш займатися спортом – будеш здоровим”, „Люби і знай свій рідний
край”, „Боротьба рідного краю за свободу”.

Під час екскурсій на майстер-класах діти вчились виготовляти глечики, хліб, книги, листівки, Великодні писанки та крапанки, розписувати
горнятка та народні іграшки.
З метою збереження життя та здоров’я дітей, під час навчальних екскурсій проводились інструктажі на тему: правила дорожнього руху; правила
поведінки в автобусі під час подорожі; правила поведінки під час масових заходів; правила поведінки під час спортивних змагань; правила
безпечної поведінки під час спортивних ігор; правила поведінки під час рухливих ігор; правила безпечної поведінки в громадському транспорті;
правила руху пішоходів; правила поведінки під час екскурсій, правила безпечного відпочинку у лісі та парку, правила безпеки під час переходу
вулиці; правила поведінки на дорозі та у музеї; правила поведінки під час культпоходу у театр; правила поведінки під час літніх канікул; правила
поведінки під час культпоходів та екскурсій, Повторення правил поведінки під час піших екскурсій та на природі, правила поведінки під час піших
екскурсій та на природі, правила поведінки в електротранспорті.
У рамках екологічного виховання у 2016-2017 н.р. відбулись такі заходи:
 Виховні години, бесіди екологічного спрямування.
 Оформлення кабінетів осінніми композиціями.
 Виконання завдань екологічного спрямування (висаджування кущів, квітів).
 Виховний захід «Зігріємо землю своєю любов'ю, для наших нащадків її збережем». 2-Г клас. Вчитель С.Бойко.
Екскурсії:
 У Львівськиий міський дитячий еколого-натуралістичний центр.
 У Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»
 У дельфінарій «Оскар» м. Трускавець - навчальна екскурсія на тему «Світовий океан і його мешканці»
 У с. Надітичі Льввсьької області в долину диких тюльпанів.
З метою формування екологічної культури, у питанні раціонального використання природних ресурсів 45 учнів 3-4 класів взяли активну участь
у обласному конкурсі «Життя без сміття», організованому Департаментом екології та природних ресурсів ЛОДА. За підсумками конкурсу
Хруставка Вікторія, учениця 3-А класу (вчитель І.Кутельмах), нагороджена сертифікатом за III місце в номінації «Друге життя вторинної
сировини». За активну участь та залучення учнів до збереження навколишнього природного середовища ЛСЗШ І ступеня нагороджена
сертифікатом та літературою на екологічну тематику для шкільної бібліотеки.
Навчально-виховний процес у школі спрямований на виховання всебічно розвиненої особистості з урахуванням її духовно-творчого
потенціалу. Тому для розвитку творчих здібностей учнів у школі працюють:

хор « Ми маленькі українці» – 42 учнів (керівник Ваньчак Євгенія Павлівна);

гурток сопілкарів – 27 учнів (керівник Ваньчак Євгенія Павлівна);

гурток шахів – 46 учнів (керівник Бутенко Ярослав Миколайович);

гурток «Писаночка» – 17 учнів (керівник Гнилякевич Ірина Володимирівна);

гурток «Стильні речі» - 23 учні (керівник Костенко Наталія Володимирівна);

ГО «Народний дитячо-юнацький ансамбль народного танцю «Полуничка» – 144 учнів (керівник Добинда Наталія Григорівна)

ГО «Клуб спортивного танцю «Фокстрот» – 96 учнів (керівник Поливка Андрій Миронович)

гурток Польська мова – 70 учнів (Центр іноземних мов «ЛеоЛінг» польська мова Галечко Анна-Гелена)
Щорічно хор сопілкарів 3-4 класів «Маленькі Українці» під керівництвом Ваньчак Є.П. брав участь у дитячо-юнацькому фестивалі « Сурми
звитяги», де виступив з кращим мистецькими творами, що розкриває героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ
столітті.
Учасники «ГО «Народний дитячо-юнацький ансамбль народного танцю «Полуничка» та ГО «Клуб спортивного танцю «Фокстрот» є
переможцями Міжнародних змагань спортивного бального танцю.

1.4. Про підсумки правоосвітньої та правовиховної роботи та з профілактики правопорушень
На виконання листів департаменту освіти і науки ЛОДА від 13.06.2017р. № 07-08/2221, управління освіти ДГП ЛМР від 15.06.2017р. № 42601-1256, відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів УО ДГП ЛМР від 16.06.2017р. №317 «Про виконання Заходів з питань
організації правоосвітньої та правовиховної роботи, профілактики правопоушень та злочинності серед неповнолітніх на 2016-2017 навчальний рік
(наказ від 29.08.2016р. №320)», наказу по школі від 02.09.2016р. №202 «Про виконання Заходів з питань організації право освітньої та право
виховної роботи, профілактики правопорушень та злочинності серед учнів на 2016-2017 н.р.», з метою організації правоосвітньої та правовиховної
роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, впровадження кращих методів превентивного виховання, запобігання жорстокому поводженню з
дітьми, збереження життя і здоров’я учнівської молоді, поширення правових знань та профілактики правопорушень, протягом 2016-2017 н.р. значне
місце у роботі вчителів та адміністрації займала організація правоосвітньої та правовиховної роботи у школі, впровадження кращих методів
превентивного виховання, запобігання правопорушенням та злочинності серед учнів, збереження життя і здоров’я учнів, поширення правових
знань.
Протягом 2016-2017 н.р. на належному рівні у школі проводилась правоосвітня та правовиховна робота.
Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно
розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони чи права. Здатність людини розуміти правила
співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є
наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.
Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і
звичок правомірної поведінки школярів.
Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого
ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил
людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в
управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.
Залучення учнів до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх
реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття
непримиренності до негативних явищ.
Правове виховання виділялось, як один із напрямів виховної роботи і мало на меті сформувати такі якості у школяра :
 знання норм та інститутів різних галузей права в межах, необхідних для побутової, учбової, трудової та суспільної діяльності молодшого
школяра;
 навики застосування права в конкретних ситуаціях ,комплексні характеристики варіантів вчинків не тільки як правильних і неправильних,
поганих чи хороших, але й законних і незаконних;
 відношення до права як високої соціальної цінності, носія ідеї справедливості;
 внутрішня готовність до дотримання правових принципів і конкретних вимог правомірної поведінки;
 готовність сприяти правомірній поведінці інших осіб.
При цьому важливим було, щоб вище перераховані елементи правосвідомості були сформовані не тільки на інформаційному, а також на
емоційному рівні, щоб особа була солідарна з принципами і вимогами права, була готова і вміла практично діяти для реалізації своєї правової
позиції.
В школі систематично проводяться бесіди на різноманітну тематику для усіх учасників навчально-виховного процесу (вчителі, учні, батьки), і
для різних вікових категорій. Бесіди проводяться як працівниками школи (психолог, класні керівники, вчителі), так і запрошеними фахівцями.

З метою підвищення якості правоосвітньої роботи у школу запрошуються представники громадських організацій. Зокрема, вже відбулись
зустрічі із працівниками ВуСН Шевченківського, з студентами Львівського університету внутрішніх справ. Переважна більшість матеріалів цих
бесід є адаптованими до вікової категорії, що сприяє його кращому сприйняттю.
Для здійснення правової освіти учнів використовуються різні форми роботи – із залученням кількох класів однієї вікової категорії, а також
робота в окремо взятому учнівському колективі. Така форма роботи дає можливість покращити усвідомлення і засвоєння учнями важливої
інформації, яка дає можливість в доступній формі, в діалозі, зрозуміти основні засади норм та правил людського співжиття і, як результат, досягти
кращої якості правових знань.
З 05.12.2016р. по 09.12.2016р. у школі проведено Тиждень правових знань. У рамках Тижня, згідно плану, проведено цікаві заходи класними
керівниками та педагогом-організатором. Тиждень розпочався з виставки малюнків на тему «Дитина під парасолькою прав». Протягом Тижня
класні керівники провели бесіди з учнями на правову тематику: у 1-их класах – «Я маю право», у 2-их класах – „Чи знаєш ти свої права та
обов’язки”. Інсценування казки М.Вовчка „Зла Колючка і Добра Троянда”. Обговорення оповідання В.Сухомлинського „Подарунок нерідній
дочці”; у 3-іх класах - „Основний закон нашої держави”, „Один за всіх і всі за одного”, „Пам’ятай про і інших теж”, „Гарно дружити – правду
говорити”, вікторина „Права людини починаються з прав дитини” (сайт „Міксіке в Україні”),бесіди „Права та обов’язки дітей” та „Я маю право
мати право”.
На завершення Тижня учні 4-А класу із класним керівником М.Юрдигою підготували лінійку для учнів 3-4 класів «День прав людини».
В рамках співпраці з патрульною поліцією м.Львова відбулася зустріч поліцейських з учнями школи. Вони провели бесіди з молодшими
школярами на правову тематику.
В умовах побудови правової демократичної держави велике значення для виховання свідомого громадянина має ознайомлення учнів із
міжнародними документами: «Конвенція про права дитини», «Декларація прав дитини», «Резолюція прав», «Рекомендації ЮНЕСКО «Про
виховання у дусі миру».
Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Виховання в учнів правової культури збагачує їхнє духовне
життя. Водночас знання своїх прав та обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює
життєву позицію, загострює почуття непримиренності до негативних явищ. У шкільному віці дитина вступає у міжособистісні відносини і їй
необхідно робити вибір, який залежить від багатьох факторів. Від здатності зробити правильний вибір залежить її громадянська позиція.
В школі систематично проводятся різноманітні заходи, які надають важливу інформацію стосовно норм та правил поведінки в суспільстві,
формують у учнів засади морально-правового виховання та духовного розвитку:
 Тиждень правових знань (05.12.2016р. по 09.12.2016р.)
 Бесіди „Ніхто не має права ображати людину”, „Знай свої права”, „Основні права та обов’язки громадянина”, „Наш закон – наша сила”.
 Тематична лінійка на тему «День прав людини» (учні 4-А класу вчитель Юрдига М.Я.)
 Інсценізація ситуацій на тему „Декларація прав дитини” .
 Презентація на тему: „Конвенція про права дитини”, „Казкові герої в країні прав та обов’язків”.
 На уроках курсів „Я і України” та „Основ здоров’я” вивчались теми про права дітей.
 переший урок „Це наше і це твоє”;
 бесіди, виховні години про Державні символи;
 огляд куточків національної символіки;
 06.12.2016р. день Збройних Сил України , виготовлення стінгазети.
Бесіди проводились класними керівниками, вчителями-предметниками, бібліотекарем школи О.Макароаською, вихователями групи
продовженого дня у співпраці з практичним психологом школи Н.Шматок.

Для здійснення правової освіти учнів використовуються різні форми роботи – із залученням кількох класів однієї вікової категорії, а також
робота в окремо взятому учнівському колективі. Така форма роботи дає можливість покращити усвідомлення і засвоєння учнями важливої
інформації, яка дає можливість в доступній формі, в діалозі, зрозуміти основні засади норм та правил людського співжиття і, як результат, досягти
кращої якості правових знань.
Для розширення морального світосприйняття та утвердження духовно-християнських цінностей класними керівниками для проведення
виховних заходів запрошуються священики, актори, письменники, працівники бібліотек, що дає можливість краще усвідомити право на свободу
совісті, інтелектуальної власності.
Велике значення у формуванні особистості учня, його самосприйнятті та самоствердженні відіграє найближче оточення: сім’я, друзі, ситуація в
суспільстві. Соціальна напруга, яка панує в державі відображається як у дзеркалі у душі дитини. Тому школа надає великого значення формуванню
моральної стійкості та духовної зрілості молодшого школяра. З метою забезпечення виконання „Заходів щодо профілактики та запобігання
жорстокому поводженню з дітьми”, які розроблені, обговорювалися на педагогічній раді та на методичних об’єднаннях, проводилася
роз’яснювальна робота на батьківських зборах.
Профілактична робота серед неповнолітніх ставить акцент на превентивному вихованні, здійснюється регулярно різними методами та
засобами. Отримання результатів від реалізації профілактичних заходів можливе за використання системного міждисциплінарного та міжгалузевого
підходу, які дають можливість врахувати максимально можливу кількість факторів, що спричиняють до відхилень у поведінці.
Вихователі групи продовженого дня з учнями, які відвідують групу продовежного дня розгадували кросворди і ребуси на правову тематику, а
також організували та провели інформаційну хвилинку “Права дитини – майбутнє України”.
Бібліотекар школи О.Макаровська оформила виставку книг та журналів, у шкільній бібліотеці з правової тематики: «Маю право на права».
Учні 4-их класів під керівництвом І.Кундельської брали участь у міському кункурсі права «Правознайко». Учасники конкурсу нагороджені
сертифікатами.
З метою зменшення дефектів виховання, що були сформовані стосунки в мікросередовищі, які іноді проявляються через деформацію і
акцентуацію характеру особистості учня здійснювалася психолого-педагогічна корекція з дітьми і просвітницька робота з батьками (на
батьківських зборах, бесіди з психологом школи).
1.5. Аналіз результатів роботи з обдарованими та талановитими дітьми
Згідно плану роботи школи , на виконання завдань Державної програми роботи з обдарованими та талановитими дітьми видано наказ по
школі від 02.09.2016р. № 205 «Про організацію роботи з обдарованими та талановитими дітьми».
Результатом науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми стало оновлення і поповнення банку даних про обдарованих
дітей із різних напрямів діяльності шляхом анкетування, розвиток здібностей цих учнів через реалізацію варіативної частини навчального плану.
Пошук обдарованих учнів проводиться також на підставі збору інформації від класних керівників, батьків та учнів про досягнення, які останні
отримали протягом означеного терміну.
Діагностика обдарованості допомагає вирішити багато завдань, дає можливість створити оптимальні умови для становлення їхнього
розвитку. Вивчення розпочинається з 1-го класу на основі спостережень, спілкування з батьками, де вчителі працюють у тісній співдружності із
психологом. Вивчаються психологічні особливості, мова, пам’ять, логічне мислення кожної дитини, враховуються її успіхи в будь-якій діяльності.
Питання роботи з обдарованими дітьми розглядались на засіданнях МО: вчителів початкових класів, вчителів англійської мови, вихователів
ГПД та вчителів – предметників естетичного циклу; на нарадах при директору, на класних батьківських зборах.
Учителі реалізують інноваційні технології в навчально-виховній роботі, проводять творчі звіти за результатами роботи з обдарованими дітьми
у гуртках , забезпечують участь обдарованих дітей у районних, міських та обласних конкурсах, фестивалях, конкурсах-оглядах творчих колективів,
виставках творчих робіт, продовжують систематизувати матеріали періодичних видань із питань дитячої обдарованості.
У 2016-2017н.р. учні школи брали участь у предметних та творчих конкурсах.

З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу , виховання у дітей поваги до рідної мови і традицій
рідного народу, підвищення рівня мовної освіти й культури, удосконалення навиків майстерного володіння словом 10.11.16р. у школі Н.
Святошенко було забезпечено якісну підготовку та проведення І етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Завдяки
конкурсу було виявлено обдарованих учнів школи та визначено серед них найкращих: Федоровича Ю. (4-Г кл., вч. О.Смерека), Колдовську С. (3-Б
кл., вч. О.Гарматій), Панчук Г. (2-А кл., вч. Г.Кіндрат). Учні Федоровича Ю. та Колдовська С. брали участь у районному етапі ХVІІ Міжнародного
конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Учениця 3-Б класу Колдовська Стефанія зайняла почесне ІІ місце. ЇЇ твір на тему: "Я - українка!" не міг
залишити байдужим серце українців.
07.11.2016-08.11.2016р. координатор конкурсу Н.Купчак забезпечила організацію та проведення Міжнародного конкурсу інформатики та
комп’ютерної вправності «Бобер». Координатор конкурсу залучила 87 учнів.
Учні 2-4 класів були залучені до участі у Всеукраїнському та Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Координатор конкурсу
Гарматій О.Я.залучила - 208 учнів.
25.11.2016р. проведено Міжнародний природничий інтерактивний учнівський конкурс «Колосок» . Координатор конкурсу Г.Кіндрат
залучила - 387 учнів. 249 учнів здобули « Золотий колосок», 102 учні – « Срібний колосок».
В рамках реалізації міжнародного освітнього проекту “ Міксіке в Україні” О.Гарматій (координатор конкурсу) залучила учнів 3-Б класу до
участі у проекті.
03.03.2017р. була проведена українознавча гра «Соняшник» (координатор Х.Фрейда). До гри було залучено 256 учнів, які показали хороші
результати. За участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» школа нагороджена грамотою « Найкраща школа» , 2017р.
12 учнів 4-х класів брали участь у ІV міській малій математичній олімпіаді імені Ганни Гладунської.
У Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристал» ім. Є. Гладишевського залучено учнів 1-4 класів. І місце в номінації
«Найякісніший кристал» отримала учениця 2 – В класу Дмитрук Аліна (вчитель Т.Танавська).
Учні 1-А класу ( вчитель С.Петрів) та 2 –В класу (вчитель Т.Танавська) брали участь у Міжнародному конкурсі дитячої творчості «Золотий
мольберт» ( пленерний малюнок « Слідами Митрополита Андрея Шептицького»). Вчителі Т.Танавська та С.Петрів також відзначені дипломами.
08.04.2017 р. Демків С., Кужея О., Карпин В., Парійчук Д.- учні 2-В класу (вчитель Т.Танавська) брали участь у Львівському етапі XV-го
Міжнародного фестивалю мов і культур. Парійчук Даринка нагороджена Дипломом ІІ ступеня у категорії «Декламування поезії».
Навчально - виховний процес у школі спрямований на виховання всебічно розвиненої особистості з урахуванням її духовно – творчого
потенціалу . Тому для розвитку творчих здібностей учнів у школі продовжують працювати:
 народний дитячо – юнацький ансамбль народного танцю «Полуничка» (керівник Добинда Н.Г.)
 гурток сопілкарів, хор «Ми маленькі українці» (3-4кл.,керівник Ваньчак Є.П.)
 клуб спортивного танцю « Фокстрот» ( керівник Поливка А. М.)
 гурток шахів (керівник Батенчук Я.М.)
 студія народної творчості « Писаночка» ( керівник Гнилякевич І.В.)
 гурток « Стильні речі» ( керівник Костенко Н.В.)
 гурток вивчення польської мови (керівник Яськевич І. П.)
Ансамбль сопілкарів 3-4 класів «Ми маленькі українці» під керівництвом Ваньчак Є.П. став переможцем районного етапу Всеукраїнського
дитячо - юнацького фестивалю мистецтв « Сурми звитяги», який проходив з 14 до 28 жовтня 2016 року.( Наказ від 02.11.2016р. №343)
Танцювальний гурток «Полуничка» знайомив із творчими доробками не тільки однолітків у нашому місті, а й за кордоном.
Учасники спортивного та бального танцю «Фокстрот» є переможцями Міжнародних змагань спортивного та бального танцю.
Зважаючи на визначальну роль екологічної освіти в питанні формування ставлення людей до природи і раціонального використання
природних ресурсів учні 3-4 класів були залучені до обласного конкурсу “ Життя без сміття”. 45 учнів брали участь у конкурсі у різних

