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1. Підсумки роботи школи за 2019/2020 н.р.
1.1. Статистичні дані
Станом на кінець 2019/2020 навчального року в школі було:
Кількість учнів
з них :
- сиріт
- під опікою
- чорнобильців
- напівсиріт
- малозабезпечених
- багатодітних сімей
- дітей учасників АТО
- дітей-інвалідів
- дітей учасників, які загинули під час виконання завдань у зоні АТО
Кількість класів
Кількість навчальних кабінетів
- з них кабінетів англійської мови
Чисельність вчителів та вихователів ГПД з них :
- з вищою категорією
- з I категорією
- з II категорією
- спеціалістів
- зі званням „старший учитель”
- зі званням „старший вихователь”
- зі званням „вчитель-методист”
- заслужений вчитель України
- провідний бібліотекар
- середній вік
- середній стаж роботи
Книжковий фонд
- підручників
У школі працюють гуртки
- спортивні секції
До послуг учнів:
- їдальня
- спортивний зал (пристосований)
- танцювальний зал
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- медичний пункт
1
Кількість комп’ютерів та ноутбуків для використання на уроках
68
Кількість для використання адміністрацією
7
Кількість обслуговуючого персоналу
24
Школа має однозмінний режим роботи з п’ятиденним робочим тижнем. В другу зміну працювало 11 груп подовженого дня та 9 дитячих
гуртків.
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», Державного стандарту початкової освіти 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 2019-2020н.р. методична робота з педагогічними працівниками школи була спрямована на творчу реалізацію навчальнометодичної проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом модернізації технологій навчання», на розвиток та активізацію р ізнобічного
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 29.08.2019р. №303 «Про організацію методичної
роботи у 2019-2020 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 МР Н.Ворона) здійснювала ефективне управління науково-методичною роботою 3-ох методичних об’єднань
вчителів (голови методичних об’єднань: Т. Танавська, І.Куч, О.Костевич) і творчою групою «Розвиток продуктивного мислення» (керівник
С.Петрів) та узгоджувала роботу із спеціалістами відділу освіти, методистами НМЦО та ЛОІППО.
Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення
методики проведення уроку. Діяльність ШМО 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 презентації. 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. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на
удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації Концепції «Нова українська школа».
Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу,
ведення класної документації:

Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році (Лист МОН України від 03.07.2019 р.
№1/9-415) Лист МОН № 1/11-5966 від 01.07.19 року
Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи (наказ МОН України від 23.03.2018 №283)
«Організація освітнього процесу в 1 класах за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна Р. Б.».
Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних
життєвих навичок (Лист МОН № 1/9-414 від 27 червня 2019 року)
Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі (наказ МОН
України від 20.08.18 №923)
Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу (Лист від 2708.2019 № 1154 )
Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу( листи МОН від 18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2-1255 )
Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»( наказ МСПУ від 10.08.2018р.
№1143)

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у
2019/2020 навчальному році (Лист МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року)
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.
Заступники директора Н.Святошенко та О.Лис учасники проектів «Освіта Львова – курс на ефективне використання інноваційних педагогічних
технологій»,«Методичний супровід освіти. Професійний розвиток педагогів» та « Скарбничка заступника директора – методична взаємодопомога».
Н.Святошенко учасник 5-ти годинного тренінгу «Методика тімбілдингу в навчально – виховному процесі» ( за підтримки Американських рад з
міжнародної освіти) та майстер – класу «STEM освіта - пріоритетний напрямок розвитку освіти в умовах творення НУШ » ( Святошенко Н.О.)