номінаціях:”Друге життя вторинної сировини”,”Еко -торба”, “Екореклама”. Хруставка Вікторія (3-А клас, вчитель Кутельмах І.Я.) здобула ІІІ місце
у номінації “Друге життя вторинної сировини. ” За активну участь та залучення учнів до збереження навколишнього природного середовища школа
відзначена сертифікатом департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА.
За активну участь та залучення учнів до збереження навколишнього природного середовища ЛСЗШ І ступеня нагороджена сертифікатом та
літературою на екологічну тематику для шкільної бібліотеки
26 учнів 1-4 класів брали участь у Всеукраїнській акції “Повзик - птах року 2016.” Діти створювали поробки, малюнки, писали розповіді,
казки, вірші про повзика.
До обласної виставки – конкурсу дитячих малюнків та коміксів «Техніка майбутнього» долучилися учні 1-А кл (вч. Петрів С.С.). та здобули
перемогу Панасенко А, Колодяжна С. , Якимів А., Огорілко З. (І місце у різних номінаціях); Кривун В. (ІІ місце); Гаврилюк Д. (ІІІ місце).
02.03.2017р. 49 учнів 4-их класів показали свої знання з основ правової освіти серед дітей молодшого шкільного віку у міському конкурсі
«Правознайко». Учні Щурко З., Кривейко Б., Гадзало Х., Гнилякевич Я., Крижанівська К., Берник Д. отримали сертифікати за «Відмінний
результат».
Учні Гнилякевич Я. (І місце), Серкіз В. (І місце), Горбаєнко В.(ІІ місце) – переможці та призери районного конкурсу образотворчого
мистецтва «Таланти твої, Україно» у номінації писанкарство.
Учениця 2-А класу Гаврилюк Р. брала участь в обласній виставці – конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і
люби свій край».Номінація графіка на тему « Чистий ліс».
З метою вивчення історії формування збройних сил України учні 1-4 класів були залучені до міського дитячого творчого конкурсу «
Українська армія очима дітей».
В рамках виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник», 23 учні 1-4 класів брали участь у загальноміському конкурсі дитячого малюнка
«Купуй львівське!». Міський голова Львова Андрій Садовий вручив подарунки та подяки школярам.
Подякою департаменту освіти і науки ЛОДА відзначені :
Кіндрат Г.Ф. – за належну організацію заходів для підготовки та проведення першого етапу Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу
Колосок -2016 (осінь) та популяризацію природничих дисциплін серед учнівської молоді. (наказ від 30.01. 2017р. № 00 -01/33.)
Гарматій О.Я. – за належну організацію заходів для підготовки та проведення Міжнародного математичного конкурсу Кенгуру -2016 (осінь)
залучення учнів до участі у конкурсі та популяризацію математики та логіки серед учнівської молоді.(наказ від 23.02. 2017р. № 03 -01/61 )
Подякою відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти ДГП ЛМР відзначені:
Ваньчак Є.П.- за вагомий внесок у справу відродження національних традицій , збереження і примноження духовних скарбів українського народу т
а патріотичне виховання молодших школярів» ;
Танавська Т.І. – за ефективне впровадження інноваційних технологій навчання та значний внесок у роботу з обдарованими дітьми.
Подякою школи відзначені :
О.Гарматій, О.Смерека, Г.Кіндрат – за підготовку переможця І етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика. (наказ від
16.11.2016р. №269).
Можна відзначити систематичну та цілеспрямовану роботу вчителів з інтелектуально обдарованими та здібними дітьми, але залишається
недостатній рівень підготовки дітей до участі у ІІ етапах учнівських олімпіад; незначний відсоток учнів, які беруть участь у Інтернет-олімпіадах;
відсутність розроблених вчителями школи авторських програм для обдарованих учнів.
1.6. Підсумки проведеної роботи з охорона праці та безпека життєдіяльності
Одним із головних завдань діяльності школи є створення для учнів комфортних умов навчання та виховання. Велика увага приділялася
пропаганді здорового способу життя, боротьбі з шкідливими звичками, фізичному загартуванню. Було проведено дні та тиждень здоров’я. Вчителі
школи виховують відповідальність за своє здоров’я, як якість особистості. На уроках курсу „Основи здоров’я” з учнями опрацювали питання про

узалежнення (наркоманію, тютюнопаління, алкоголізм). На методичних об’єднаннях вчителів, а також на засіданнях педагогічної ради
розглядалися питання про охорону праці та безпеку життєдіяльності.
Школа уклала угоду з І міською клінічною лікарнею ім. Князя Лева про медичне обслуговування. Медичне обслуговування учнів в школі
забезпечує медична сестра О.Кравець, яка систематично проводить з учнями бесіди про здоровий спосіб життя, запобігання інфекційним
захворюванням та дотримання правил особистої гігієни, тісно співпрацює з класними керівниками та батьками.
На виконання Закону України «Про охорону праці», «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України»,
затвердженого наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 30.09.1998 № 348/70, відповідно до „Положення про організацію
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” (наказ Міністерства освіти України від 01.08.2001 №
563 із змінами від 20.11.2006 року № 782 з метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу наказу по школі від 30.08.2016р. № 175
«Про організацію роботи з охорони праці» , безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму, з метою створення безпечних умов навчальновиховного процесу, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму адміністрація та педагогічний колектив школи в першу чергу звертає увагу
на покращення санітарно-технічного стану приміщення та створення належних умов для навчання та виховання учнів.
Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законами України «Про охорону праці», «про пожежну безпеку»,
«Про дорожній рух», «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року.
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним
контролем адміністрації школи.
На початок 2016-2017 навчального року був оформлений акт готовності школи до 2016-2017 навчального року та режим роботи школи.
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1, від 30.08.2016 року) затверджено План роботи Львівської спеціалізованої загальноосвітньої
школи І ступеня № 53 з поглибленим вивченням англійської мови на 2016-2017 навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці, життя та
здоров’я учасників навчально-виховного процесу». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й
безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.
У наказі по школі від від 30.08.2016 №175 «Про організацію роботи з охорони праці у 2016-2017 н. р.» призначено відповідальних за
організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження
дитячого травматизму, видано накази про призначення відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо.
Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.
У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма
вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.
Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці;
перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за
організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за
проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи
комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивного залу і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до
Закону України «Про охорону праці».
Адміністрацією школи розроблено Положення «Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в школі». Також у школі створена
й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим
комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.
Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом
підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови
реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Двосторонні обов’язки в Колективному договорі прописані з

урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори. До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз
стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Питання охорони праці обговорювалися на загальних зборах
трудового колективу, нарадах при директорові.
Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах інформатики, спортивному залі
передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з
техніки безпеки й охорони праці.
Проведено аналіз нещасних випадків з учнями та працівниками школи. Проотягом 2016-2017 н.р. в школі не було зафіксовано 1 випадок
травматизму під час навчально-виховного процесу. Також, зафіксовані випадки травматизму у побуті:
Квартал
ІІІ квартал
ІV квартал
І квартал
ІІ квартал
Всього

Учні
невиробничого характеру
1
2
2
2
7

за ІІІ-ІV квартали 2016р.
Всього випадків у побуті - 3
№
ПІП
з/п
1 Войдило Максим Юрійович
2
Протасова Єва Русланівна
3

Федчишин Остап Назарійович

за І-ІІ квартали 2017р.
Всього випадків у побуті - 3
№
ПІП
Дата
з/п
народження
1
2
3

Вітик Богдан
Юрійович
Суровий Віталій
Андрійович
Яськів Сергій
Юрійович

Працівники
невиробничого характеру
0
0
0
0
0

виробничого
0
0
1
0
1

Дата
народження
04.09.2010

Клас
1-А

Дата нещасного
випадку, час
16.09.2016

Обставини,
причини
Падіння

12.04.2007

4-Б

07.09.2016

Падіння

27.08.2009

2-В

14.09.2016

Падіння

Клас

Обставини, причини

виробничого
0
0
0
0
0

Діагноз
Забійна рана чола
Закритий перелом основи п’ятої плеснової
кістки лівої стопи без зміщення
Закритий перелом правої плечової кістки

13.10.2007

3-Г

Дата
нещасного
випадку
19.01.2017

25.11.2006

4-А

20.03.2017

Падіння під час гри футбол

закритий перелом лівої великогомілкової
кістки без зміщення фрагментів
забій лівої кисті

11.02.2009

1-А

06.05.2017

Падіння під час гри у
футбол

з/підколінний перелом правої променевої
кістки

Падіння під час гри

Діагноз

за І квартал 2017р.
Під час навчально-виховного процесу - 1
ПІП

Дата
народження

Клас

Наявність
акту
Н-Н
1. Лещова Зоряна Олександрівна 01.01.2009
2-А 16.03.2017р., 15.30 год. Під час гри з необережності
№1
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з
1-го по 4-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться тиждень безпеки дорожнього руху.
№
з/п

Дата нещас
ного випадку, час

Обставини , причини випадку

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 18.08.2016р. №306р “ Про
проведення Загальноміської профілактичної кампанії “ Увага! Діти – на дорозі! ”, наказу управління освіти департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради від 01.03.2016р. №20р “Про затвердження комплексних заходів щодо навчання школярів правил
дорожнього руху на 2016 рік ”, враховуючи наказ Національної поліції України від 16.08.2016р. №720 “ Про затвердження Плану
заходів Національної поліції України щодо проведення з 20 серпня по 20 вересня 2016 року профілактичних заходів “ Увага! Діти – на
дорозі!”, наказу відділу освіти Шевченківського району від 25.08.2016 р. № 236 «Про проведення профілактичної кампанії «Увага! Діти
– на дорозі», з метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, узагальнення та
розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх, привернення уваги громадськості до проблем
гарантування безпеки руху учнівської молоді, поглиблення знань учнів та вихованців закладів освіти з Правил дорожнього руху,
виховання у них взаємоповаги до учасників дорожнього руху та попередження порушень дітьми норм безпечної поведінки на вулицях і
дорогах, з 26.08.2016р. по 23.09.2016р. Організувати проведення у навчальних закладах профілактичної кампанії “Увага! Діти – на
дороз!” відповідно до затверджених заходів (наказ відділу освіти Шевченківського району від 25.08.2016р. № 236 додаток №1 ). Завгосп
школи Л.Гнатів здійснила обстеження прилеглих школи територій, з метою визначення небезпечних ділянок доріг. Протягом акції були
проведені заходи: виховні заходи з вивчення правил дорожнього руху, театралізовані уроки; конкурси з тематики безпеки на дорозі;
виставку дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху; тематичні зустрічі учнів з працівниками Управління патрульної поліції.
Висвітлені на сайті закладів освіти інформацію про проведені заходи.
Класним керівникам провели бесіди з попередження дорожньо-транспортних пригод та організували батьківські збори з питань безпечної
поведінки дітей на дорогах.
Вихователям групи продовженого дня організували перегляд мультимедійної презентації з правил дорожнього руху та практичні заняття з
перевірки знань правил дорожнього руху. Бібліотекар школи О.Макаровській оформила книжкову виставку «Правила маленького пішохода».

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної захисту та надзвичайних ситуацій,
відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час
канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. У 2016-2017 н.р. В рамках
експериментального проекту співпраці ЗНЗ м. Львова з Національною Поліцією України «Шкільний офіцер поліції» проводилися
зустрічі з шкільними поліцейськими:

 З вивчення правила дорожнього руху та права та обов’язки пішоходів. (1-2-гі класи);
 Учнів 3-4-их класів поліцейські патрульні, поряд із вивченням ПДР, ознайомили з типовими небезпеками, які можуть чекати їх на
вулиці. Також розповіли як вберегтися від дрібних пограбувань, від нападу злочинців і як слід діяти , якщо ж з тобою трапилося щось
лихе. На пам'ять дітям роздали брошури "Твоя безпека", які видані за підтримки ОБСЄ.
Відповідно до рішення Міністерства України з надзвичайних ситуацій "Про проведення днів ЦЗ в навчально-виховних закладах", на підставі
“Плану основних заходів підготовки ЦЗ відділу освіти на 2017 рік“, наказу відділу освіти Шевченківського району від 02.02.2017р. № 35 «Про
проведення показового дня ЦЗ та днів закладах освіти в 2016-2017н.р.», з метою вдосконалення вмінь, особового складу навчальних закладів,
діяти в надзвичайних ситуаціях, наказу по школі від 03.02. 2017р. № 29 „Про проведення „Дня цивільного захисту”” та з метою практичного
відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних знань та навичок з питань цивільного захисту в школі 27 квітня 2017 р. був
проведений День цивільного захисту. Під час його проведення перевірялись знання й уміння учнів діяти у випадках аварій, катастроф, стихійних
лих, вибухів, пожеж, користуватися засобами колективної й індивідуальної безпеки.
Основною метою та завданням „Дня цивільного захисту” були:
-

практична перевірка здатності учнів грамотно і чітко діяти щодо захисту свого здоровя та життя у надзвичайних ситуаціях;
формування в учнів упевненості в ефективності заходів, які проводяться з цивільного захисту;
формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативнсті, спритності, відповідальності під час виконання
завдань ЦЗ.

Для проведення Дня ЦЗ залучались:
-

керіваний, педагогічний склад та технічний персонал школи;
учні 1-4 класів.

Протягом „Дня ЦЗ” з постійним складом і учнями відпрацьовано:
-

дії за сигналом „Увага всім!”;
евакуація учнів на подвір’я школи;
ознайомлення з діями у випадку радіаційного забруднення місцевості;
порядок користуваня засобами колективного та індивідуального захисту, виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання – учні 2-их класів
виготовляли ватно-марлеві пов’язки на третьому уроці.

Протягом „Дня ЦЗ” були провденні такі заходи:
-

на першому уроці у 1-4 класах була проведена виховна година „Надзвичайні ситуації. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях”;
конкурси „Надай допомогу” (3 класи), „Загаси пожежу” (2 класи);
вікторина „Що таке небезпека?” (3-4 класи);
інтелектуально-розважальна гра „Брейг-ринг” (4-ті класи);
проведений диспут „Цивільний захист населення” (ГПД 3-4 класи)
вчителі фізичної культури на уроках провели естафети „Подолання прешкод ”, „Біг парами”, „Допомога товаришу”.

Протягом дня педагог-організатор І. Кундельська організувала:
-

перегляд відеофільму „Пожежа в кімнаті” (1-2 класи) та презентацій „Надзвичайні ситуації” (3-4 класи).
конкурс рефератів „Надзвичайні ситуації”.

Наприкінці дня проведено нараду про підсумок Дня ЦЗ, на якій було проведено розбір дій проведення Дня ЦЗ з керівним складом,
відповідальними особами, педагогами.
На виконання наказу департаменту освіти і науки ЛОДА від 30.06.2016р. №07-01/372 «Про підсумки роботи щодо попередження наркоманії,
алкоголізму, тютюнопаління в загальноосвітніх навчальних закладах та заходи на 2016-2017 н.р.», відповідно до плану роботи УО ДГП ЛМР на
2016 рік, наказу УО ДГП ЛМР від 01.09.2016 р. № 333 «Про затвердження Заходів щодо запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління,
шкідливих узалежнень серед учнів на 2016-2017 н.р.» та з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової залежності

серед учнів школи, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, вільного від тютюнового диму, у 2016-2017 н.р. було активовано роботу з
пропаганди здорового способу життя серед учнів, батьків та працівників школи, також оновлено кутки і стенди з антитютюнової пропаганди.
Учні та педагогічний колектив школи зустрічалися з лікарями, які проводили бесіди "Профілактика тютюнокуріння та "За здоровий спосіб
життя”.
Бібліотекар школи О.Макаровська організовувала виставки і огляди спеціальної літератури, плакатів, методичних посібників, проводила бесіди
та лекції з профілактики тютюнопаління.
Класні керівники систематично проводили профілактичну роботу з учнями та батьками про шкідливі звички та їх попередження, а також
попередження паління та вживання наркотичних засобів. На уроках «Основи здоров'я» вчителі провели ряд бесід «Негативний вплив тютюну на
організм», «Обираємо життя без алкоголю», «Переваги життя без наркотиків».
Вчителі фізичної культури Н.Досяк, Я.Ясінська пропагували здоровий спосіб життя, залучали учнів до спортивних занять та участі в
спортивних змаганнях.
На виконання Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекцій/СНІДу на 2014-2018 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. №356-р, відповідно до плану роботи УО ДГП ЛМР, з метою ефективної
профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу серед учнів у 2016-2017 н.р. серед учнів та педагогічного колективу школи проведено широку інформаційнопросвітницьку роботу з питань профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу, шляхом проведення бесід, тематичних диктантів, відео лекторіїв, диспутів.
До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом проведено превентивні заходи на уроках «Основи здоров'я».
На дошці оголошень школи розміщено телефони довіри для проведення анонімного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, які
працюють в 1-й МЛК.
Бібліотекар школи О.Макаровська організовувала виставку літератури, матеріалів преси щодо ВІЛ-інфекцій та СНІДу серед учнівської молоді.
Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Відповідно оформлюються
записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією й
профкомом школи.
Учителі фізичного виховання перед виконанням навчальних занять у спортзалі або на спортмайданчику проводять відповідні інструктажі з ТБ
до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання означених завдань.
У медичному кабінеті, в господарчих приміщеннях усі хімічні реактиви, які використовуються господарчому процесі, мають правильне
найменування, використовуються відповідно до інструкцій та у відведені терміни придатності, зберігаються у недоступних місцях. Періодично учні
1-4-х класів проходять перевірку на педикульоз.
В школі є медичний кабінет, який складається з двох приміщень. Учні забезпечені потрібними ліками. Проводились : профілактичні медичні
огляди школярів для виявлення учнів, які мають відхилення у здоров’ї , профілактичні щеплення, оформлені листки здоров’я на учнів.
Медичний огляд учнів школи здійснюється відповідно до графіку медичної служби району. Усі учні, які за підсумками медогляду потрапляють
до спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до їх стану здоров'я.
Технічний персонал школи постійно працює над забезпеченням відповідного санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях, на
шкільному подвір’ї.
Належним чином у школі організовано гаряче харчування. Для цього зроблені всі умови. В школі є два обідніх зали та достатня кількість
умивальників для дотримання санітарно-гігієнічних норм . Всі учні школи забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.
Догляд за якістю та строками використання продуктів харчування на шкільному харчоблоці здійснюється щоденно медичною сестрою школи
Кравець О.В. та заступником директора з навчально-виховної роботи Лис О.Б.. Щорічно здійснюється перевірка електроводних щитків на наявність
заземлення електрообладнання. У вестибюлі школи оформлено стенди з наочністю про безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку, про
запобігання отруєнь.

Класні керівники 1-4 класів провели бесіди із профілактики ДТП та дитячого травматизму з учнями, первинний інструктаж перед початком
семестру із записом до класних журналів та журналів з ТБ.
Учні та вчителі школи протягом 2016-2017 н.р. зустрілися з цікавими з представником ДСМ Галицького РВ ЯМУ ГУМВС у Львівській області
М.Кричковським, який провів бесіду «Шкідливі наслідки для здоров'я людини вживання тютюнових виробів», інспектором ВДАІ ЯМУ ГУМВСУ у
Львівській області капітаном міліції Іриною Пилат, яка провела бесіду «Безпека на дорозі».
Поновлено наочну агітацію з безпеки руху, пожежної охорони, поводження електроприладами. В кожному класі є оформлені кутки техніки
безпеки, є потрібна література для проведення бесід з безпеки життєдіяльності школярів, схеми евакуації з кабінету, аптечки для надання першої
долікарської допомоги.
Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» із змінами, враховуючи розпорядження голови Львівської обласної
державної адміністрації «Про заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року» від 24 квітня 2017 року №
316/0/5-17 «Про заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року», на виконання наказів Міністерства освіти і
науки України від 28.04.2017 № 662 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», управління освіти ДГП ЛМР від 05.05.2017 № 219р «Про організацію таборів з денним
перебуванням на базі закладів освіти м. Львова влітку 2017 року», наказу відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів від 18.05.17р. №
14 «Про організацію таборів з денним перебуванням на базі закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів влітку 2017 року», з метою
забезпечення змістовного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної
роботи з дітьми під час літніх канікул на базі ЛСЗШ І ступеня № 53 з 29.05 по 16.06.2017р. було організовано роботу міжшкільного англомовного
табору “Sunflower”.
Для планомірної та ефективної роботи видано наказ від 24.05.2017р. № 193 «Про організацію роботи міжшкільного табору з денним
перебуванням учнів СЗШ№ 57, СЗШ№ 22, СЗШ № 20, ЛСЗШ І ст. № 53 влітку 2015 року», затверджено режим роботи та план роботи
міжшкільного англомовного табору «Sunflower».
Управлінням затверджено примірне меню харчування учнів у відпочинковому таборі. Комісією управління держспоживслужби складено та
підписано Акт перевірки дотримання вимог санітарного законодавства.
У таборі працювало 35 вихователі. З них 6 вчителів англійської мови, 2 вчителі фізкультури, бібліотекар та педагог організатор. 3 технічні
працівники забезпечували порядок та чистоту на території табору. Усі працівники пройшли медичний огляд.
Згідно поданих заяв у табір прийнято 150 учні, а саме 90 учнів ЛСЗШ І ступеня № 53, 33 учнів СЗШ №57 та 17 учнів СЗШ № 22. Для
вихованців табору був проведений вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності дітей. Згідно плану роботи денного міжшкільного табору
вихователями проводились тематичні бесіди, інструктажі на протипожежну тематику, правил поведінки на воді, на залізничних коліях і
залізничному транспорті, правил поведінки з вибухонебезпечними предметами, дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання
отруєнь грибами та дотримання правил дорожнього руху.
Кожний день зміни мав свою тематику та проходив під відповідним гаслом. У День Книги, День Здоров’я та спорту, День Природи, День
Мистецтва, День Казки, День Піратів, День Театру, День Туристів та ін. для вихованців були організовані майстер-класи з паперової пластики,
плетінням бісеру, хореографії, дослідницькі шоу, конкурси малюнків, віршів, інсценізації казок, вікторина «Мої улюблені казки», спортивні
змагання, рухливі ігри, екскурсійні прогулянки старою частиною Львова.
На веселих уроках англійської мови діти співали пісні, вивчали вірші, організовували рольові ігри, переглядали мультфільми англійською
мовою.
Під час відпочинку у таборі для дітей були організовані екскурсії, прогулянки:
 екскурсія до музею-зброї «Арсенал»,
 екскурсія до природничого музею
 екскурсія до «Пожежної стражниці»

 відвідування церкви Св. Онуфрія.
 екскурсія на оглядовий майданчик Високого Замку
 похід до Першого українського театру для дітей та юнацтва (вистави «Pусалонька», «Beautiful Карпати»)
Під час відвідування дитячого форуму видавців вихованці брали участь у різноманітних квестах, майстерках.
У співпраці з Будинком дитячої та юнацької творчості для вихованців були організовані майстер-класи з виготовлення виробів з бісеру,
ляльки мотанки, аплікації, паперової пластики, конкурс малюнку на асфальті «Щасливі діти у мирній країні», хвилинки хореографії, вікторина
мудрості.
Вихованці міжшкільного англомовного табору “Sunflower” відвідували Львівську обласну бібліотеку та бібліотеку ім. Лесі Українки. Для них
проводились майстерки з орігамі, показ мультфільмів для допитливих. Учні занурились у світ казки разом з письменницею Лесею Кічурою
(редактор львівського театру імені Марії Заньковецької, журналіст та доцент Франкового університету). ЇЇ книжка «Казки, які оживають» розвиває
дитячу уяву та прищеплює любов до читання. Свої вміння вихованці показали на талант-шоу «Бібліотека шукає таланти». Юні танцюристи,
гімнастки, читці та співаки підготували чудові виступи. Пізнавальними були і вікторина «Хто читає, той багато знає», круглий стіл «Про дружбу»,
гра-«Фанти».
1.7. Аналіз роботи шкільної бібліотеки
Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 № 139)
бібліотека Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня № 53 з поглибленим вивченням англійської мови є структурним
підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в
позаурочний час.
Бібліотекарем у школі працює Макаровська Олександра Володимирівна, провідний бібліотекар, стаж – 37 років. У своїй роботі завідувач
бібліотекою О Макаровська керується Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну
бібліотеку», Інструкцією «Про порядок, доставку та комплектування та облік літератури». Робота бібліотеки проводилась за планом, складеним
на 2016-2017 навчальний рік.
Протягом 2016-2017 навчального року робота бібліотеки була спрямована на вирішення таких проблем:
 пробудження та підтримка інтересу дітей до книги, залучення їх до активного читання,
 задоволення читацького запиту дітей початкового віку,
 впровадження нових форм і методів роботи,
 виховання бережливого ставлення до книги.
 пробудження та підтримка інтересу дітей до книги, залучення до активного читання,
 виховання бібліотечно-бібліотечної грамотності,
 формування в учнів розуміння єдності і цілісності України та її народу,
 допомога класним керівникам і вчителям у проведенні виховних заходів. виховання бережливого ставлення до книги.
У бібліотеці школи учні навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати
літературу з певної теми. Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів.
Вона є сучасним інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.
Фонд бібліотеки становить 7350 примірників. З них фонд підручників становить 5710 примірників, художньої літератури – 1640 примірників.
Кількість читачів – 372 учні, що складає 69 % від загальної кількості учнів школи.
Кількість відвідувань бібліотеки читачами : за місяць - 222 читачів, за рік -2008 . Книговидача за рік: підручників – 4050, художньої
літератури – 2120.

Бібліотека обладнана 2 комп’ютерними робочим місцями.
Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, завідувач бібліотекою постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання,
зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.
Згідно з річним планом роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік у своїй діяльності Макаровська О.В. використовувала різноманітні форми
роботи з читачами.
На допомогу вчителям і класним керівникам, учням школи, для формування ключових компетентностей у бібліотеці використовуються
різноманітні форми роботи: вікторини, конкурси, виставки, консультації, інформації. З метою пропаганди літератури у бібліотеці оформлені різні
тематичні виставки, папки, полиці, інформаційні куточки.
Протягом 2016-2017 навчального року бібліотекарем школи О. Макаровська оформлені:
тематичні виставки : «Левцева читальня», «Книжковий дім», «Планета читань», «Барвінковий край що зветься Україна», «Невичерпний скарб
народних свят», «Казковий дім».
тематичні полички та куточки: «Зустрічай нас, рідна школа», «Що подарували учні для бібліотеки», «Осінь в гості запросила», « Ми за мир»,(
До Всесвітнього дня миру), «Храм , де живуть книги», (до Всеукраїнського дня бібліотек), «Учитель-то сіяч недремний» (до дня вчителя),
«Читання і книга- духовни й чинник»,(до місячника читання книги), «Покровонько, Покровонько, покртй мою голвоньку»(до свята Покрови),
«Знайомся! Я – нова книжка», «Рідна мово, ти звучи…»( до дня укр. писемності), «Святий Миколай до нас завітай», «Три празники в гості», «Зима
іде , свята веде» (цикл виставок до свят Різдва Христового), «За вільну Україну зброю піднесли» ( до пам’яті героїв Крут), «Дзвени струмочком,
рідна мова» ( до дня рідної мови), «Ні, я жива! Я буду вічно жити» ( Л.Українка), «Шевченкове полум’яне слово( до дня народження
Т.Г.Шевченка), «Зустрічаємось з книжками»(до тижня укр. книжки) «Українські педагоги у формуванні особистості дитини», «Чарівний світ
писанки» ( до дня Великодня), «Мати – то сонечко ясне «( до дня Матері).
Олександра Володимирівна продовжує доповнювати картотеку та каталоги, поновлювати інформацією «Український календар».

Традиційно кожного року проводиться презентація бібліотеки для учнів перших класів, де поводяться бесіди про правила поводження у бібліотеці
та правила поводження з книгою, зустрічі з Незнайком та Королевою Книгою, читання казки «Івасик-Телесик» на модерний лад.
У листопаді 2016 учні 3-х класів класу брали участь у 23-ому книжковому форумі у Львові.
В рамках проведення місячника шкільних бібліотек учні 3-х класів побували на екскурсії в центральній міській дитячій бібліотеці, для 3-А,Б,В,Г
класів був проведений пізнавальний калейдоскоп « Козацьми стежками», а для учнів 3-Д класу – казковий калейдоскоп «Франкові казки».
Учні 3-в, 3-д класу побували у музеї мистецтв давньої української книги ім. Б.Г. Возницького на виставці «Перший український майстер
книгодрукування. Друкар книг, перед тим небачених».
Протягом року для учнів групи продовженого дня 1их та 2-их класів проведено «Казковий брейн-ринг», загадковий бліц-турнір для учнів ГПД 2х класів, бесіда про народні свята та традиції для учнів ГПД 3-4-их класів ,читання та обговорення казок на тему «Казка навчає робити добро».
Організований перегляд відеофільмів «Моя країна-Україна», «Український АТО» для учнів, які відвідують групу продовженого дня.
Учні 4-В класу зустрілися з художницею-ілюстратором дитячих книг Вікторією Ковальчук у міській бібліотеці-філіалії № 21. До дня народження
Лесі Українки учні прослухали розповідь про дитячі роки Лесі Українки (учні 4-их класів), прочитали і обговорили казку «Біда навчить» (учні 1-2
класів), переглянули мультфільм «Нерозумний горобець» (учні 1-2 класів)
Бібліотекар О.Макаровська для учнів 2-х класів був провела бібліотечні уроки на тему «Як книга прийшла до людей». Для учнів 1-их проведена
посвята в читачі бібліотеки , зустріч з Левчиком, презентація шкільної бібліотеки, запис в читачі бібліотеки. Учні 3-іх класів зустрілися з
письменницею Марією Людкевич.
В червні 2017 року вихованці міжшкільного англомовного табору “Sunflower”, який був організований на базі ЛСЗШ І ступеня № 53, відвідували
Львівську обласну бібліотеку та бібліотеку ім. Лесі Українки. Для них проводились майстерки з орігамі, показ мультфільмів для допитливих. Учні
занурились у світ казки разом з письменницею Лесею Кічурою (редактор львівського театру імені Марії Заньковецької, журналіст та доцент

Франкового університету). ЇЇ книжка «Казки, які оживають» розвиває дитячу уяву та прищеплює любов до читання. Свої вміння вихованці показали на
талант-шоу «Бібліотека шукає таланти».
Учні школи приймали участь у проведенні акції «Подаруй бібліотеці книжку» (подаровано для шкільної бібліотеки 48 екземплярів художньої
літератури).
Леся Володимирівна брала участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних бібліотек, нагороджена дипломом другого ступеня за перемогу у
міському етапі у номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу», а також дипломом другого ступеня у обласному етапі в номінації
«Читання і діти-діапазон бібліотечних ідей і можливостей», у проведенні районних і міських семінарів шкільних бібліотекарів.
Для учителів оформлено підписку на журнал «Вчитель початкових класів.»
1.8. Аналіз роботи медичного кабінету школи
Медичне обслуговування учнів школи забезпечує МКЛ № 1 ім. Князя Лева.
Основними напрямками діяльності медичної сестри О.Кравець у 2016-2017 навчального року було забезпечення заходів щодо збереження
здоров’я дітей та працівників школи, дотримання санітарних та гігієнічних вимог.
Згідно затвердженого плану роботи, на початку навчального року та після завершення канікул систематично проводилось обстеження учнів на
наявність педикульозу , здійснювався контроль за учнями з метою дотримання ними правил особистої гігієни. Контролюється якість харчування,
дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні, ведеться спостереження за якістю продуктів харчування, закладкою страв.
Аналізується стан своєчасного проходження щорічного медичного огляду працівників школи.
Ведеться поточна та звітна документація, здійснюється облік медикаментів. Забезпечується контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних
вимог та питним режимом у школі.
Щорічно аналізується рівень захворюваності учнів(таблиця 1). Розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичного виховання проводиться
медичною сестрою на основі проведених проб Руф’є (таблиця 2), аналізується кількісний склад спеціальної, підготовчої та основної груп.
Медичним оглядом вузькими спеціалістами охоплені всі учні школи (таблиця 3)
Таблиця 1
Захворюваність
2011-2012н.р.
2012-2013н.р.
2013-2014н.р.
2014-2015н.р.
2015-2016н.р.
2016-2017н.р.
ГРВІ
377
435
315
313
331
210
Бронхіт
54
94
101
73
76
35
Ларенготрахеїт
40
59
68
39
39
22
Захворювання шлунково-кишечного тракту
5
1
2
2
4
Загальна кількість захворювань
494
588
558
592
613
532
Інфекційні захворювання
3
18
17
5
5
5
Проба Руф’є (учні перших класів)
Обстежено
Спеціальна група
Підготовча
Основна

2011-2012н.р.
120
4
35
81

2012-2013н.р.
117
4
32
81

2013-2014н.р.
123
2
27
94

2014-2015н.р.
144
2
25
117

2015-2016н.р.
131
1
39
91

Таблиця 2
2016-2017н.р.
539
12
202
325

Кількість учнів
Оглянуто
Здорових
Диспансерна група
ЛОР патологія
Захворювання печінки
Захворювання нирок
Пониження зору
Плоскостопість
Сколіоз
Захворювання нервової системи

2011-2012н.р.
526
526
375
151
10
5
5
25
13
7
5

2012-2013н.р.
501
501
366
135
17
5
4
27
9
10
5

2013-2014н.р.
520
520
392
128
20
2
12
35
11
8
2

2014-2015н.р.
518
517
387
130
18
4
7
29
14
6
4

2015-2016н.р.
523
522
334
127
16
5
7
66
18
7
8

Таблиця 3
2016-2017н.р.
539
539
359
180
16
4
4
68
38
11
3

Аналізуючи результати подані у таблицях, постійно здійснюється контроль за фізичними навантаженнями на дітей, які займаються у
спеціальній та підготовчій групах на уроках фізичної культури, надається інформація класним керівникам та вчителю фізичної культури про стан
здоров’я учнів, рекомендації батькам щодо профілактики захворюваності дітей та дозування навантаження на них.
1.09. Аналіз фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічної бази школи
Відповідно до Технічного паспорта на будівлю школи, виданого ЛОР БТІ та ЕО 12.05.2008р., площа використовуваних приміщень становить –
2883,6 м2.
Кількість навчальних кабінетів – 27, з них кабінетів англійської мови – 6, духовно-естетичного виховання – 1, кабінет інформатики – 2.
На господарські витрати школи у 2016-2017 навчальному році виділено 2196142,73 грн., з них:
На харчування у 2016-2017 н.р. виділено 790606,40 грн.
На оплату комунальних послуг – 505056,37 грн., з них:
Теплопостачання – 439239,38 грн.
Водопостачання – 13564,70 грн.
Електроенергія – 58871,11 грн.
Школа отримала відшкодування за комунальні послуги:
клуб спортивного та бального танцю „Фокстрот” – 2365,90 грн. (теплопостачання 1721,14грн., водопостачання 225,10грн., електроенергія 238,84грн.,
дератизація і дезинфекція 131,55грн., вивіз сміття 49,87 грн. )
хореографічний ансамбль народного танцю „Полуничка” – 15100,14 грн.. (теплопостачання 13315,88 грн., водопостачання 229,84грн.,
електроенергія 1175,89 грн., дератизація і дезинфекція 274,80 грн., вивіз сміття 103,73 грн.)
ФОП
Галечко А.Г. – 863,98грн. (теплопостачання 690,88 грн., водопостачання 64,08 грн., електроенергія 70,73 грн., дератизація і дезинфекція
15,99грн., вивіз сміття 22,89 грн.)
ФОП Невмержицький М.М. – 31392,68грн. (теплопостачання 10520,19 грн., водопостачання 1800,60 грн., електроенергія 18949,00 грн., дератизація і
дезинфекція 122,89 грн. ).
Послуги з охорони приміщень школі надає ПП „Лев-4”. За надані послуги з благодійного рахунку перераховано 89863,20 грн.
За бюджетні кошти:

 поточний ремонт ІІ поверху (54762,70 грн.)
 поточний ремонт друкарської, копіювальної техніки, регенерації та перезарядці картриджі тонером (400,00+1360,00 грн.)
 Постачання примірника та пакетів оновлення модуль "M.E.Doc" (939,00 грн.)
 Монтаж та налагоджування системи охоронної сигналізації (4159,21 грн.)
 Поточний ремонт і профілактика системного блоку (відновлення даних) та накопичувач HDD 500 Gb (2135,00 грн.)
 Капітальний ремонт кабінету інформатики (148273,27 грн.)
 Капітальний ремонт фасаду спортивного залу (479880,80 грн.)
 Ноутбук Asus E502SA-XO144T з ОС Windows 10 1 шт. (13681,00 грн.)
Придбано за бюджетні кошти:



канцелярські товари (2021,48грн.)
 Ноутбуки Asus з маніпулятором типу "миша" Maxxter (1-вчителя; 10-учнів) 11 шт. (90000,00 грн.)
 Мультимедійний комплекс до ноутбука вчителя 1 к-т. (45000,00 грн.)
 Ноутбуки Lenovo IdeaPad 100-15 з маніпулятором типу "миша" Maxxter 2 шт. (15000,00 грн.)
 Художня література 42 шт. (2000,00 грн.)
За благодійні кошти та силами батьків в період з 01.07.2016 р. по 01.07.2017 р. в приміщені школи проведені наступні роботи:









Санітарна побілка та ремонт меблів кабінету № 209
Санітарна побілка та циклювання підлоги кабінету № 302
Санітарна побілка І поверху
Ремонт та обладнання кабінету для літературного читання
Озеленення приміщень школи
Ремонт (частковий) та естетичне оформлення ІІ поверху
За кошти ГО „Полуничка” – відремонтовано роздягалки, зроблено косметичний ремонт спортивного залу
Замінено підлогу в роздягалці спортивного клубу “Фокстрот”

За 2016-2017 навчальний рік придбано та оплачено:
 Ноутбук Lenovo 2 шт. (14000,00 грн.)
 Ноутбук Lenovo IdeaPad 100-15 ( 7500,00 грн.)
 Ноутбук Dell 3551 (7000,00 грн.)
 Книги (2000,00 грн.)
 Жалюзі (2000,00 грн.)
 Віконні жалюзі (2300,00 грн.)
 Жалюзі (1920,00 грн.)
 Стіл з 2-ма тумбами (1000,00 грн.)
 Дошка магнітна (800,00 грн.)
 Килим фіолетовий 12 м2 ( 2287,00 грн.)
 Крісла учнівські (3680,00 грн.)
 Карнізи (497,00 грн.)
 Килимове покриття (зелене) (1259,82 грн.)
 Ролети (3000,00 грн.)


