Вчителі початкових класів учасники навчального семінару на тему «Турбота про психічне здоров’я дітей у школі» (Г.Кіндрат, Н.Балук,
Т.Танавська, С.Бойко, О.Гарматій ),круглого столу «Інноваційний тренінг клас. Як осередок навчання вчителів НУШ» ( Гарматій О.Я.), не
конференції «Крокуємо впевнено в НУШ» (Танавська Т.І.), дискусії «Педагог у глобалізаційному світі» ( Купчак Н.О.), зустрічі з тренером
платформи ЕД-ЕРА та автором інноваційного підручника для 1 класу « Я досліджую с віт» та « Буквар» І. Большаковою.( Балук Н.В.), конференції
«Е – освіта», щодо впровадження змін в освітній сфері.( І.Кундельська ,Н.Купчак), Всеукраїнського Фестивалю педагогічних ідей (О.Гарбуз),
тренінгу «Вчитель Майбутнього: Навички 4К» від ED LAB. Платформа Інноваційної Освіти, (О.Гарбуз), інтерактивної майстерк для сучасних
педагогів від Міжнародного освітнього центру Insight «Практичні інструменти ефективного уроку» (О.Гарбуз),
Практичний психолог Н.Шматок активно відвідує Школу молодого вчителя та учасник навчальних семінарів у рамках « Академії шкільного
психолога».
Учителі початкових класів Г.Кіндрат, Н.Балук, Т.Танавська, С.Бойко учасники очної сесії для вчителів, які навчатимуть 1 клас у 2019-2020р. та
освітнього проекту «Школа становлення сучасного вчителя». Вчителі отримали сертифікати ( наказ №225 від 03.05.2019р.).
За результатами конкурсного відбору вчитель початкових класів С.Петрів брала участь у регіональній (не)конференції mini-EdCamp Lviv -2019,
яку внесено до офіційного плану заходів Міністерства освіти України на 2019-2020 навчальний рік. Петрів С.С. отримала сертифікат про
підвищення кваліфікації (8 годин).
26.12. 2019р. було проведено розширене засідання МО школи у форматі «Світового кафе» (“The World Cafe”) - метод, який дозволяє організувати
живе обговорення актуальних питань.
Було розглянуто тему «Розвиток критичного мислення в сучасному освітньому середовищі». Головна мета заходу - активізувати творчий
потенціал кожного педагога, сприяти процесу взаємодії, спрямованого на широкий обмін думками, ідеями й досвідом з проблем якісного навчання,
через впровадження методів критичного мислення.

Неформальна дружня атмосфера сприяла розслабленню та відкритості при генерації ідей, обговоренні. «Cвітове кафе» допомогло нам створити
живу «мережу» обміну думками й розширити та поглибити наші знання.
На засіданні вчителі: Гарбуз О.Я., Козак Т.А., Кіндрат Г.Ф., Клочко О.І. презентували свій досвід роботи. Колектив працював в групах, постійно
змінюючи локацію, фіксуючи напрацьовану інформацію. Цікавими й доречними були методичні прийоми: «Читання із зупинками» , «Входження в
картину», «Рефлексійне коло», «Галерея розв‘язків».
Шкільний психолог, Шматок Н.О. під час практичної частини провела педагогічний лайфхак, в основі якого методика арт-терапії - робота з
мандалою «Смачна емоція, стан, почуття». Мандала - це візерунок вписаний у коло. Дана робота є ресурсною для особистості і дозволяє незалежно
від віку краще усвідомити та пропрацювати свої позитивні емоції, стани, почуття.
Ця методика може практично застосовуватися вчителями, як попередження та профілактика булінгової поведінки, адже вона добре адаптується
під конкретну проблему, для здобуття ресурсу бути, жити та радіти у колективі.
Учасники МО показали приклад командної роботи.
11.01.2020р. було преведено засідання підгогічної ради Внутрішня система забезпечення якості освіти. Її розбудова та інституційний аудит
(Абетка для директора). На яком були розгляянуті питання:
 Нова українська школа відкриває багато можливостей для творчого, здатного до інновацій учителя.
 Вчитель початкових класів – та рушійна сила на яку покладають сьогодні великі надії у реформуванні шкільної освіти, адже молодші школярі –
особлива категорія учнів.
 Адаптувати до навчального середовища, зацікавити і дати практичні навики, навчити комунікувати у середовищі однолітків і дорослих, а разом
з тим забезпечити відповідний рівень компетентностей з навчальних предметів – обов’язок вчителя.