Ролети (3000,00 грн.)
Світильник (1000,00 грн.)
Біохлор (590,00 грн.)
Мастика до підлоги (1995,00 грн.)
Лампи світодіодні (1075,00 грн.)
Господарські товари (1056,00 грн.)
Фарба для косметичного ремонту (2629,00 грн.)
Фотошпалери та оздоблення стіни ( 3000,00 грн.)
Ліноліум (5000,00 грн.)
Покриття під ліноліум (775,00 грн.)
Шафа-купе (6500,00 грн.)
Книжкова шафа (3000,00 грн.)
Крісла "Гном" (2000,00 грн.)
Тканинні ролети 7450,00 грн.)
Тумбочка для таблиць (1100,00 грн.)
Комплекти учнівські 1-місні антисколіозні, з полицею, з регулюванням, зростової групи № 4-6, кругла труба (700х500х640-760 мм) + стілець
(380х350х380-460 мм) (29667,00 грн.)
Надходження в натуральній формі – 122080,82 грн.
Благодійний рахунок КЕКВ 2210,2240,3110
Поступило з
01.09.2016-01.06.2017 рр.
Потрачено з 01.09.2016-01.06.2017 рр.
1800,00
317,05
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 09.2016
2000,00
750,00
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 09.2016 р.
1500,00
317,05
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 10.2016
500,00
750,00
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 10.2016 р.
1500,00
2639,76
Шкільні дошки
5000,00
750,00
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 11.2016 р.
317,05
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 11.2016
317,05
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 12.2016
750,00
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 12.2016 р.
1360,00
Контейнери з чорнилами
20622,60
Меблі для навчального процесу
362,25
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 01.2017
362,25
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 02.2017
1086,00
Доставка та перевезення вантажу
750,00
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 01.2017 р.
750,00
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 02.2017 р.
750,00
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 03.2017 р.
362,25
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 03.2017

12300,00

362,25
750,00
362,25
750,00
35537,81

Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 04.2017
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 04.2017 р.
Обсл. засобів охоронної сигналізації і відеонагляду за 05.2017
ПЦС тривожної сигналізації та ПЦС радіоканалу 05.2017 р.
---------

Проблеми:
– необхідність облаштування спортивного майданчику біля школи;
– потребує облаштування пришкільна територія;
– фасад школи та система комунікацій на території школи знаходяться в незадовільному стані та потребує ремонту.
1.10. Пріоритетні завдання та цілі школи на 2017/2018 н. р.:
 формування знань школярів відповідно до нових Державних стандартів початкової освіти;
 формування і розвиток творчої особистості дитини, її здібностей і обдарувань;
 виховання громадянина України;
 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей
українського народу та інших народів і націй;
 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,
відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад здорового способу життя як найвищої соціальної
цінності, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 збереження, зміцнення, оновлення навчально-освітньої бази навчального закладу;
 залучення школярів до участі в культурно-освітніх Програмах та проектах для розвитку їх творчого інтелектуального потенціалу;
 розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;
 розширення освітніх партнерських зв’язків, співпраця з іншими навчальними закладами.
Шляхи реалізації:
 навчальне та соціально-психологічне діагностування учнів;
 індивідуалізація та особистісно зорієнтоване навчання;
 моніторинг навчальної діяльності;
 інформатизація навчального процесу;
 професійний розвиток педагогічних працівників;
 розширення діапазону співпраці родини і школи;
 превентивне виховання
 зміцнення навчально-матеріальної бази школи.
Очікувані результати:






покрашення навчальних досягнень учнів;
підвищення результативності поглибленого вивчення англійської мови, як профільного предмету;
підвищення етичної культури учнів, виховання милосердя, співпереживання;
вдосконалення системи управління та контролю за навчально-виховним процесом.

2. Основні напрями роботи на 2017/2018н.р.
2.1. Забезпечення прав особистості на освіту, соціальний захист та охорону праці
У своїй роботі педагогічний колектив школи керується Конституцією України, Законами України „Про загальну середню освіту”, „Про
освіту”, „Про мови”, „Про роботу з обдарованими дітьми”, нормативними документами з охорони праці.
Створення оптимальних умов щодо організації навчального процесу:
 затвердження режиму роботи школи;
 формування шкільної мережі класів;
 організація медичного обслуговування та дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 організація роботи психологічної служби;
 забезпечення учнів безкоштовним харчуванням, в т.ч. пільгових категорій;
 організація роботи бібліотеки;
 дотримання безпечних умов праці та навчання.
2.2. Управління підвищенням професійної майстерності педагогічних працівників
 визначення структури методичної роботи школи (педагогічна рада, методична рада,
методичний кабінет, методичні об’єднання та творча група ) ;
 організація та планування роботи шкільних методичних об’єднань та творчої групи;
 планування роботи методичного кабінету;
 планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 атестація педагогічних працівників;
 організація роботи з молодими спеціалістами.
2.3. Керівництво освітнім процесом
 розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією;
 затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка чергування вчителів та адміністрації;
 засідання педагогічної ради;
 наради при директору;
 наради з обслуговуючим персоналом;
 планування роботи Ради школи;
 призначення класних керівників, керівників методичних об’єднань, керівників гуртків;
 затвердження режиму роботи обслуговуючого персоналу.
2.4. Організація підвищення якості виховного процесу. Збереження життя та здоров’я учнів

 розвиток колективної діяльності школярів;
 громадянське та морально-правове виховання;
 патріотичне виховання;
 екологічне виховання;
 художньо-естетичне виховання;
 формування мотивації здорового способу життя та власної безпеки;
 фізичне та трудове виховання;
 організація спільної діяльності Родини та Школи.
2.5. Соціально-економічна діяльність школи
 розвиток навчально-матеріальної бази школи;
 фінансово-господарська діяльність школи;
 формування Фонду підтримки школи.
2.6. Контрольно-аналітична діяльність
Основні завдання:
 отримання інформації для педагогічного аналізу;
 надання методичної, практичної допомоги вчителям;
 виконання рекомендацій педрад, нарад при директорі, перевірок органів управління освітою;
 вдосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних засобів навчання.
2.7.Основні напрями внутрішнього контролю:
 ведення шкільної документації;
 рівень навчальних досягнень учнів;
 рівень викладання окремих предметів;
 організація навчально-виховного процесу;
 готовність школи до навчального року та дотримання санітарно-гігієнічних умов навчання та праці;
 охоплення учнів харчуванням;
 робота з обдарованими дітьми та робота гуртків;
 робота бібліотеки;
 робота практичного психолога.

3.Циклограма основних заходів
Тижні
місяця

21.0825.08

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Затвердити:
-мережу класів
1-х-4 кл.
2-х-4 кл.
3-х- 4 кл.
4-х - 5кл.
-режим роботи школи на
2017-2018 н.р.
2.Організація початку
навчального року.
(директор, накази)
3.Організація роботи
гуртків. Укладання угод
з позашкільними та
громадськими
організаціями.(дирекція)
4.Організація проведення місячника “Увага!
Діти - на дорозі!”
(заст.директора О.Лис)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО вчителів
англ.мови №1:
1.Про вивчення іноземних
мов у 2017-2018 н.р. Вивчення нормативної бази.
2.Використання кооперативних структур для формування навичок і вмінь іншомовної комунікації.
3.Вивчення вимог до календарного планування, ведення
шкільної документації.
4.Обговорення та затвердження плану роботи методоб’єднання на І семестр 20172018 н.р.
5.Різне.
2.Засідання МО вчителів 1,
4кл. (Т.Козак) №1
1.Обговорення оновлених
програм для 3-4 класів .
2.Обговорення нових вимог
до оцінювання досягнень
учнів та нові методичні
рекомендації .
3.Обговорення плану роботи
МО вчителів на 2017-2018
н.р. (Т.Козак, члени МО).
4. Різне
2. Засідання МО вчителів
2-3 кл. (О.Гарбуз) № 1
1.Обговорення плану роботи
методичного об'єднання вчителів 2-3 класів на 2017 - 2018
н. р. (О.Гарбуз)
2.Опрацювання
інструктивно-методичних матеріалів
Міністерства освіти і науки
України щодо організації
навчально-виховного
процесу, ведення класної
документації.

Керівництво освітнім
процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Створення тарифікаційної
комісії, розподіл годин навчального плану (накази,
дирекція)

1.День Державного
Прапора України
(педагог-організатор
І.Кундельська,
бібліотекар
О.Макаровська )
2. День Незалежності
України (педагог-організатор І.Кундельська,
бібліотекар О.Макаровська, керівник гуртка
Є.Ваньчак)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Створення комісії для
підготовки школи до нового навчального року
(наказ, дирекція)
2.Призначення відповідальних за збереження
енергоносіїв, пожежну
безпеку,
(директор, накази)

3. Адміністративна
нарада:
-дотримання санітарно3. Організація свята
гігієнічних норм
Першого дзвоника
(завгосп Л.Гнатів)
(заступники директора,
- забезпечення підручнипедагог-організатор
ками (бібліотекар
І.Кундельська, Є.Ваньчак) О.Макаровська)
-готовність кабінетів до
4. Оформлення виставки навчального року, стан
«Зустрічай нас рідна
навчально-матеріальної
школо» (бібліотекар
бази (заст. директора)
О.Макаровська)
-дотримання умов БЖ
та ОП, медичне
забезпечення школи
(О.Лис)

Контрольноаналітична діяльність
1.Аналіз стану
матеріально-технічної
та навчальної бази
навчальних кабінетів
(комісія)

3.Обмін думками щодо проведення першого уроку на
тему “Щоб у серці жила
Україна…”
4.Про проведення відкритих
уроків, позакласних заходів,
творчих звітів вчителів 2-3
класів.

Тижні
місяця

28.0801.09

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Укомплектування груп
продовженого дня відповідно до поданих заяв.
2.Затвердження режиму
роботи групи продовженого дня (заст. директора, наказ)
3.Організація харчування дітей, в т.ч. пільгових категорій (заст. директора О.Лис , наказ)
4.Затвердження графіка
харчування учнів та ГПД
(наказ, заст. директора)
5.Вступний інструктаж
та первинний інструктаж
з ОП (О.Лис, Л.Гнатів)
6. Місячник „Увага! Діти
-на дорозі!” (педагог-організатор І.Кундельська)
7. Збір відомостей і складання звітів ЗНЗ-1, списки учнів, форма-1, 2, 4
(заст.директора О.Лис)
8.Бесіди та знайомство з
батьками 1-их кл.
(пр.психолог Н.Шматок)
9.Вступний інструктаж
з БЖ (кл. керівники)
10. Первинний інструктаж з БЖ (кл.керівники,
вчитілі предметники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Ознайомлення педпрацівників з нормативними документами про атестацію
(заст.директ.Н.Святошенко)
2.Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми.
3Організація роботи гуртків
(заст. директ., накази
Н.Святошенко)
4.Засідання МО ГПД та
вчителів художньоестетичного циклу №1:
1.Про підсумки роботи ШМО
вихователів ГПД та вчителів
художньо-естетичного циклу
за 2016-2017 н.р. та завдання
на 2017-2018 н.р. (Костевич
О. І.).
2.Організація роботи ГПД:
обговорення та затвердження
плану
роботи
ШМО
вихователів ГПД на 20172018н.р.
-ознайомлення з нормативно
та інструктивно-методичними матеріалами, програмами, рекомендаціями.
3.Концепція Нової
української школи,
представлена міністром
освіти і науки Л.Гриневич
Оновлені програми початковї
школи
4.Практична частина:
-виставка
методичної
та
періодичної літератури для
вихователів ГПД та вчителів
художньо-естетичного циклу.
-огляд корисних інтернетресурсів.

Керівництво освітнім
процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

Наради при директору:
(вересень)
1.Організація роботи бібліотеки. Аналіз наявного книжкового фонду ( бібліотекар
О.Макаровська)
2. Про забезпечення протипожежного захисту приміщень
школи, дотримання правил
пожежної безпеки (О.Лис)
3.Забезпечення безпечних
умов для учнів під час навчального-виховного процесу та
роботи гуртків.Попередження
дитячого травматизму.
(О.Лис, наказ)
4.Організація гарячого харчування учнів. Про онвлення
обліку пільгового конятингенту та організацію пільгового харчування (О.Лис,
наказ)
5. Запобігання жорстокому
поводженню з дітьми та серед
дітей (О.Лис, )
4.Засідання педагогічної
ради №1
1.Підсумки роботи педколективу за 2016-2017н.р. та
визначення пріоритетних
напрямів роботи на 20172018н.р. , затвердження плану
роботи школи (Н.Ворона)
2. Про річний навчальний
план та розподіл педагогічного навантаження вчителів,
годин варіативної складової
навчального плану на новий
навчальний рік. (О.Лис)
3.Про організацію навчальновиховного процесу в початкових класах у 2017-2018н.р.
та вивчення базових
дисциплін .

1.День знань. Проведення свята Першого дзвоника (педагог-організатор Н.Кундельська,
Є.Ваньчак)
2. Організація роботи
бібліотеки:
-Затвердження плану
роботи на 2017-2018н.р.
(Н.Ворона)
-Затвердження графіка
роботи бібліотекаря
(Н.Ворона)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Організація зустрічей
батьків, учителів-предметників, дирекція школи
(класні керівники)
2.Складання графіка
проведення батьківських
зборів (заст. директора
О.Лис)
3 Уточнення документації пед. працівників для
проведення тарифі-кації
(тарифікаційна комісія)
4.Затвердження режиму
роботи технічного персоналу та розподіл обсягу виконуваних робіт у
2017/18н.р. (завгосп
Л.Гнатів, наказ)
5.Укладення договору
про надання охоронних
послуг (директор, голова
Ради школи)
6.Ознайомлення новоприйнятих працівників з
посадовими інструкціями та інструкціями
ОП та ТБ на робочому
місці (дирекція)
7.Огляд кабінетів та перевірка паспортизації
(дирекція, завгосп
Л.Гнатів)
8.Організація роботи з
питань ОП і БЖ. (наказ,
заст. директора О.Лис)
7.Збори для батьків
майбутніх першокласників.
„Організація навчання
першокласника”
(дирекція, медична
сестра, практичний
психолог Н.Шматок)

Контрольноаналітична діяльність
1.Аналіз та затвердження:
- календарно-тематичного планування
навчального матеріалу на 20172018тн.р.
-планів виховної
роботи
2. Координація графіка проведення
контрольних робіт на
І семестр 20172018н.р. (директор,
заступники
директора)

4.Оцінювання навчальних
досягнень учнів початкових
класів у 2017-2018 н.р.
(О.Гарбуз, Т.Козак)
4.Атестація педпрацівників у
2017-2018н.р. (Н.Ворона)
5. Різне.
5.Організація методичної роботи педпрацівників в школі
на 2017-2018н.р. (наказ, заст.
директора Н.Святошенко)
6.Організація роботи з питань
правоосвітньої та правовиховної роботи. (наказ, заст.
директора О.Лис)

Тижні
місяця

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім
процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками

Контрольноаналітична діяльність

04.0908.09

1.Бесіди про дотримання санітарно-гігієнічних норм, відповідального ставлення до власного здоров’я (кл. керівники, медсестра
О.Кравець)

1. Організація атестації
вчителів:
-створення атестаційної
комісії І рівня
-ознайомлення педколективу
з нормами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
(заст.директора
Н.Святошенко, наказ)

1.Попереджувальний контроль за роботою групи продовженого дня. Індивідуальні
співбесіди з вихователями
ГПД про особливості роботи
ГПД в новому навчальному
році. (заст.директ. О.Лис)

1.Залучення учнів до
участі у гуртках та
спортивних секціях
(кл.керівники, керівники
гуртків)

1. Дотриманя температурного та світлового режиму у навчальних приміщеннях (завгосп
Л.Гнатів, медсестра
О.Кравець)

1.Оглядова перевірка
зовнішнього вигляду
учнів та дотримання
ними Правил
поведінки
(заст.директора
О.Лис)

2.Організація роботи
медичного кабінету:
- Аналіз поглибленого
мед.огляду учнів 1 кл.
-Оформлення листків
здоров’я.
-Визначення груп здоров’я для занять на уроках фізкультури
-Організація дієтичного
харчування для дітей з
захворюванням ЩКТ,
нирок (при потребі)
/мед.сестра, наказ/
3. Бесіди про попередження дитячого травматизму під час перев (класні
керівники, вихователі
ГПД)
4.Проект «Здоров’я –
найбільша цінність
людини» (педагогорганізатор
І.Кундельська)
5.«Безпечна дорога до
школи» (класні
керівники)

2. Корекція графіка проходження курсів підвищення
кваліфікації педагогічними
працівниками (заст.директора Н.Святошенко)

2. Попереджувальний контроль за роботою гуртків,
дотримання графіка роботи
гуртків (заст.директора
Н.Святошенко)

2.Бесіди з учнями на
морально-етичну тематику, про дотримання
Правил поведінки учня
(кл. керівники)
3.Виховні бесіди “Подорож у країну дорожніх
знаків”,“Кольорові автомобілі” (кл.керівники)
4. 08.09.17 р.Міжнародний день
грамотності
-бесіди
-книжкова виставка
(вчителі, бібліотекар
О.Макаровська)
5.День фізичної
культури та спорту :
-Всеукраїнський
Олімпійський урок
-Парад чемпіонів
(Н.Досяк, Я.Ясінська)
-книжкова виставка
«Сила волі та сила духу»
(бібліотекар О.Макаровська)

2.Аналіз використання
енерго- та водних ресурсів працівниками та
учнями школи (завгосп
Л.Гнатів)

2.Контроль за
веденням
документації:
-з ОП та БЖ;
-особових справ
3.Навчання невоїнізовчителів та
ваних формувань з ЦЗ
учнів(директор
(О.Лис, командири груп) Н.Ворона,
заст.директора О.Лис)

Тижні
місяця

11.0915.09

Забезпечення прав
особистості на ос-віту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1. Аналіз організації та
якості харчування учнів
(заст. дир. О.Лис,
медсестра О.Кравець)
2.Утворення комісії з
громадського контролю
за організацією та якістю
харчування (дирекція,
наказ)
3.Оглядовий контроль:
-розміщення учнів у навчальних приміщеннях
згідно з медичними показниками (листки
здоров’я ) /медсестра
О.Кравець /
4.Проведення психологічного вивчення учнів
1-х класів для визначення рівня їх адаптації до
навчання у школі.( пр.
психолог Н.Шматок)
5.Превірка наявності та
ведення Журналів з ОП
та БЖ в спортивному
залі. (зас. директ. О.Лис)
6.Перевірка та уточнення плану-схем евакуації в разі виникнення
надзвичайних ситуацій
(заст. директора О.Лис)
7.Виставка малюнків «Знай та виконуй
правила дорожнього руху» (педагог-організатор І.Кундельська)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Організація вивчення
досвіду вчителів, які атестуються у 2017-2018 н.р.
(наказ, заст. директора
Н.Святошенко )

Керівництво освітнім
процесом
1. Засідання МР № 1
1Підсумки роботи методичної
ради , МО за 2016-2017
навчальний рік.
2.Обговорення і затвердження
плану роботи методичної
ради на 2017-2018 навчальний
рік.
3.Розподіл обов’язків між
членами методичної ради.
4.Обговорення і затвердження
планів роботи шкільних МО
на 2017/2018 навчальний рік.
5.Особливості організації
навчально -виховного
процесу в 1-4 класах
6.Атестація членів
педагогічного колективу в
2017 / 2018 н. р.
7.Про підготовку до
проведення шкільних
олімпіад, та участі учнів
школи у районних олімпіадах,
конкурсах.
8.Забезпечення підручниками
учнів у 2017/2018
навчальному році.

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1. Анкетування серед учнів 4-х класів на виявлення читацьких інтересів (бібліотекар
О.Макаровська)
2.Поетична полиця
« Осінь в гості запросила» (бібліотекар
О.Макаровська)
3.17 вересня - День
батька (класні керівники,
вихователі ГПД)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Засідання Ради
школи
1.Затвердження складу
ради школи.
2.Обговорення та
затвердження плану
роботи ради школи.
3.Про організацю контролю за якістю харчування
4.Співпраця з громадськими організаціями.
4.Про заходи щодо попередження дорожньотранспортного травматизму.
5.Різне
3.Проведення класних
батьківських зборів (в
міру потреби)

Контрольноаналітична діяльність
1.Виконання єдиних
вимог до ведення
шкільної документації
(заст.директ. О.Лис,
Н.Святошенко,
К.Чарковська)

Тижні
місяця

18.0922.09

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Бесіди про попередження дитячого травматизму (медсетра, кл.керівники)
2.Індивідуальні консультації для батьків першокласників:
- готовність дітей до
навчання у школі
- організація роботи з
дітьми вдома
-консультування батьків
з питань полегшення
процесу адаптації дитини до навчання у
школі. (пр.психолог
Н.Шматок)
3.Виставка малюнків
«Мій друже Мийдодир»
(класні керівники

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Організація вивчення досвіду вчителів, які атестуються у 2017/2018 н.р. (наказ,
заст. директора
Н.Святошенко )
2.Відвідування уроків молодих вчителів з метою надання допомоги щодо організації роботи на уроці (вчителі-наставники, адміністрація)
3. Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№1:
1.Про підсумки роботи за
2016/2017 н.р.
2.Затвердити план роботи
творчої групи на
2017/2018р.
3.Різне

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Контроль за виконанням обов’язків чергового вчителя, забезпечення порядку та безпечних умов для учнів під час
навчального процесу (заст.
директора О.Лис)

1.17.09 – День батька
(виховний захід)
2.21 вересня – Міжнародний день миру
-бесіди (класні
керівники)
-виставка малюнків
(педагог-організатор
І.Кундельська)
3.Планування співпраці з
театрами м.Львова. на
2017/18 н.р. Узгодження
графіка відвідування
театрів (заст.директора
О.Лис, педагог-організатор І.Кундельська)
4.Бесіди з читачами бібліотеки, правила поводження з книгою (бібліотекар О.Макаровська)
5.До Міжнародного дня
миру. Проект «Діти
України за мир у всьому
світі» (бібліотекар
О.Макаровська)
145 річниця – з дня
народження Соломії
Крушильницької
(лінійка)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Проведення інвентаризації шкільного майна.
Списання морально та
фізично застарілого майна. (інвентаризаційна
комісія)
2.Планування заходів
щодо підготовки школи
до роботи в осінньозимовий період (завгосп
Л.Гнатів)

Контрольноаналітична
діяльність
1. Аналіз відвідування школи учнями,
наявність медичних
довідок. Стан проходження медичного
огляду учнями (медсестра О.Кравець ,
заст. директора
О.Лис)

Тижні
місяця

25.0929.09

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Організація співпраці з
соціальними службами
району. (заст.директора
О.Лис, педагог-організатор І.Кундельська)

Управління підвищенням про- Керівництво освітнім процесом
фесійної майстерності педпрацівників та методична робота

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Відвідування уроків вчителів англійської мови з метою
ефективністі використання
ІКТ на уроках англійської
мови . (К.Чарковська)

2. Тренінг для педагогічних працівників „Використання дидактичної
гри в навчально-виховному процесі школи”
(пр.психолог Н.Шматок)

2. Контроль за охоплюнням
курсами підвищення каліфікації пед.працівників (заст.
директора Н.Святошенко)

1. 26 вересня – Європейський день мов
Фестиваль «Національне розмаїття Європи»
-поетичне читання.
-театралізовані сценки
(вчителі англійської
мови)
2.Всеукраїнський день
бібліотеки. (лінійка,
бібліотекар О.Макаровська)
3.День малюка у бібліотеці « В гостях у Левчика» (вихователі ГПД
1-их кл., бібліотекар
О.Макароська)
4.Фотовиставка «Незабутні миттєвості літа»
(педагог-організатор
І.Кундельська, класні
керівники)
29 вересня – день
музики (Є.Ваньчак)

3. Бесіди з попередження
отруєння грибами (медсестра О.Кравець, класні
керівники)
4.Театралізований урок з
правил дорожнього руху
(класні керівники)

3. Формування та подання
списків педпрацівників, які
підлягають черговій атестації, заяв пед.праціників про
позачергову атестацію та
перенесення термінів атестації, подання директора
(педради) про позачергову
атестацію окремих
педпрацівників

1.Організація підготовки до
проведення Міжнародного
природничого конкурсу
«Колосок» у 2017-2018 н.р. .
(координатор Г.Кіндрат)

5.Організація учнів для
участі у районному фестивалі „Сурми звитяги”
(педагог-організатор
Н.Кундельська, керівник
гуртка Є.Ваньчак)
6. Книжкова поличка
« Найвища шана Вам,
шановні вчителі»
(бібіліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Преміювання педпрацівників з нагоди професійного свята (бухгалтер
М.Шустикевич, відділ
освіти)
2.Преміювання бібліотекаря з нагоди Дня бібліотекаря. (бухгалтер
М.Шустикевич, відділ
освіти)
3.Контроль за освітленням навчальних приміщень , дотримання повітряного режиму
(завгосп Л.Гнатів,
заст.директора О.Лис)
4.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю. Горечко)
5.Аналіз готовності
системи опалення до
осінньо-зимового сезону
(завгосп Л.Гнатів,
робочий І.Гудипяк)
6. Залучення батьківського колективу до
акції „Подаруй бібліотеці книжку” (класні
керівники, бібліотекар
О.Макаровська)
7. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

02.1006.10

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Проведення бесід щодо дотримання техніки
безпеки при користуванні газом в побуті
(кл.керівники)
2.Зустріч з курсантами
університету безпеки
життєдіяльності
(педагог-організатор
І.Кундельська, класні
керівники )
3. Аналіз охоплення
дітей гарячим харчуванням (заст.директора
О.Лис)
4.Проведення психологічного вивчення учнів 1-х
класів для визначення рівня їх адаптації до навчання у школі. (пр.психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Планування роботи атестаційної комісії, складання
графіка проведення атестації
у 2017-2018н.р.
2.Засідання атестаційної
комісії № 1
-затвердження списків пед.
працівників, які підлягають
черговій ( позачерговій)
атестації
-затвердження графіка роботи атестаційної комісії
-розподіл обов’язків між членами АК щодо вивчення, узагальнення досвіду роботи
педпраціників, які атестуються
-прийняття рішення про перенесення термінів чергової
атестації (при потребі)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Нарада при директору
(жовтень)
1.Дотримання санітарно-гігієнічних норм у навч. каб. (повітряний та світловий режим)
/завгосп Л.Гнатів, зав. кабінетами/
2. Про атестацію педагогічних
працівників школи
(Н.Святошенко)
3. Забезпечення медико-педагогічного контролю на уроках
фізичного виховання.
-Стан проходження розширеного медичного огляду учнями
(медсестра О.Кравець).
-Дозування навантаження для
різних медичних груп на уроках
фіз.виховання (вч. ф.вих.
Н.Досяк, Я.Ясінська )

1.Міжнародний день музики (вчитель музики
Є.Ваньчак, кл.керівники).

1.Поточний контроль за дотриманням режиму дня та виконанням домашніх завдань в ГПД
(заст. директора О.Лис)

2. 5 жовтня - Всесвітній
день вчителя (виставка
малюнків, педагог- організатор І.Кундельська)
3.05.10 До міжнародного
дня тварин
Конкурс фотоколажів
«Мій домашній
улюбленець» (класні
керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Заходи щодо збереження енергоносіїв :
утепплення вікон, посилення контролю за економним використанням
електроенергії (завгосп
Л.Гнатів, зав.кабінетами)
2.Порівняльний аналіз
використання енергоносіїв за аналогічний
період минулого року.
Корекція лімітів споживання енергоносіїв на
2018 рік. (завгосп
Л.Гнатів, бухгалтер
М.Шустикевич)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

09.1013.10

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Перевірка наявності в
учнів схем „Безпечна
дорога додому”(кл.
керівники, О.Лис)
2.Обстеження дітей на
гельмінти та проведення
дегельмінтизації учнів,
які її потребують (мед.
сестра О.Кравець)
3.Корекційна робота з
дітьми у яких є проблеми з самооцінкою
(пр.психолог Н.Шматок)
4.Бесіди на протипожежну тематику,
відвідування музею
протипожежної безпеки
5.Перегляд
фільму–
протипожежна безпека
(учні 3-4 кл.)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з
графіком атестації (заст.дир.
Н.Святошенко)
2. Ознайомлення пед.працівників, які атестуються з
графіком атестації (заст.дир.
Н.Святошенко)
3. Засідання МО 1, 4 класів
(Т.Козак) №2
1.Міжпредметні зв’язки –
один із ефективніших шляхів
конструювання
компетентнісно орієнтованих
уроків.
2.Впровадження інтегрованих, а також бінарних інтегрованих уроків з метою формування в учнів цілісної
картини світу.
3.Різне.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Організація підписки
періодичних видань на 2018р.
(бібліотекар О.Макровська )

1. Книжкові виставки
« Покрова – помічниця
славного козацтва» (бібліотекар О.Макаровська)
2.14.10 – річниця легіону
українських січових
стрільців „Вам вдячна
Україна”
-бесіди
3. День українського
козацтва (бесіди, кл.керівники)

4.День захисника
України. Свято Покрови
Пресвятої Богородиці
(виховний захід)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Анкетування батьків
учнів 1-их класів щодо
покращення навчальновиховного процесу в
школі. (класні керівники
1-их кл.)
2. Уточнення інвентаризаційних списків
(завгосп Л.Гнатів,
Ю.Будзар, завідувачі
кабінетами)
3. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

16.1020.10

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Аналіз адаптованості
учнів 1 класів до
навчального процесу
(пр.психолог Н.Шматок)
2. Корекція та відновлення емпатійності у соціальнодезадаптованих
дітей (пр. психолог
Н.Шматок, інд. бесіди з
кл.кер. та батьками)
3. Корекція списків дітей
пільгових категорій.
(заст.дир. О.Лис)
4. Бесіди про попередження дитячого травматизму під час перев (класні
керівники, вихователі
ГПД)
5. Відпрацювання поведінки учнів при виникненні надзвичайних
ситуацій (О.Лис, класні
керівники)
6.Дні безпеки життєвіяльності учнів перед
осінніми канікулами
- Бесіди з профілактики
всіх видів дитячого травматизму
- Повторення правил поведінки під час прогулянок в ліс, в парк, до
водоймищ. (класні
керівники)
- Сюжетно-рольові ігри
про проведення вільного
часу „Небезпечні предмети” (класні керівники, вихователі ГПД)
7.17.10 Всесвітній день
здорового харчування

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО вчителів
англійської мови №2
1.Використання інноваційних
педагогічних технологій у
розвитку навичок письма на
уроках англійської мови у
початковій школі.
2.Обговорення підготовки до
проведення шкільної
олімпіади з англійської мови.
3.Різне.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1.18 жовтня – у 1596 —
підписано Берестейську
унію, на підставі якої
в Україні та Білорусі
створено Греко-Католицьку Церкву (за новим
стилем).
-книжкова виставка «Все
для Бога, все на Його
славу» (бібліотекар
О.Макаровська)
2.18 жовтня - 1995 —
Україна вступила до
Ради Європи. (педагогоганізатор І.Кундельська, класні керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Перевірка виконання
енергозберігаючих заходів (завгосп Л.Гнатів)
2. Заняття груп невоїнізованих формувнь
працівників школи з ЦЗ
(О.Лис, керівники ланок)
3. Аналіз дотримання
правил внутрішнього
розпорядку працівниками школи (заст.дир.
О.Лис, завгосп Л.Гнатів)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

23.1027.10

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.Аналіз залучення обдарованих дітей до участі у
проведенні конкурсів,
акцій. (кл.керівники)
2.Визначення мотивації
навчальної діяльності
учнів. (пр.психолог
Н.Шматок)
3.Поновлення куточків
базпеки життєдіяльності
(класні керівники)
4. Інструктаж з правил
безпеки поведінки під
час канікул

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Організація іформаційних
підбірок для вчителів „На
сторінках педагогічних
журналів” (бібліотекар
О.Макаровська)
2.Засідання МО ГПД та
вчителів художньоестетичного циклу № 2.
«Розвиток соціальної
компетентності школярів»
1.Використання відео у
роботі ГПД та вчителів
художньо-естетичного циклу
(самопідготовка, виховні
заняття) для розвит-ку
критичного мислення
2.Правила поведінки вчителя
та вихователя під час
порушення дисципліни.
Способи впливу на учнів, що
порушують дисципліну
3. Проблема дистактних
сімей та виховання дітей у
таких сім’ях
4.Огляд Інтернет- ресурсів.
Українська Вікіпедія найбільша україномовна
інциклопедія

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Засідання педагогічної ради
№2
1Випускник початкової школи.
Яким він має бути.
-Запровадження компетентісного
та антистресового підходу у
початковій школі
-Інноваційні форми навчання.
Переваги та недоліки.
-Спеціалізація у початковій
школі:ранній розвиток чи
перевантаження учня.
2. Ефективність використання
ІКТ на уроках англійської мови
3.Різне

1. Участь у районному
фестивалі „Сурми звитяги” (педагог-організатор
І.Кундельська, керівник
гуртка Є.Ваньчак)
2.24 жовтня Міжнародний день ООН
(бесіди, класні керівники, вихователі ГПД)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)
2.Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками

Контрольноаналітична
діяльність

31.1003.11

1.Визначення мотивації
навчальної діяльності
учнів. (пр.психолог
Н.Шматок)

1. Аналіз проходження курсів
підвищення кваліфікації
(заст. директора
Н.Святошенко)
2.Вивчення системи роботи
вчителів, які атестуються.
(члени АК)

1.Річниця створення
ЗУНР:
-тематичні бесіди
(кл.керівники)
-тематична лінійка
-книжкова поличка
(бібліотекар О.Макаровська)

1. Збори для батьків (кл.
керівники, в міру необхідності)

2.Проведення моніторингу зайнятості учнів
спортом (Н.Досяк,
Я.Ясінська)

1.Наради при директору
(листопад):
1.Про стан навчально-виховної
роботи у групі продовженого дня
(заст. дир.О.Лис)
2.Аналіз відвідування школи учнями (заст.дир.О.Лис)
3.Про дотримання інструкції з
ведення шкільної документації.
(заст.дир.Н.Святошенко)
4.Про дотримання режиму збереження енергоресурсів (завгосп
Л.Гнатів)
5. Про посилення роботи щодо
попередження дитячого травматизму (заст. дир.О.Лис)

1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

3.Бесіди «Обережно,
грип!» (кл.керівники)
4.31.10 Безпечна дорога
до школи
-конкурс малюнків на
асфальті (кл.керівники)

3.Організація проведення
відкритих уроків до Дня
писемності.