 Вчитель і школа мають можливість обирати свою траєкторію успіху у навчанні та вихованні майбутнього громадянина, навколо спільної мети
вибудовувати прозору, інноваційну, партнерську взаємодію у трикутнику вчитель - дитина – батьки. І все це в умовах переповнених класів, за
відсутності відповідальності на законодавчому рівні батьків за виховання (невихованість) власних дітей, щораз більшої кількості вакансій у
школах.
 Автономія школи та педагога передбачає професійну відповідальність за досягнуті успіхи чи отримані невдачі.
 Про власну стратегію розвитку та стратегію розвитку школи; про те як вибудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти і освітньої
діяльності школи в цілому; які напрями розвитку вважати пріорітетними та ефективними говорили педагоги школи на січневій педагогічній
раді.
Зацікавило присутніх і питання інституційного аудиту, як важеля корекції діяльності школи чи поширення цікавого досвіду, адже в основу
інституційного аудиту покладені вимоги та критерії для оцінювання якості освітньої діяльності, які охоплюють освітнє середовище, управлінські
процеси, якість педагогічної діяльності, систему оцінювання навчальних досягнень учнів.
7-9 лютого 2020 року у Львові проходила Перша Всеукраїнська педагогічна різдвяна конференція «Українська школа в умовах гострих
викликів ХХІ ст.: сталий клімат – духовний гуманізм». Співорганізаторами заходу виступили: Департамент освіти і науки Львівської обласної
державної адміністрації, КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Навчально-методичний центр освіти
м.Львова, Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу, Львівський обласний центр Гуманної Педагогіки,
Притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської ОДА.
12.05.2020 р. відбулося засідання педагогічної ради в онлайн-режимі. Учасниками були розглянуті наступні питання:
1. Правила вступу на навчання в 1-ий клас у 2020-2021н.р. Визначення та затвердження пільгових категорій.
2. Розподіл варіативної частини навчального плану на 2020-2021н.р.
3. Розподіл годин (комплектація) педагогічних працівників на 2020-2021н.р.
4. Про затвердження графіка щорічних відпусток працівників школи.

5. Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 н.р.
6. Організація та ефективність дистанційного навчання.
Ухвалили наступні рішення:
1. Правила вступу в 1-ий клас. Визначення та затвердження пільгових категорій.
Набір дітей для навчання у першому класі у 2020-2021н.р. проводити відповідно до листа УО ДГП ЛМР від 23.04.2020р. № 4-2601-11969, а саме,
право першочергового зарахування надати:
1) Дітям, які проживають на закріпленій за школою територією (або один з батьків прописаний на території обслуговування)
2) Братикам і сестричкам дітей, які навчаються в школі.
3) Дітям працівників школи.
При зарахуванні на вільні місця надати перевагу дітям:
1) В яких братики і сестрички є випускниками ПШ № 53 м. Львів.
2) Дітям учасників АТО (учасників бойових дій на Сході України).
3) Дітям працівників освіти.
2. Розподіл варіативної частини навчального плану на 2020-2021н.р.
1 клас – англійська мова – 1 година.
2 клас – християнська етика – 1 година
3 клас – християнська етика – 1 години
англійська мова – 1 година
4 клас – розвиток продуктивного мислення – 1 година
3. Розподіл годин (комплектація) на 2020-2021н.р.
4. Затвердити попередній розподіл годин навчального плану на 2020-2021н.р.
4. Про затвердження графіка щорічних відпусток працівників школи.
5. Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 н.р.
6. Організація та ефективність дистанційного навчання.
В рамках Першої Всеукраїнської педагогічної різдвяної конференції 7 лютого на базі ПШ№53 відбулася зустріч педагогів, директорів шкіл,
заступників директорів шкіл з НВР, методистів з різних регіонів України. В процесі живого спілкування знайомство з колегами збагатило кожного
з нас новими ідеями, новими враженнями та новим досвідом.
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 – Гарбуз О.Я., Кіндрат
Г.Ф., Козак Т,А., Клочко О.І., Андрус Л.В., Куровець С.Я,. Вчителі, що атестуються на підтвердження та присвоєння педагогічного звання
відвідують школу удосконалення фахової майстерності.
З 24.02 по 28.02 провели тиждень STEM - освіти у початковій школі.
Мета STEM -освіти полягає у цілеспрямованому створенні зв’язків між школою і соціальними практиками, між навчальним процесом і цілим
світом в аспекті розвитку природних здібностей дитини, рівень яких визначатиме її успішну самореалізацію як під час навчання, так і поза школою.
Учні непросто вчаться генерувати цікаві ідеї, але і відразу втілюють їх у життя, навчаються планувати свою діяльність виходячи з поставленого
завдання і наявних ресурсів, що обов’язково стане у нагоді в реальному житті.
Згідно Нового Державного стандарту початкової загальної освіти на зміну урокам, на яких традиційно здебільшого переважає вивчення
теоретичного матеріалу, мають прийти компетентнісно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню
системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання. Вчителі 1-4 класів активно продовжують впроваджувати такі уроки в життя
школи :

 урок на дорозі. Патрульні вчили першокласників безпеки на дорозі.
 пленерний день у с.Шегині на міні-пекарні «Еко Татко» (10.09.2019р. 3-Б клас, класний керівник О.Романишин)
 інтегрований урок в музеї історії «Науки і техніки», виставка «Ретрогараж» у трамвайному депо по вул. Сахарова (10.09.2019р. 3-Г клас,
О.Карлик)
 інтегрований урок в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (10.09.2019р. 2-Б клас, класний керівник О.Гарматій)
 пленерний день за маршрутом: «Львів – Гошів - с. Вигода – Басівка – Львів» (13.09.2019р. 4-Б клас, класний керівник І.Башко)
 пленерний день у м. Луцьку на заводі іграшок «Тигрес» та замок Любарта (19.09.2019р. 3-Б клас, класний керівник О.Романишин)
 інтегрований день у с.Раковець Пустомитівського району Львівської області (24.09.2019р. 1-Б клас, класний керівник Н.Балук)
 інтегрований день на пасіці «Медовий блюз» у с.Луб’яна Миколаївського району Львівської області (24.09.2019р. 1-В клас, класний керівник
Т.Танавська)
 пленерний день на сироварні «Мукко» у с. Угерське, Стрийського району, Львівської області (26.09.2019р. 2-Г клас, класний керівник
Н.Білобринь)
 пленерний день на пасіці «Медовий блюз» у селі Луб’яна Миколаївського району Львівської області (30.09.2019р. 2-А клас, класний керівник
Л.Новікова)
 пленерний день у м. Городок «Гарбузовий рай» (27.09.2019р. 2-Б клас, класний керівник О.Гарматій)
 пленерний день на пасіці «Медовий блюз» у селі Луб’яна Миколаївського району Львівської області (30.09.2019р. 3-А клас, класний керівник
О.Очерклевич)
 інтегрований урок з інформатики та уроку «Я досліджую світ» у магазині побутової техніки та електроніки «Comfy» (01.10.2019р. 2-А клас,
класний керівник Л.Новікова)
 пленерний день на равликовій фермі в селі Яблунівка, Львівської області (08.10.2019р. 2-В клас, класний керівник Т.Козак)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (08.10.2019р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлик)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (15.10.2019р. 3-В клас, класний керівник О.Смерка)
 пленерний день у с. Страдч Яворівського району Львівської області (печери, Хресна дорога) (17.10.2019р. 2-Д клас, класний керівник Х.Фрейда)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (21.10.2019р. 4-В клас, класний керівник Г.Гетьман)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука (22.10.2019р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлик)
 пленерний день у ведмежому притулку «Домажир», с. Жорниська, Львівська обл.асті (24.10.2019р. 1-Г клас, класний керівник С.Бойко)
 пленерний день на равликовій фермі «Західний равлик», с. Солонка Пустомитівського району Львівської області (23.10.2019 р. 2-Г клас,
керівник Н.Білобринь)
 інтегрований урок з інформатики та уроку «Я досліджую світ» у магазині побутової техніки та електроніки «Comfy» (24.10.2019р. 1-В клас,
класний керівник Т.Танавська)
 інтегрований урок з інформатики та уроку «Я досліджую світ» у магазині побутової техніки та електроніки «Comfy» (25.10.2019р. 1-Б клас,
класний керівник Н.Балук)
 проведення уроку-екскурсії в Планеті Кіно , ТЦ «Форум» (25.10.2019р. 4-В клас, класний керівник Г.Гетьман)
 пленерний день у музеї при ЗОШ І –ІІІ ст. ім. Юрія Костіва с. Старичі, Яворівського району та екскурсії у Родинний гробівець Шептицьких с.