2. 1 листопада – Річниця
Листопадового чину
-літературна виставка
(бібліотекар О.Макаровська)
-бесіда (класні
керівники)
3. Посвята в читачі бібліотеки учнів 2 класів
(бібліотекар О.Макаровська)

2.День відкритих дверей
для батьків (адміністрація школи)
3. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Тижні
місяця

06.1110.11

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.Корекція страхів у
першокласників. Консультації для батьків(пр.
психолог Н.Шматок)
2. Перевірка організації
гарячого харчування
учнів (мед.сестра
О.Кравець, комісія з
громадського контролю
за якістю харчування)
3.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Вивчення системи роботи
вчителів, які атестуються.
(члени АК)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Контроль за відвідуванням гуртків. (заст.директора Н.Святошенко)

1. 09.11-День української писемності та мови
-бесіди (вчителі)
- тематична лінійка
-виставка малюнків
-проведення конкурсу

2.Організація та проведення
шкільного конкурсу знавців укр.
мови ім. П. Яцика (заст. директора Н.Святошенко, О.Лис,
кл.керівники)
3.Засідання МР №2:
1.Про відзначення Дня української писемності та мови й
проведення ХVІІІ Міжнародного
конкурсу з української мови
імені Петра Яцика
2.Обговорення Положення про
проведення та участь учителів
школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»
3.Шкільна бібліотека – стратегічний партнер освіти
4.Про хід атестації педагогічними працівниками школи та
курсова перепідготовки вчителів
школи.
5.Виконання інструкції з ведення
ділової документації та дотримання єдиного орфографічного
режиму
6.Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

2. Бесіда з учнями 3-іх
класів « Нестор Літописець» (бібліотекар
О.Макаровська)
3. Книжкова виставка
« Рідна мово, ти звучи,
рідним словом нас учи»
(бібліотекар О.Макаровська)
4.Флешмоб «Мова моя
солов'їна» (педагог-організатор І.Кундельська)

5.До дня заснування
ЮНЕСКО - «Ми всі діти
планети» (профілактика
ксенофобії і расизму)
(педагог-організатор
І.Кундельська, класні
керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Проведення повторної
перевірки відповідності
вимогам Сан ПіН освітлення в навчальних
кабінетах, спортивному
залі, інших приміщеннях
школи (завгосп Л.Гнатів,
медична сестра
О.Кравець)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

13.1117.11

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Відпрацювання дій
при надзвичайних ситуаціях (заст.дир. О.Лис)
2.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)
3.Виставка малюнків:
«Рятувальник очима
дітей»
«Якщо виникла пожежа»
«Струм у наших оселях»
4.Написання диктантів з
безпеки життєдіяльності
(вчителі 2-4 класів)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Контроль за охопленням
педпрацівників курсами
підвищення кваліфікації
(заст.директора
Н.Святошенко)
2.Вивчення системи роботи
вчителів, які атестуються.
(члени АК)
3. Аналіз відвідування уроків
студентами-практикантими
педагогічного коледжу (заст.
дир. Н.Святошенко, К.Чарковська)
4. Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№2:
1.Обговорення
мультимедійних презентацій
до логічних завдань за
посібником Ольги Гісь
«Планета Міркувань» для 3
класу..
2.Різне

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Дотримання вимог щодо роботи класних керівників з щоденниками учнів (заст. директора О.Лис)

1.Виставка плакатів
«Толерантність у
нашому житті»
(педагог-організатор
І.Кундельська, класні
керівники)

2. Аналіз дотримання обов’язків чергового вчителя щодо
попередження дитячого травматизму під час перерв та на
групі продовженого дня
(адміністрація)

2.Конкурс плакатів, фото
колажів «Здоров’я –
найбільший скарб»
(педагог-організатор
І.Кундельська, класні
керівники)
3.16.11 Міжнародний
день толерантності
(педагог-організатор
І.Кундельська)
4.Книжкова виставка
«Україна - територія
гідності та свободи»
(бібліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Аналіз бухгалтерських
звітів щодо харчування
учнів (бухгалтер
Ю.Будзар, адміністрація)
2.Індивідуальні консультації для батьків
(кл.керівники, адміністрація, практичний
психолог Н.Шматок)
3. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

20.1124.11

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Виготовлення книжечок-пам’яток школярів
„Особиста безпека у
побуті” (заст. директора
О.Лис, кл. керівники)
2.Профілактика ВІЛінфеції та СНІДу.
(бесіди, кл.керівники,
мед.сестра О.Кравець)
3.Заходи щодо профілактики інфекційних та
вірусних захворювань
(заст.директора О.Лис,
мед.сестра О.Кравець)
4.Визначення мотивації
навчальної діяльності
учнів.(пр.психолог
Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Відвідування уроків та
позакласних заходів вчителів,
які атестуються.
(члени АК)
2. Аналіз записів у книзі взаємовідвідування уроків вчителями (адміністрація)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Аналіз участі учнів у шкільних
гуртках. (заст.директора
Н.Святошенко)

1.Тиждень до „Дня
пам’яті жертв Голодомору”
- літературно-книжкова
виставка „ Подякуємо
Богу та селянину за хліб,
що на столі» ” (бібліотекар О.Макаровська)
- бесіди
«День пам’яті жертв
Голодомору»
«Трагедія 1932-1933рр Голодомор»
„Літопис нашої біди”
«Голодомор – геноцид
українського народу»
(кл.керівники)
- лінійка «Чорні крила
Голодомору»
- Перегляд документальних кінофільмів
«Голодомор на Україні:
незабутні сторінки історії»
2.Акція „Незабудка
пам’яті ” (педагог-організатор І.Кундельська,
кл.керівники)

2.Підготовка методичних матеріалів для проведення Тижня
правових знань. (педагог-організатор І.Кундельська, бібліотекар О.Макаровська)
3.Інструктивно-методична нарада
.Накопичення оцінок, тематичний облік знань, обсяг домашнього завдання, об’єктивність
виставлення оцінок.
(адміністрація)

3.21.11 День Гідності та
Свободи (бесіди,
кл.керівники)
4.20 листопада –
Всесвітній день дитини
Виставка малюнків
(педагог-організатор
І.Кундельська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Аналіз використання
лімітів на енергоносії
(завгосп Л.Гнатів)
2.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

27.1101.12

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Бесіди попереджувального характеру щодо
профілактики захворювання на ГРВІ, кір та ін.ші. (медсестра О.Кравець, кл.керівники,
вихователі ГПД)
2. Я і мої права. Бесіди
до Міжнародного дня
прав людин (кл.керівники, вихователі ГПД)
3.Вивчення когнітивних
процесів учнів з метою
виявлення спеціальних
здібностей, нахилів та
обдарувань.(пр.психолог
Н.Шматок )
4.Соціально-психологічні тренінги для вчителів школи. (пр.психолог
Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Відвідування уроків та
позакласних заходів вчителів,
які атестуються, з метою
вивчення досвіду роботи
(атестаційна комісія)
2. Засідання МО 2-3 кл.
(О.Гарбуз) № 2
1.Реалізація
компетентнісного підходу та формування
ціннісного ставлення до читання як джерела знань і
засобу естетичного задоволення
2.Організація роботи вчителя
та учнів на уроках літературного читання
3.Формування у молодших
школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності. Вправи з
читання.
4.Підсумок роботи методичного об'єднання вчителів
початкових класів у І с. 20172018н.р..
3. Підготовка матеріалів для
проведення Всесвітнього
Тижня права (педагог-організатор І.Кундельська ,
бібліотекар О.Макаровська)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Наради при директору
(грудень):
1.Планування, організація та
проведення Новорічних та Різдвяних свят, зимових канікул.
(заст. директора О.Лис,
кл.керівники)
2. Про підсумки інвентаризації
шкільного майна (завгосп
Л.Гнатів)
3. Про стан роботи класних
керівників по формуванню здорового способу життя
4.Про стан роботи з дітьми групи
ризику (пр.психолог Н.Шматок)

1 Виховні бесіди :
Державний захист сім’ї
та дитинства (класні
керівники, вих. ГПД)
2.1 грудня - Всесвітній
день боротьби зі
СНІДом
3. 30.11 День домашніх
тварин
-бсіди
-фотовиставка мій
домашній улюбленець
(педагог-організатор
І.Кундельська, класні
керівники)
4.03.12 – Міжнародний
день інвалідів.
-бесіди ( кл. керівники)
-книжкова виставка
(О.Макаровська)
5. Проведення Міжнародного інтерактивного
конкурсу „Кенгуру”
(координатор
О.Гарматій)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Співпраця з громадською організацією «Червоний Хрест» (педагогорганізатор І.Кундельська)
2.Залучення батьків до
участі у Новорічних та
Різдвяних виховних
заходах, благодійних
акціях (адміністрація,
кл. керівники)
3. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (І семестр)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства (І
семестр)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(І семестр)

Тижні
місяця

04.1208.12

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Інструктажі з ТБ (кл.
керівники, заст. директора О.Лис)
2.Вивчення когнітивних
процесів учнів з метою
виявлення спеціальних
здібностей, нахилів та
обдарувань. (пр. психолог Н.Шматок)
3.Соціально-психологічні тренінги для вчителів
школи. (пр.психолог
Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Відвідування уроків фізичного виховання з метою перевірки дотримання медикопедагогічного контролю на
уроках (заст. директора
О.Лис, медсестра О.Кравець)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Організація підсумкових
контрольних робіт у 2-4 кл. (заст.
директора Н.Святошенко,
К.Чарковська, наказ)
2. Організація конкурсів та виховних заходів на Різдвяну тематику (заст. директора О.Лис,
педагог-організатор
І.Кундельська)

1. Всесвітній Тиждень
права:
- бесіди на правову
тематику (кл. керівники)
- зустрічі з юристами,
працівниками правоохоронних органів,
курсантами УВС
(педагог-організатор
І.Кундельська, батьки)

3.Підготовка учнів до участі у
Фестивалі духовної пісні «Крізь
терни до зірок» (керівник гуртка
Є.Ваньчак, педагог-організатор
І.Кундельська)

2. Залучення учнів до
акції “Миколай про тебе
не забуде”(педагог- організатор І.Кундельська,
кл.керівники)
3. 6 грудня - День
Збройних сил України.
-журнально-книжкова
виставка « За рідну
Україну зброю свою
піднесем» (бібліотекар
О.Макаровська)
-бесіди (кл. керівники)
- лінійка
4. «Вчимося бути громадянами» (педагог-оганізатор І.Кундельська
5.10 грудня – День прав
людини (лінійка, бесіди)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Залучення батьків до
складання плану виховних заходів на час Різдвяних канікул.
(кл.керівники, педагогорганізатор
І.Кундельська)
2.Індивідуальні консультації для батьків
(кл.керівники)
3. Засідання Ради
школи:
- надання допомоги
учням соціальнонезахищених категорій,
участь школи у благодійних акціях до Дня св.
Миколая;
-зміцнення навчальнотехнічної бази школи
(дирекція , голова Ради
школи );
-ефективність організації
позакласної роботи з
учнями (робота гуртків)
-різне.

Контрольноаналітична
діяльність
1.Ефективність
використання ІКТ на
уроках англійської
мови (К.Чарковська)
2.Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
природознавства
(О.Лис)
3.Поєднання різних
форм та методів
навчання на уроці
християнської етики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

11.1215.12

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Аналіз стану відвідування учнями уроків.
(заст.директора О.Лис)
2.Перевірка знань з правил дорожнього руху
(кл.керівники)
3.Вивчення когнітивних
процесів учнів з метою
виявлення спеціальних
здібностей, нахилів та
обдарувань. (пр.психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Вивчення результаттивності роботи вчителів, що атестуються:
-рівень навчальних досягнень їх учнів;
-участь у методичній роботі,
-стан ведення шкільної документації;
-виконання навчальних планів і програм;
-забезпечення навчаль-нометодичної бази кабінету. (АК)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1.Бесіди до свята Андрія
Первозванного (кл.керівники)
2. Організація участі у
фестивалі духовної пісні
«Крізь терни до зірок»
(Є.Ваньчак, педагогорганізатор І.Кундельська)
3.14 грудня - День
вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС
-бесіди (кл. керівники)
-викладка матеріалів
«Чорний біль України»
(бібліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Перевірка стану шкільних приміщень, поточний ремонт обладнання.
(завгосп Л.Гнатів)
2.Аналіз використання
бюджетних коштів за І
с. 2017/18н.р. (директор,
бухгалтер М.Шустикевич, завгосп Л.Гнатів)

Контрольноаналітична
діяльність
1. Аналіз
контрольних робіт з
англійської мови
учнів 3-4 класів
(заст.директора
К.Чарковська, наказ)
2. Аналіз навичок
читання у 2-4 класах
(заст. директора
О.Лис, наказ).

Тижні
місяця

18.1222.12

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Подання звітів щодо
дитячого травматизму
(заст. директора О.Лис)
2.Інструктажі з безпеки
життєдіяльності під час
Новорічних та Різдвяних
свят (кл. керівники)
3. Соціально-психологічні тренінги для вчителів школи. (пр.психолог
Н.Шматок)
4. Інструктажі з правил
поведінки під час масових
заходів, у школі, під час
канікул (класні керівники)
5. «Ура! Канікули!»
Правила поведінки під
час зимових свят (класні
керівники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО вчителів 1,
4 класів (Т.Козак) №3
1.Музейна педагогіка.
2.Розвиток продуктивного
мислення.
3.Підсумок роботи за І
семестр 2017-2018 н.р.
(Т.Козак).
4.Різне.
2. Засідання МО 2-3 кл.
(О.Гарбуз) № 3
1.Мета і результат уроку в
контексті компетентнісного
підходу
2.Спостереження як основний метод вивчення природознавства в початковій школі.
3.Сучасні технології формування природознавчих компетентностей другокласників.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Підсумки навчально-виховної
та методичної роботи за І
семестр 2017-2018н.р., завдання
пед. колективу на ІІ семестр
2017-2018н.р..

1. Виставка книжок «До
діток іде святий Миколай» (бібліотекар
О.Макаровська)
2.Новорічні свята для
учнів 1-х та 3-х класів
(вчителі англ. мови)
3.Цикл дат « За українським календарем»
4. Виставка новорічних
стіннівок (педагогорганізатор
І.Кундельська, класні
керівники)
5. Проведення майстеркласів по виготовленню
різдвяних та новорічних
іграшок (кл.керівники)
6.Цикл виставок
„Україною іде коляда”,
бібліотекар О.Макаровська )
7. 24 грудня - 80 років
від дня народження
Чорновола В’ячеслава
Максимовича
-книжкова виставка
«Дай Боже нам любити
Україну так як він
любив» (бібліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Планування роботи з
покращення матеріально-технічної бази школи
на ІІ семестр 2017/18н.р.
(аміністрація)
2.Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)
3.Загальношкільні
батьківські збори (по
паралелях)
- Підсумки навчальновиховної та методичної
роботи школи за І
с.2017-2018 р. (заст. дир.
Н.Святошенко)
- про виконання оновлених Навчальних
програм за І семестр
2017-2018н.р.
-використання бюджетних та благодійних
коштів у 2017році
(фінансовий звіт)
/директор школи
Н.Ворона/
-фінансовий звіт
батьківських комітетів 14 класів
-Різне
4. Підготовка матеріалів
для проведення тендерів
(комісія з тендарних
закупівель)

Контрольноаналітична
діяльність
1. Підсумки роботи
за І семестр
2017/18н.р.:
-дотримання вимог
щодо ведення класних журналів,
-аналіз виконання
навчальних планів і
програм,
- підсумки методичної роботи,
-підсумки роботи з
обдарованими дітьми,
-підсумки роботи
шкільних гуртків
(заст. директора
Н.Святошенко,
накази)
-підсумки
методичної роботи з
англійської мови
(заст. директора
К.Чарковська)
-підсумки провоосвітньої та правовиховної роботи,
-підсумки виховної
роботи
(застр.директора
О.Лис, накази)

Тижні
місяця

25.1229.12

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Поновлення бази даних про багатодітні
сім’ї та дітей, що потребують індивідуального
навчання. (заст. директора О.Лис)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

.

Організація підвищення
якості виховного
процесу

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)
2.Укладання угод з
комунальними службами
(завгосп Л.Гнатів)

2.Поновлення відомостей про участь дітей у
гуртках і секціях. (заст.
директора Н.Святошенко)

3.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)

3. Стан БЖ, ТБ,
виробничої санітарії на
уроках трудового навчання, образотворчого
мистецтвата, фізичного
виховання (вчителі)

4. Узгодження лімітів
споживання енергоносіїв
у новому бюджетному
році (завгосп Л.Гнатів,
бухгалтер М.Шустикевич)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Аналіз результатів
конкурсу «Колосок».
(координатор
Г.Кіндрат)
2.Аналіз та затвердження :
- календарно-тематичного планування
навчального матеріалу на ІІ семестр
2017/2018 н.р. ( заст.
директора Н.Святошенко, К.Чарковська)
-планів виховної роботи на ІІ семестр
2017/2018н.р. ( заст..
директора О.Лис)

Тижні
місяця

02.0105.01

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Огляд класних кутків з безпеки життєдіяльності (заст. директора
О.Лис)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Іформаційні підбірки для
вчителів „На сторінках педагогічних журналів”
(бібліотекар О.Макаровська)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Аналіз плану проходження
курсів підвищення кваліфікації
педагогічними працівниками
(заст. директора Н.Святошенко)

2.Засідання МО
вихователів ГПД № 3
«Розвиток соціальної
компетентності школярів
методом ігрової діяльності
в умовах ГПД та на уроках
вчителів художньо-естетичного циклу»
1.Соціалізація молодшого
школяра як фактор розвитку
особистості.
2.Освіта для життя – головна
мета Нової української
школи . Фінансова
грамотність учня. Мастерклас.
3.Психологія дитячого
малюнка. Як розшифрувати?
Ігри для боротьби з дитячими
страхами
4. Огляд Інтернет-ресурсів
5.Різне.

2.Засідання МР № 3:
1.Виконання планів ШМО та
аналіз методичної роботи за І
семестр 2017-2018н.р..
2.Рівень методичної майстерності
вчителя. Про хід атестації
педагогічних працівників
3.Аналіз виконання оновлених
програм
початкової
школи,
дотримання вимог щодо критеріїв
оцінювання
навчальних
досягнень молодших школярів.
4.Сучасні підходи до превентивного виховання в школі. Стан
фізичного виховання учнів школи як складової превентивної
освіти.
5.Огляд нових надходжень
методичної літератури.

1.1 січня - 140 років
від дня народження
Степана Шухевича
(1877–1945) (педагогорганізатор І.Кундельська, класні керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану) (заст.
директора О.Лис)
2. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Про дотримання
режиму роботи
групи продовженого
дня у І с.
2017/2018н.р.
( наказ, заст.
директора О.Лис)
2. Підсумки роботи з
безпеки життєдіяльності та охорони
праці за І семестр
2017/2018н.р.
(наказ, заст.
директора О.Лис)

Тижні
місяця

09.0112.01

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Повторний інструктаж
з ОП (О.Лис, Л.Гнатів,
класні керівники)
2.Профілактика гострих
респіраторних вірусних
інфекцій. (мед. сестра
О.Кравець)
3.Грип – профілактика та
лікування (мед.сестра
О.Кравець, кл.керівники)
4. Аналіз якості харчування учнів . наявність
С-вітамінізації страв
(заст.директора О.Лис,
медсестра О.Кравець)
5.Визначення рівня тривожності школярів. (пр.
психолог Н.Шматок)
6.Групова робота по розвитку комунікативних
навичок та креативності
серед учнів.(пр.психолог
Н.Шматок)
7. Бесіди про попередження дитячого травматизму під час перев
(класні керівники,
вихователі ГПД)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Поповнення методичного
кабінету матеріалами з досвіду роботи вчителів (заст.
директора Н.Святошенко)
2.Засідання атестаційної
комісії № 2
- про хід вивчення членами
атестаційної комісії професійної діяльності пед. працівників;
-вироблення рекомендацій
окремим педпрацівникам, які
атестуються. (атестаційна
комісія)
3.Засідання МО вчителів
англ. мови. № 3
1.Комунікативно-діяльнісні
технології як засіб формування мовленнєвої компетенції на уроках англійської
мови.
2.Звіт про успішність учнів за
І семестр 2017-2018 н.р.
3.Звіт роботи методоб’єднання за І семестр 2017-2018
н.р.
4.Обговорення та затвердження плану роботи методоб’єднання на ІІ семестр
2017-2018 н.р.
5.Різне.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Уточнення списків учнів,
зайнятих у шкільних гуртках.
Аналіз відвідування гуртків
учнями (заст. директора
Н.Святошенко)

1.Участь у всеукраїнській природоохоронній
акції „Годівничка”
(педагог-організатор
І.Кундельська, класні
керівники)

2.Наради при директору
(січень):
1.Аналіз причин дитячого
травматизму (О.Лис)
2.Про дотримання санітарногігієнічних норм утримання
навчальних кабінетів. Заходи
щодо економного використання
енергоносіїв. (Л.Гнатів)
3.Про виконання заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в І с. 2017/2018н.р. ,
уточнення плану роботи на ІІ
семестр 2017/2018н.р. (О.Лис)
4. Про перевірку ведення
шкільної документації за Іс.
2017/2018н.р. (Н.Святошенко,
К.Чарковська)
5. Про стан ведення учнівських
щоденників (О,Лис)
6. Про участь педагогічних працівників школи в методичних
заходах району та міста
(Н.Святошенко, К.Чарковська)
7.Уточнення списків учнів
пільгових категорій.
8.Уточнення списків учнів,
зайнятих у шкільних гуртках.
Аналіз відвідування гуртків
учнями (заст. директора
Н.Святошенко)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Індивідуальні консультації для батьків
(кл.керівники, практикний пихолог Н.Шматок)
2. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (ІІ семестр)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики (ІІ
семестр)