Прилбичі (06.11.2019р. 4-Г клас, класний керівник О.Гарбуз)
 пленерний день у с.Шегині на міні-пекарні «Еко Татко» (26.11.2019р. 2-Г клас, класний керівник Н.Білобринь)
 пленерний урок, майстер клас із малювання ікони на склі, в Національному музеї ім. Андрея Шептицьокго (18.12.2019р. 2-Д клас, класний
керівник Х.Фрейда)

 бібліотечний урок та зустріч з поетесою Лесею Кічурою у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іванчука (19.12.2019р. 4-А клас,
класний керівник С.Петрів)
 інтегрований день у Резиденції Святого Миколая за маршрутом: «Львів – Борислав ( Дрогобицького району, Львівської області) – Львів»
(18.11.2019р. 2-А клас, класний керівник Л.Новікова)
 інтегрований урок, зустріч зі Святим Миколаєм у Львівській національній галереї мистецтв (Палац Потоцьких) (18.12.2019р. 2-Б кла, класний
керівник О.Гарматій)
 екскурсія до резиденції Святого Миколая у с. Гамаліївка Парк – готель «Древній град» (18.12.2019р. 3-А клас, класний керівник О.Очерклевич)
 «Уроку справедливості» в Личаківському районному суді м. Львова по в. Лепкого Б., 16, організований Асоціацією розвитку суддівського
самоврядування України за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку USAID (11.02.2020 р. 1-Г клас , класний керівник С.Бойко)
 майстер-клас у STEM-школі «INVENTOR» з робототехніки та основ LEGO грамотності (25.02.2020р. 2-Б клас класний керівник О.Гарматій та
2-Г клас класний керівник Н.Білобринь)
 урок з предмету Я досліджую світ в інтерактивному музеї цікавої науки і техніки «Єврика» (25.02.2020р. 1-В клас, класний керівник
Т.Танавська)
 уроку з предмету Я досліджую світ на тему «Які бувають книги?» в Львівській обласній дитячій бібліотеці по в. Винниченка В. (27.02.2020р. 1В клас класний керівник Т.Танавська та 1-Г клас класний керівник С.Бойко)
 урок з природознавства на тему «Лісостеп» в Львівському національному університеті на біологічному факультеті (02.03.2020р. 4-А клас,
класний керівник С.Петрів)
 пленерний день у с.Шегині на міні-пекарні «Еко Татко» (03.03.2020 р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлак)
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 2019-2020н.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 Святошенко Н.О.,
Лис О.Б., Петрів С.С., Балук Н.В., Гарбуз О.Я., Романишин О.Є. - надавали індивідуальні консультації молодим вчителям.
Практичний психолог Шматок Н.П. відвідує школу молодого психолога. Всі вчителі початкових класів долучилися до проекту EdEra та
пройшли «Онлайн-курс для вчителів початкової школи».
Продовжується співпраця з педагогічним коледжем Львівського національного університету ім. І.Франка. Студенти педагогічного коледжу
самостійно проводили пробні уроки, консультуючись з учителями наставниками - Гетьман Г.С.,Балук Н.В., Петрів С.С.,Гарбуз О.Я.,Бойко С.В.,
Танавська Т.І., Очерклевич О.Я.,Смерекою О.С., Кіндрат Г.Ф., Романишин О.Є.,Карлик О.Б., Лазів Н.Й..
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.