Тижні
місяця

15.0119.01

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Бесіда з БЖ „Випадкові падіння та самоушкодження. Надання першої медичної допомоги”
(медсестра О.Кравець,
кл. керівники)
2.Визначення рівня тривожності школярів. (пр.
психолог Н.Шматок)
3.Групова робота з розвитку комунікативних
навичок та креативності
серед учнів.(пр.психолог
Н.Шматок)
4.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Відвідування уроків та
виховних заходів вчителів,
які атестуються. (АК)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Аналіз роботи класних керівників і вчителів-предметників з
важкими учнями (пр. психолог
Н.Шматок)

1. Відкритий перегляд
книг та літературних
матеріалів « Для вас та
ваших дітей ” (бібліотеккар О.Макаровська )

2.Засідання педагогічної ради
№3
1. Творчий звіт вчителів які
атестуються.
2.Оцінка їх професійної
діяльності , загальної культури та
моральних якостей вчителів, які
атестуються в 2017-2018н.р.
3.Різне

2. 14 січня – Новий рік
за старим стилем
-бесіди, вивчення
щедрівок (класні
керівники, Є.Ваньчак)
-книжкова виставка
«Три празники в гості»
(бібліотекар О.Макаровська)
3.Традиції святкування
Водохреща.(бесіди,
кл.керівники)
4. Екологічний конкурс
„Ліс – зелений друг землі” (педагог-організатор
І.Кундельська)
5. «Україна колядує»
(Є.Ваньчак, І.Кундельська, А.Фісунов)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Індивідуальні консультації для батьків
(пр.психолог Н.Шматок,
клкерівники )
2.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

22.0126.01

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Аналіз випадків травматизму за січень 2018р.
(заст.директора О.Лис)
2. Написання диктантів
„Глисти – вороги мої” з
учнями 2-4 кл. (мад.
сестра О.Кравець, кл.
керівники)
3. Діагностика агресивності та схильності до
жорстокого поводження
серед учнів школи. (пр.
психолог Н.Шматок)
4.Проект «Здоров’янайбільша цінність»
(вчителі Основ здоров’я)
5.Профілактика вірусних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
6.Обережно на
льоду (класні керівники)
7.Виконуй правила
дорожнього руху
(педагог-організатор
І.Кундельська, кл.керівники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Відвідування уроків та
виховних заходів вчителів,
які атестуються. (АК)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1 Індивідуальні бесіди з вихователями ГПД щодо дотрима-ння
режиму дня (заст. директора
О.Лис)

1. Лінійка „Роберт
Бернс” (заст..директора
К.Чарковська, вчителі
англійської мови)
2. 22січня – День Соборності України
-літературна експозиція
„ Україна понад усе”
(бібліотекар О.Макаровська)
-виховні бесіди
(кл.керівники)
-виставка малюнків
“Моя держава – Україна” (педагог-організатор І.Кундельська)
3.Виставка творчих
робіт «Нас єднає Україна» (педагог-організатор І.Кундельська)
4.27 січня – свято, яке
увіковічнює трагічну
подію – Всесвітній день
вшанування жертв
Голокосту. (класні
керівники)
5.28 січня - 25 років
від дня затвердження
(1992) Верховною
Радою України
національного синьожовтого прапора
Державним Прапором
України
-бесіда (класні
керівники)
-книжкова виставка
«Як небо синій і
жовтий, як колосся»
(О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Підготовка та проведення батьківських
зборів (класні керівнки,
вчителі-предметники,
пр.психолог Н.Шматок)
2. Бесіди з вчителями,
технічними працівникками та працівниками
кухні щодо профілактикки гельмінтозів (медична
сестра О.Кравець)
3. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)
4.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

29.0102.02

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Підготовка матеріалів
до конкурсного приймання дітей у 1 клас.(пр.
психолог Н.Шматок )
2.Діагностика агресивності та схильності до
жорстокого поводження
серед учнів школи. (пр.
психолог Н.Шматок)
3.Групова робота з розвитку комунікативних
навичок та креативності
серед учнів.(пр.психолог
Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Наради при директору
(лютий):
1. Ефективність використання
годин варіативної частини для
вивчення предметів за вибором.
(Н.Святошенко, К.Чарковська)
2.Нормативні документи щодо
організованого закінчення
навчального року та проведення
ДПА у початковій школі.
(Н.Святошенко)
3.Про набір учнів у 1-ий клас на
2018-2019н.р. (Н.Ворона)
4. Про хід атестації педагогічних
працівників школи
(Н.Святошенко)
5. Різне

1.День пам’яті Героїв
Крут. (100-річчя)
-бсіди (кл.керівники)
-літературно-книжкова
виставка „Триста юних
героїв Крут” (бібліотекар О.Макаровська)
-тематична лінійка
2. Презентація бібліотекки « Левцева читальня»
для учнів 1-х класів.
(бібліотекар О.Макаровська )
3. Підготовка до проведення Міжнародного
інтерактивного конкурсу
„Кенгуру” (координатор
О.Гарматій)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Класні батьківські
збори ( кл.керівники,
вчителі-предметники,
пр.психолог Н.Шматок,
медсестра О.Кравець)
2. Укладання графіка
відпусток працівників
школи (адміністрація,
профспілковий комітет)
3. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

05.0209.02

Забезпечення прав
Управління підвищенням
особистості на освіту,
професійної майстерності
соціальний захист та
пед. працівників та
безпеку життєдіяльності методична робота
1. Діагностика особис1.Засідання МО 1,4 класів
тісних рис та якостей ха- (Т.Козак) № 4
рактерологічних особ1.Навчальні проекти, колекливостей учнів, схильтивні творчі справи, конкурних до девіантної повеси, олімпіади, інтелектуальні
дінки. (пр.психолог
ігри – потенціал для забезпеН.Шматок)
чення єдності навчального і
виховного проектів.
2.Проведення санітарно- 2.Засвоєння навчального мапросвітницької роботи з
теріалу у процесі екскурсії,
учнями та батьками
квестів, організація і прове(медсестра О.Кравець)
дення зустрічей, практикумів.
3.Творчий звіт вчителів, які
атестуються.
4.Методична скарбничка.
5.Огляд новинок педагогічної
літератури.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Створення робочої групи
працівників школи для укладання плану роботи школи на
2018-2019 н.р. (адміністрація,
наказ)

1. Культпохід в театр учнів 2-4 класів , згідно
плану роботи
(кл.керівники)

2.Засідання атестаційної комісії:
- звіт педпрацівників, що
атестуються в 2017-2018 н.р. на
робочих місцях.

2.Квест «Чи знаєш ти
англійську мову»
(вчителі англійської
мови)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Аналіз використання
енергоносіїв (завгосп
Л.Гнатів, бухгалтер
М.Шустикевич)
2.Укладання плану проведення ремонтних
робіт на літній період
2018 року.
(адміністрація, завгосп
школи Л.Гнатів)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

12.0216.02

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпекиу
життєдіяльності
1.Бесіда на тему «Я – пішохід » (кл.керівники,
вих.ГПД)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Відвідування уроків
вчителів, які атестуються.
(АК)

1.Відвідування уроків вчителів,
які атестуються (АК)

1.Стрітення Господнє
(бесіди, кл.керівники).

2.Дослідження міжособистісних стосунків у
сім’ях дезадаптованих
дітей та дітей, схильних
до девіантної поведінки
(пр.психолог Н.Шматок)

2. Аналіз роботи вчителів,
що атестуються:
- рівень навчальних досягнень їх учнів.
-участь у методичній роботі.
-стан ведення ними шкільної
документації (АК,
пр.психолог Н.Шматок)
3.Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№3:
1.Майстер – клас.
«Мультимедійний супровід
для роботи із логічними
завданнями».

2.14 лютого - День
безпечного Інтернету.
Відзначається щорічно
з 2004 р. у другий вівторок лютого за ініціативою європейських
некомерційних організацій (вчитель інформатики Н.Купчак)
3.15 лютого – Стрітення Господнє (вчитель
християнської етики
О.Цегельська, класні
керівники)
4.Книжкова виставка до
дня народження Лесі
Українки « Зорій довіку поміж нас» (бібліотекар О.Макаровська )
5. Голосне читання і
обговорення казки «Біда
навчить» (вихователі
ГПД, бібліотекар
О.Макаровська )

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками

Контрольноаналітична
діяльність

1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

19.0223.02

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Туберкульоз, як проблема сьогодення. Аналіз проведення профілактичних щеплень
проти туберкульозу
(мед.сестра О.Кравець)
2.Дослідження міжособистісних стосунків у
сім’ях дезадаптованих
дітей та дітей, схильних
до девіантної поведінки
(пр. психолог
Н.Шматок)
3.Групова робота по розвитку комунікативних
навичок та креативності
серед учнів.(пр.психолог
Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Іформаційні підбірки для
вчителів „На сторінках педагогічних журналів”
(бібліотекар О.Макаровська)
2. Засідання атестаційної
комісії. №3:
-розгляд характеристик, поданих керівником на педагоггів, які атестуються
-про результати вивчення
системи роботи пед.працівників
3.Засідання МО вчителів
вихователів ГПД та вчителів художньо-естетичного
циклу №4
«Морально-етичне виховання»
1.Формування життєвих компетентностей через проектну
діяльність.
2.Виховання дітей на основі
народної моралі та милосердя
(відкритий захід)
3.Різне

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Підготовка до Шевченківських
днів. (заст.директора Н.Святошенко, педагог-організатор
І.Кундельська , керівники ШМО
Т.Козак, О.Гарбуз, О.Костевич)

1. 19.02 –день затвердження малого Герба
України (1992)
– бесіди (класні
керівники)
-виставка стіннівок
(педагог-організатор
І.Кундельська)
2. Міжнародний день
рідної мови
-бесіди (кл.керівники)
-диктанти (вчителі)
-виставка стіннівок (педагог-організатор І.Кундельська)
-книжкова виставка (бібліотекар, О.Макаровська)
3.20.02 День пам’яті
Героїв небесної сотні
-бесіди «Сучасні борці за єдність України»
(класні керівники,
вихователі ГПД)
-виставка книжок
«Герої не вмирають
(бібліотекар О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)
2. Планування поточних
ремонтних робіт та благоустрою території у
весняний період.
(завгосп Л.Гнатів)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

26.0202.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Дослідження міжособистісних стосунків у
сім’ях дезадаптованих
дітей та дітей, схильних
до девіантної поведінки
(пр.психолог Н.Шматок)
2.Групова робота з розвитку комунікативних
навичок та креативності
серед учнів.(пр.психолог
Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Звіт на робочому місці
педагогічних праівників, які
атестуються в 2017-2018н.р.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Організація та проведення
українознавчої гри „Соняшник”
(Х.Фрейда)

2. Узагальнення матеріалів
щодо системи роботи пед.працівників, які атестуються.
(заст.директора
Н.Святошенко)

2. Наради при директору
(березень):
1.Про правоосвітню та правовиховну роботу в школі (педагогорганізатор І.Кундельська)
2. Дотримання здоров’язберігаючих технологій в навчальному процесі. (О.Лис)
3.Анліз рівня захворюваності
учнів школи (медсестра О.Кравець)
4. Робота з учнями, які потребують психологічної підтримки.
Виявлення, попередження і
розгяд виипадків жорстокого
поводження з дітьми
(пр..психолог Н.Шматок)

1.Проведення Міжнародного математичного
конкурсу “Кенгуру”
(координатор
О.Гарматій)

3.Підготовка до Шевченків-ських
днів. (заст.директора
Н.Святошенко, педагогорганізатор І.Кундельська ,
керівники ШМО Т.Козак,
О.Гарбуз, О.Костевич )

2.1 березня –Всесвітній день цивільної
захисту.
-бесіди (кл.керівники)
-пергляд відео
(вихователі ГПД)
3.1 березня - 190 років
від дня народження
Леоніда Івановича
Глібова (1827–1893),
-читання байок (класні
керівники)
-виставка малюнків
(бібліотекар О.Макаровська)
4. 3 березня – дата, яка
нагадує що треба
шанувати природу —
День дикої природи.
(бесіди, кл.керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Дотримання санітарногігієнічних норм у навчальних кабінетах та
шкільних приміщеннях
(завгосп Л.Гнатів,
медсестра О.Кравець)
2.Засідання Ради
школи
- планування навчальновиховної роботи школи
на 2018/19н.р.
-організація літнього
відпочинку учнів школи
та роботи пришкільного
табору
-дотримання заходів з
охорони праці та
безпеки життєдіяльності
учасників навчальновиховного процесу
-заходи щодо забезпечення навчально-матеріальної бази школи,
обладнання шкільної
території та заміна
огорожі
-різне

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

05.0309.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Бесіди про правила
поведінки на дорогах,
вулицях, поведінка на
воді. (класні керівники)
2.Вивчення міжособистісних стосунків та психологічного клімату в
класному колективі.
(пр.психолог
Н.Шматок)
3.Проект «Здоров’я
найбільша цінність»
(вчителі Основ здоров’я)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Підготовка атестаційних
матеріалів (заст.директора
Н.Святошенко)
2. Засідання МО 2-3 кл.
(О.Гарбуз) № 4
1.Розвиток творчих компетентностей молодших школярів
2.Впровадження креативних
технологій в практику початкової школи
3.Творчий звіт вчителів, що
атестуються, за проблемною
темою.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Проведення Міжнародного
математичного конкурсу
“Кенгуру” (координатор
О.Гарматій)

1.Шевченківські дні:
203 роки від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
(1814–1861), українського поета, художника, мислителя
-бесіди (кл.керівники)
-виховний захід
„Борітеся, поборите!
Вам Бог помагає …”
– вернісаж ілюстрацій
до творів Т.Шевченка
(кл.керівники, вихователі ГПД)
-конкурс „ Поезія
Т.Г.Шевченка устами
дітей” (заступник директора Н.Святошенко,
педагог-організатор
І.Кундельська)
- цикл книжкових виставок і літературних
« Вічний як народ» (бібліотекар О.Макаровська)
2.10 березня - 230років
від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (класні керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Організація та проведення робіт з благо устрою території школи,
Весняна толока.
(завгосп Л.Гнатів,
тех.персонал)
2. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)
3.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

12.0316.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.Дослідження між особистісних стосунків у
сім’ях дезадаптованих
дітей та дітей, схильних
до девіантної поведінки
(пр..психолог
Н.Шматок)
2.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання атестаційної
комісії. №4
-атестація педрацівниів,
прийняття рішень
-внесення записів в атестаційні листи
-озанйомлення педпраціників з рішенням АК (під
підпис)
2. Аналіз проходження курсів за кредитно-модульною
системою (заст.директора
Н.Святошенко)
3. Підготовка матеріалів до
наказу про результати атестації педагогічних працівників (заст. директора
Н.Святошенко)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Засідання МР № 4:
1.Ефективність викладання
предметів варіативної складової
навчального плану.
2.Організація та проведення
Тижня молодого педагога, стан
роботи з молодими вчителями,
вихователями.
3.Вивчення нормативних
документів щодо організованого
закінчення 2017/2018 н.р. та
проведення ДПА в 4 х класах
4.Підсумки атестації педагогічних кадрів , які атестувалися в
2017/ 2018 навчальному році
5.Огляд нормативних
документів, психолого –
методичної літератури

1.ІІ етап Міжнародного
математичного конкурсу
„Кенгуру” (координатор
О.Гарматій)
2. Акція «Первоцвіти»
Виставка малюнків
«Збережемо природу»
(педагог-оганізатор
І.Кундельська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Загальношкільні
батьківські збори
1. Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої
особистості, навичок самоосвіти і самовиховання.
2. Ознайомлення батьків з
інструктивними документами про закінчення навчального року.
3. Літнє оздоровлення
дітей та роботу пришкільного табору
4.Попередження дитячого травматизму та правопорушень під час канікул
2. Класні батьківські
збори
1.Підготовка до створення проекту навчального
плану, розподіл варіативної частини.
2.Анкетування батьків
3. Робота з організації
харчування учнів у школі
4.Контроль за відвідуванням навчальних занять
учнями
5. Різне:
- звіт батьків комітетів;
узгодження плану зміцнення матеріально-технічної
бази кабінету, школи
3. Озелення шкільних
приміщень та пришкільної території (завгосп
Л.Гнатів, тех. прац.,
кл.керівники)
4.Санітарний огляд зелених насаджень на пришкільній території,
формування крон дерев
(завгосп Л.Гнатів)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

19.0323.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.Визначення готовності учнів 4-х класів до
переходу у середню ланку шкільного навчання. (пр.психолог
Н.Шматок)
2.Вивчення між особистісних стосунків та психологічного клімату в
колективі класу.
(пр.психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Видача атестаційних листів педпрацівникам (під підпис)
2. Подання клопотання в АК
ІІ рівня про присвоєння
(підтвердження ) кваліфікаційних катюгорій „спеціаліст
вищої категорії” та
педагогічного звання.
3. Засідання МО вчителів
англійської мови №4:
1.Інноваційні технології на
уроках англійської мови як
засіб реалізації учнівських
компетенцій.
2.Використання потенційного словникового запасу у
процесі формування лексичних навичок усного мовлення
в початковій школі.
3Обговорення досвіду вчителів, які атестуються у 20172018 н.р. (Круглий стіл).
4Різне.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Підготовка та системати-зація
матеріалів до проведення Тижня
правових знань (заст. директора
О.Лис, педагог-організатор
І.Кундельська)

1.Тиждень правових
знань (заст.директора
О.Лис, педагог-організатор , кл. керівники)
2. 21.03.16 - Всесвітній
день поезії
-Флешмоб «Шануймо
рідну мову». Читаємо
улюблені вірші
-викладка матеріалів
«Весна у рядках поезії»
(О.Макаровська)
3.23.03 - До Дня Національної гвардії України (бесіди, кл.керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю. Будзар)
2..Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

26.0330.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Аналіз відвідування
занять учнями 6-ти річного віку, їх готовності
до навчання(пр.психолог
Н.Шматок, медсестра
О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Засідання атестаційної
комісії № 5
-підведення підсумків атестації педпрацівників
-підготовка звіту за підсумкми атестації 2017-2018н.р.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

2.Визначення готовності учнів 4-х класів до
переходу у середню ланку шкільного навчання.
(пр.психолог Н.Шматок)

1. Організація та проведення Дня ЦЗ /згідно
плану/
-бесіди (кл.керівники)
-перегляд медіа матеріалів про стихійні лиха
та незвичайні ситуації
- зустріч з курсантами
університету безпеки
життєдіяльності.
(заст.директора О.Лис,
педагог-організатор)

3.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)

2.27.03.17р. – Всесвітній
день театру.
Відвідування театру
(класні керівники)

4.Розяснювальна робота
серед учнів щодо запобігання дитячого травматизму (класні керівники)