1.3. Спеціалізація
Відповідно до національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, основних напрямків розвитку освіти м. Львова,
Конституції України, Законів України «Про освіту» 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 2019-2020 н.р. методична робота вчителів англійської мови була спрямована на
реалізацію навчально-методичної проблеми «Особливості викладання англійської мови в НУШ», на розвиток педагогічної творчості, пізнавальної
активності та інтелектуальних здібностей учнів, роботу з обдарованими дітьми.
Упродовж року з метою підвищення науково-методичного та професійного рівня та розвитку інноваційної культури вчителі англійської мови
приймали активну участь у міжнародних, міських та районних семінарах та тренінгах: «Гра – як метод навчання. За і проти.» (Гуль Ю. Б., Клочко
О. І.), «Oxford days in Lviv. Shaping learners for future. Teachers well-being» (Кундельська І. М. , Андрус Л. В. , Гуль Ю. Б. , Клочко О. І. , Желізко Т.
Є. , Кравчук Н. І.), «Eight ideas on how to start your lesson with a Bang» (Кундельська І. М. , Андрус Л. В., Желізко Т. Є., Гуль Ю. Б., Клочко О. І.,
Куч І.Р.), “Developing speaking skills in the primary classroom” (Кравчук Н. І.), «Enquiry-based learning with OUP primary titles” (Клочко О.І., Гуль
Ю.Б.); конференціях «Інтегроване навчання: від уроку до курсу» (Кундельська І. М.), «Mini EdCamp «Вчимося і навчаємо» (Кундельська І. М. ,
Андрус Л. В. , Гуль Ю. Б. , Клочко О. І.). Кундельська І. М. стала активним учасником всеукраїнського марафону «Протидія вигорянню педагогів»
видавництва «Ранок». Вчителі англійської мови Гуль Ю. Б. та Клочко О. І. відвідали конференцію “The Macmillan Education Autumn Conference” у
м. Києві.
За участь у пізнавальних та корисних вебінарах учителі отримали сертифікати, а саме «From Words To Sentences" від видавництва MM
Publications. (Клочко О.І. , Гуль Ю. Б.), “Prepare for Exams - Prepare for Future” (Клочко О.І. , Гуль Ю.Б.), «Assessment as a Mirror of a Learning
Process» (Клочко О. І., Гуль Ю.Б.), “BEYOND WORDS” (Клочко О. І. , Гуль Ю. Б.), «Let’s Get Talking» (Клочко О.І., Гуль Ю. Б.), «Back to basics:
GRAMMAR WITH YOUNG LEARNERS» (Клочко О.І., Гуль Ю. Б.), «Creating a Multicultural Classroom with Monolingual Learners» (Клочко О. І.,
Гуль Ю. Б.), «Project Work in a Teenage Classroom» (Клочко О.І., Гуль Ю.Б.), «STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного
майбутнього школярів» (Кундельська І. М.), «Методи фасилітації для планування та реалізації STEM-проектів і не тільки» (Кундельська І. М.),
«Калейдоскоп STEM-проектів: налагоджуємо міжпредметні та міжнародні зв’язки (Кундельська І. М.), STEAM-дні: організація та проведення
(Кундельська І. М.), «Використання онлайн-тестів: формуємо ключові компетентності (Кундельська І. М.), «INTERACTIVE LEARNING in Primary
School: what’s it all about? (Кундельська І. М. ), «LIFE SKILLS in Primary School (Кундельська І. М.), «Онлайн-тести у проектній роботі (Кундельська
І. М. ), «Використання онлайн-тестів у виховній роботі (Кундельська І. М.), «Nurturing Imagination and Creativity in the Young Learner
Classroom. (Кундельська І. М. ), «Using drama in the classroom» (Андрус Л. В. , Куч І. Р.), «National Geographic Learning “Bring the Meaning into
the Classroom” (Андрус Л. В.), «Civic education in the context of New Ukrainian School: Where do we start? (Андрус Л. В.), «INTERACTIVE
LEARNING in Primary School: what’s it all about? (Андрус Л. В.), «LIFE SKILLS in Primary School (Андрус Л. В. , Куч І. Р.), «Nurturing Imagination