3.28 березня - 425 років
від дня народження Яна
Амоса Коменського
(1592–1670), чеського
педагога-гуманіста, письменника, громадського
діяча
4.1 квітня - Вербна
неділя
майстер-клас з виготовлення басьок
(класні керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Організація впорядкування та озеленення
пришкільної території
(завгосп Л.Гнатів)
2. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири
груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

02.0406.04

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Визначення готовності
учнів 4-х класів до переходу у середню ланку
шкільного навчання.
(пр.психолог Н.Шматок)
2.Вивчення міжособистісних стосунків та
психологічного клімату
в колективі класу.
(пр.психолог Н.Шматок)
3.Правила поведінки під
час Веливодніх канікул
(правила поведінки з
піротехнікою, небезпечними речовинами).
(класні керівники)
4. 7.04 Всесвітній день
здоров’я
-виставка плакатів «Мої
– улюблені заняття»
-виставка творчих
робіт учнів «Здоров’я
очима дітей» (педагогоганізатор І.Кундельська, кл. керівники
5. Виставка творчих
робіт учнів «Здоров’я
очима дітей» (вчителі
основ здоров’я)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№4:
1.Обговорення питання
презентації блоку
мультимедійних презентацій
на DVD дисках.
2.Різне.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Нарада при директору
(квітень)
1.Обговорення проекту
навчального плану на насупний
навчальний рік, розподіл годин
варіативної частини навчального
плану.Попередня комолектація
педагогічних працівників на
2018/2019 н.р. (Н.Ворона)
2.Організація літнього відпочинку учнів та працівників
-затвердження графіка відпусток
(О.Очерклевич)
3.Участь учнів у Кембриджському тестуванні (К.Чарковська)
4.Підсумки роботи з
обдарованими дітьми)
(Н.Святошенко)

1.Участь у фестивалі
права на тему „Крокуємо
з правом” (керівник педагог-організатор І.Кундельська)

1.Оформлення та подача матеріалів щодо попередньої комплектації вчителів на 2018-2019
н.р. (адміністрація)
2.Організація та проведення ІІ
етапу Міжнародного природничого конкурсу „Колосок”
(координатор Г.Кіндрат)

2.Всесвітній день
здоров’я
-бесіди (вчителі)
-книжкова поличка (бібліотекар О.Макаровська)
- «Веселі старти» (вчителі фізичної культури
Н.Досяк, Я.Ясінсь-ка)
3.7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці (вчитель християнької
етики О.Цегельська)
4.Виставка „Великодня
листівка” (педагог-організатор І.Кундельська,
класні керівники,
вихователі ГПД)
5. 8 квітня - Світле
Христове Воскресіння. Великдень
6.Виставка малюнків
«Колорит Великодніх
писанок»
(О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Індивідуальні консультації для батьків
(адміністрація, пр.психолог Н.Шматок, класні
керівники, вчителіпредметники)
2.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану) (заст.
директора О.Лис)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

10.0413.04

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Повторення правил
- дорожнього руху „Безпека на дорозі”,
-поводження з вибухонебезпечними речовинами та предметами
(кл.керівники)
2.Вивчення міжособистісних стосунків та
психологічного клімату
в колективі класу.
(пр.психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Організація повторення і
хід підготовки до ДПА (заст.
директора О.Лис, Н.Святошенко)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Підготовка матеріалів для
конкурсного приймання дітей у
1-ий клас на 2018-2019 н.р.
(комісія конкурсного приймання)

1.Участь у фестивалі
права на тему „Крокуємо
з правом” (керівник педагог-організатор І.Кундельська)

2.Оформлення матеріа-лів
досвіду роботи педагогічних
працівників за результатами
атестації. Поповнення методичного кабінету друкованими матеріалами
(заст.директора
Н.Святошенко )

2.Підготовка матеріалів для
оформлення інформаційного
стенду „Батькам майбутніх
першокласників” (пр. психолог
Н.Шматок)
3.Засідання педагогічної ради
№4
1.Вчитель-учні-батьки. Алгоритм
побудови конструктивної
взаємодії
2.Про прийом дітей у перший
клас.
3. Про проведення ДПА у 4-х
класах у 2017-2018н.р.
4.Про погодження завдань для
ДПА учнів 4-их класів.
5. Про звільнення від ДПА у
2017-2018н.р. (при необхідності)
4.Про порядок закінчення
навчального року.
5.Різне.

2.12 квітня - Всесвітній
день авіації та космонавтики
- бесіди (кл.керівники)
-виставка малюнків
(педагог-організатор
І.Кундельський)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Планування літнього
оздоровлення учнів.
(заст. директора О.Лис)
2.Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

16.0420.04

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Вивчення міжособистісних стосунків та психологічного клімату в
колективі класу. (пр.психолог Н.Шматок)
2.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Попередній розподіл педагогічного навантаження
(адміністрація, ПК)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Складання та затвердження
розкладу державних підсумкових атестацій у 4-х класах
(адміністраціія)

1.16 квітня – День довкілля (бесіди, проекти,
заступник директора з
іноземної мови К.Чарковська, вчителі англійської мови)

2. Організація інформаційного
стенду „Батькам майбутніх першокласників” (пр.. психолог
Н.Шматок)

2. 22 квітня –Всесвітній
день Землі (проекти –
вчителі англійської мови)
3. Підготовка до свята
„Прощавай, Букварику!”
(кл.керівники 1-их кл.,
вчитель музики Є.Ваньчак, вчитель хореографії
О.Радовець)
4.Спортивні змагання
«Старти надій»
(Н.Досяк, Я.Ясінська)

5. Виставка стіннівок
«Земля – наш спільний
дім» (педагог-організатор І.Кундельська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Класні збори для
батьків 1-3 -іх класів
(при необхідності,
кл.керівники)
1. Ознайомлення батьків
з нормативно-правовою документацією
про закінчення навчального року, організація
проведення навчальної
практики, навчальних
екскурсій
2. Оздоровлення учнів
улітку 2019р.
3. Запобігання дитячого
травматизму
4. Матеріально-технічне
обладнання кабінету,
школи. План проведення
ремонтних робіт улітку
2019р.
5. Різне.
2.Санітарно-просвітницька робота (О.Кравець)
3. Дотримання санітарних правил та норм у
навчальних кабінетах
(заст.директора О.Лис,
завгосп Л.Гнатів)
4.Аналіз використання
лімітів (економії) на
енергоносії (завгосп
Л.Гнатів, бухгалтер
Ю.Будзар)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

23.0427.04

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Ознайомлення учнів,
вчителів, батьків з нормативними документами
про проведення державних підсумкових атестацій, нагородження учнів
похвальними листами та
грамотами
(адміністрація)
2. Визначення готовності
учнів 4-х класів до переходу у середню ланку
шкільного навчання. (пр.
психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Опрацювання та підготовка матеріалів до державної
підсумкової атестації, ознайомлення з інструктивними
документами
(адміністрація)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1. День Чернобильської
трагедії (26.04):
-бесіди ( кл.керівники,
педагог-організатор
І.Кундельська)
- прегляд фільму
(вихователі ГПД)
- книжкова виставка
« Чорнобильський слід»
(бібліотекар О.Макаровська)
-тематична лінійка
2. 28 квітня - Всесвітній
день охорони праці
(бесіди)
3. Підготовка до свята
„Прощавай, Букварику!”
(кл.керівники 1-их кл.,
вчитель музики Є.Ваньчак, вчитель хореографії
О.Радовець)
4. Гаївки «А ми кривого
танцю йдем» (вчитель
музики Є.Ваньчак, вчитель хореографії
О.Радовець)
5. 22 квітня – Всесвітній День Матері-Землі. (класні керівники,
вчителі англійської
мови)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Класні збори для
батьків 4-их класів
(кл.керівники, вчителіпредметники)
1. Якість знань учнів.
Про проведення ДПА у
4-их класах.
2.Ознайомлення батьків
з нормативно-правовою документацією
про закінчення навчального року, організація
проведення навчальної
практики, навчальних
екскурсій.
3. Запобігання дитячого
травматизму
4. Перехід учнів із
школи І ступеня.
2.Всеураїнський день
охорони праці (заст.
директора О.Лис, згідно
плану роботи відділу
освіти)
3.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

30.0404.05

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.Визначення готовності учнів 4-х класів до
переходу у середню ланку шкільного навчання.
(пр.психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО
вихователів ГПД та
вчителів художньоестетичного циклу №5
Концепції гендерної освіти та
виховання.
1.Гендерна компотентність
педагога – запорука особистісного підходу в освіті.
2.Особливості гендерного
підходу у вихованні дітей
шкільного віку. Родинногендерне виховання.
3.Презентація батьківського
досвіду виховання.
4.Наші діти. Як виховати їх
добрими та чуйними .
5.Підсумок роботи МО за
2017 – 2018 навчалний рік.
Визначення завдань на
наступний навчальний рік.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Нарада при директору
(травень):
1.Про стан виконання навчальних планів та програм
(Н.Святошенко)
2.Про стан ведення шкільної
документації (Н.Святошенко,
К.Чарковська)
3.Аналіз виконання річного
плану та плану виховної роботи
(О.Лис)
4. Стан виховної роботи в школі.
Виконання виховного плану
школи (О.Лис)
5.Організація пришкільного
англомовного табору
(К.Чарковська)

1.Святкуваня Дня міста
-виставка малюнків
„Люблю тебе, мій Львове” (педагог-організатор
І.Кундельський)
-книжково-ілюстративна
виставка „Ми львівяни,
нам є чим пишатись”
(бібліотекар О.Макаровська)
-лінійка «Львів –рідне
місто моє!»

2. Складання графіка проведення підсумкових контрольних
робіт у 1, 3, 4 класах (заст.
директора Н.Святошенко,
О.Чарковська)
3. Організація ДПА у 4-их кл.:
- затвердження складу атестаційної комісії
-підготовка матеріалів
(адміністрація)

2. Підготовка до свята
„Прощавай, Букварику!”
(кл.керівники 1-их кл.,
вчитель музики Є.Ваньчак, вчитель хореографії
О.Радовець)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Індивідуальні консультації: для батьків 1-4
класів (кл.керівники,
вчителі-предметники,
адміністрація)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Формування
читацької
компетентності на
уроках позакласного
читання (О.Лис)
2.Формування
навичок самостійної
діяльності учнів 3-4
класів на уроках
математики
(Н.Святошенко)

Тижні
місяця

07.0511.05

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Бесіди з попередження дитячого травматизму (кл.керівники)
2.Інструктажі з ТБ і БЖ
(кл.керівники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Формування списків учнів для
відпочинку в літніх таборах.
(заст.директора О.Лис)

1.Інформаційна виставка
для батьків „Так читають ваші діти” (бібліотекар О.Макаровська)

2.Формування списків учнів для
відпочинку в пришкільному
таборі . (заст.директора
К.Чарковька)

2.Підготовка до проведення Свята останнього
дзвоника. (педагог-організатор І.Кундальська,
бібліотекар О.Макаровська, вчитель музики
Є.Ваньчак)
3. День Європи (проектти, лінійка ) (заст.директора К.Чарковська, вчителі англійської мови)
4.Відзначення Дня
Матері:
-бесіди (кл.керівники)
-виставка малюнків
(педагог-організатор)
-святоДень Матері
-конкурс листівок та
фотографій «Моїй
матусеньці вклонюсь»
-книжкова виставка
(О.Макаровська)
-інформаційна поличка
„Наші кращі книго читайлики і казкознайчики” (бібліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Інвентаризація основних засобів та малоцінного інвентаря (інвентаризаційна комісія)
2.Засідання Ради
школи:
-- про результати
контролю за якістю
харчування учнів у
2017/2018н.р.;
-про стан виконання
плану роботи та навчального плану школи у
2017/2018н.р.Пропозиції
та зауваження
-про покращення навчально-методичної бази та
умов перебування дітей
у школі. Звіт класних
батьків-ських комітетів

Контрольноаналітична
діяльність

1.Державна
атестація у 4-х
класах
(атестаційна комісія)
2.Перевірка навичок
читання у 1-4 класах
(адміністрація)
3.Підсумкові контрольні роботи з математики та української мови у 1-их
класів.

Тижні
місяця

14.0518.05

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Інструктажі з ТБ та
БЖД (кл. керівники,
заст. директора О.Лис,
кл.керівники)
2. Проведення бесід про
безпечну поведінку під
час літніх канікулах.
(кл.керівники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№5:
1.Підсумок роботи.
2.Різне.
2. Засідання МО 2-3 кл.
(О.Гарбуз) № 5
1.Використання інноваційних
технологій, спрямованих на
збереження та зміцнення
здоров"я дітей, в сучасних
освітніх закладах.
2.Формування здоров’язбережувальних ко-мпетентностей
учнів поча-ткових класів
3.Підсумок роботи методичного об'єднання учителів
початкових класів в поточному навчальному році.
4. Планування роботи на
2018-2019 навчальний рік

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Проведення державної
підсумкової атестації в 4-их
класах

1. Дні боржника бібліотеки « Книжка проситься додому»
(бібліотекар
Макаровська О.В.)
2.Гаївки „А ми кривого
танцю йдем” (2 клас)
(вчитель музики Є.Ваньчак, вчитель хореографії
О.Радовець, акомпаніатор А.Фісунов)
3. Свято „Прощавай,
Букварику!” (класні
керівники 1-их класів,
вчитель музики
Є.Ваньчак, вчитель
хореографії О.Радовець)
4.15 травня – Міжнародний день сім’ї.
-бесіди (кл.керівники)
-виставка (бібліотекар
О.Макаровська)
5. 18 травня – Міжнародний день музеїв.
-бесіди (кл. керівники)
-віртуальні екскурсії
музеями (кл. керівники)
6.18.05 День Вишиванки
Парад вишиванок (всі
учасники навчальновиховного процесу)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Організація ремонтних робіт на літній період. (завгосп Л.Гнатів)
2. Інструктажі з ТБ та
ОП для працівників
школи (заст. директора
О.Лис, завгосп Л.Гнатів)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Аналіз результатів
державної підсумкової атестації в 4-их
класах та підсумкових контрольних
робіт у 1-их класах .
(заст.директора
Н.Святошенко,
наказ)
2.Аналіз підсумкових контрольних
робіт у 2-4 класах з
англійської мови.
(заст.директора
К.Чарковська)

Тижні
місяця

21.0525.05

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1 Аналіз випадків травматизму за 2017/2018
н.р. (адміністрація )
2.Організація пришкільного табору (заст.
директора К.Чарковська)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО вчителів
англ. мови. № 5
1.Методи стимулювання
мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови.
2.Звіт про успішність за
2017-2018 н.р.
3.Аналіз роботи методоб’єднання за 2017-2018 н.р.
4.Планування роботи методоб’єднання на наступний
навчальний рік.
5.Різне.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Перевірка і впорядкування
шкільної документації, їх підготовка до здачі в архів.
(адміністрація )

1.«Європейське майбутнє очима українських школярів» (конкурс малюнків, педагогорганізатор І.Кундельська)

2. Засідання МО вчителів
1,4 класів (Т.Козак) №5.
1.Звіти вчителів «Підсумки
роботи вчителів над проблемною темою» .
2.Звіт про виконання плану
роботи МО .
3.Панорама ідей: «Складання
перспективного плану роботи
МО вчителів початкових
класів на 2018-2019 н.р..
4.Методична скарбничка.
Огляд новинок педагогічної
літератури .

3.Засідання МР № 5:
1.Робота з обдарованими дітьми.
Підсумки участі у предметних
олімпіадах, конкурсах.
2.Про підсумки проведення ДПА
в 4 класах.
3.Про результативність
проведення заходів ШМО
вчителів англійської мови
4.Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного
плану роботи школи та планування методичної роботи на
2018/2019 н.р. (варіативна
складова).

2.Засідання педагогічної ради
№5
1.Про підсумки проведення ДПА
у 4-их класах. (Н.Святошенко)
2.Про нагородження учнів
Похвальним листом (Н.Ворона)
3.Про переведення учнів 1-3
класів у наступні класи.

2.24 травня - День слов’янської писемності і
культури.
Відзначається щорічно
в день вшанування
пам’яті святих рівноапостольних Кирила і
Мефодія (бесіди,
класні керівники)
3.24 травня – Вознесіння Господнє (вчитель
християнської етики
О.Цегельська)
4.Свято Останнього
дзвоника (педагог-організатор І.Кундельська,
вчитель музики Є.Ваньчак, вчитель хореографії
О.Радовець)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)

Контрольноаналітична
діяльність
1 Перевірка стану
виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр, рік
(заст.директора
Н.Святошенко,
наказ)
2. Підсумки виховної роботи за ІІ с.
2017/2018н.р.(заст.д
иректора О.Лис,
наказ)
3. Про стан ведення
шкільної документації (заст.директора
Н.Святошенко,
наказ)
4. Про нагородження
похвальними листами (заст.директора
О.Лис, наказ)
5. Про перевід учнів
у наступний клас.
(заст.директора
О.Лис, наказ)

Тижні
місяця

29.0501.06

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.Психологічне тестування майбутніх першокласників, з метою визначення рівня готовності
до навчання у школі.
(пр.психолог Н.Шматок)
2. Інстрактажі з ОБЖ
для учнів під час перебування в пришкільному таборі. (К.Чарковська, вихователі )

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Засідання педагогічної ради
№6
1.Аналіз випадків травматизму
під час навчально-виховного
процесу та у побуті. Створення
безпечного середовища . (О.Лис)
2.Про виконаня навчальних
планів і програм за 2017/2018н.р
(Н.Святошенко)
4.Про випуск учнів 4-их класів із
школи І ступеня. (Н.Ворона)
-різне.
- Обговорення проекту річного
плану роботи школи на 20182019н.р. (Н.Ворона)

1.Міжнародний день
захисту дітей (бесіди,
конкурс дитячих малюнків)- (заступник директора К.Чарковська)

2. Проведення конкурсного
відбору дітей у 1-ші класи.
(конкурсна комісія )

2. Робота пришкільного
англомовного табору
(заступник директора
К.Чарковська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Збори для батьків
майбутніх першокласників (директор, пр. психолог Н.Шматок)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Про випуск учнів
зі школи І ступеня.
.(заст.директора
О.Лис, наказ)

Тижні
місяця

04.0608.06

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.Психологічне тестування майбутніх першокласників, з метою визначення рівня готовності
до навчання у школі.
(пр.психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Перевірка і впорядкування
шкільної документації, їх
підготовка до здачі в архів.
(адміністрація )

1. Проведення екскурсій, відвідування музеїв,
виставок та театрів

2. Проведення конкурсного
відбору дітей у 1-ші класи.

2. Всесвітній день охорони навколишнього середовища (педагог-організатор І.Кундельська )
3. Робота пришкільного
англомовного табору
(заступник директора
К.Чарковська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер Ю.Будзар)
2. Звіт директора перед
громадськістю.

Контрольноаналітична
діяльність

Тижні
місяця

11.0615.06

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Проведення конкурсного
відбору дітей у 1-ші класи.
(конкурсна комісія)

1.Аналіз охоплення дітей літнім відпочинком у
таборах (О.Лис)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праця.
Робота з батьками

Контрольноаналітична
діяльність