and Creativity in the Young Learner Classroom. (Андрус Л. В.), «Assessment as a Mirror of a learning process» (Куч І. Р.), «From words to sentences
duration» (Куч І. Р.), «Prepare for exams – Prepare for future» (Куч І. Р.), «Songs, chants and will make your lessons the best» (Куч І. Р.), Enhanced
Learning and Teaching Experience with FOCUS Second Edition (NEW 2020) (Андрус Л. В.) (Куч І. Р.), «Using Authentic Materials in the Classroom», «P is for
Performance» (Гуль Ю. Б.), «Fun with Listening Ideas for Primary Pupils» (Гуль Ю. Б.), « Developing reading skills in an online environment» (Гуль Ю. Б.), «Bridging
the Gap – Preparing Students for Exam Success» (Гуль Ю. Б.), «P is for Performance» (Клочко О.І.), « Developing reading skills in an online environment» (Клочко О.І.),
«Bridging the Gap – Preparing Students for Exam Success» (Клочко О.І.), « Formative Assessment in the Young Learner Classroom» (Клочко О.І.), «How to Manage
Learner – Centered Classroom» (Куч І.Р.), «Using Authentic Materials in the Classroom» (Куч І.Р.), «We Love Writing. Don’t We?» (Куч І.Р.), «Fun with Listening Ideas
for Primary Pupils» (Куч І.Р.), «Developing Thinking Skills through Reading in the Primary Classroom» (Куч І.Р.), «Teaching Young Learners Online Q&A Repeated»
(Куч І.Р.), «Prepare for Exams: Practice Makes Perfect» (Куч І.Р.), «Developing Listening Skills for Communication and Fun at Primary Level» (Куч І.Р.), «Teaching to
Read non Fiction» (Куч І.Р.), «Engaging Teens. Not all about Technology» (Куч І.Р.), «We love writing, Don't we?» (Кравчук Н.І.), « Interactive technologies and digital
resources in teaching English» (Кравчук Н.І.), «Reflection as a key to the progress in learning and teaching young learners» (Кравчук Н.І.), « Child's play? The role of play
and games in teaching preschool children.» (Кравчук Н.І.), « Teaching Young learners online.» (Кравчук Н.І.), Practice makes perfect – developing spoken confidence and

fluency» (Желізко Т.Є.), « Developing reading skills in an online environment» (Желізко Т.Є.), «Fun with listening. Ideas for primary pupils» (Желізко Т.Є.), « Distance
teaching and learning: choosing effective resources and materials» (Желізко Т.Є.), « Розвиток навичок говоріння в контексті організації онлайн навчання» (Желізко
Т.Є.), «Students without Borders: Educating Global Citizens» (Андрус Л.В.), «Super skills for almost adults» (Андрус Л.В.), «Enjoyment and Engagement in Early
Literacy repeated» (Андрус Л.В.), « Formative Assessment in the Young Learner Classroom» (Андрус Л.В.), «Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams»
(Андрус Л.В.), «Top Strategies for Developing Creative Thinking in the Primary Classroom» (Андрус Л.В.), «Teaching Generation Z Students» (Андрус Л.В.), «Fun with
Listening Ideas for Primary Pupils» (Куровець С.Я.), «Prepare for Exams: Practice Makes Perfect» (Куровець С.Я.), «Developing Listening Skills for Communication
and Fun at Primary Level» (Куровець С.Я.).

Заступник директора з іноземної мови Чарковська К.Ю. брала участь у роботі Асоціації заступників директорів спеціалізованих шкіл. Голова
ШМО Куч І.Р. відвідувала інструктивні наради та районні засідання голів ШМО.
Згідно плану роботи школи, проводились засідання методичного об’єднання вчителів англійської мови. Вчителі обговорювали науковометодичні питання: «Рухливі ігри на уроках англійської мови в НУШ.» (КлочкоО.І.), «Впровадження та використання краєзнавчого матеріалу як
мотиваційного засобу при вивченні англійської мови.» (Куровець С.Я.), «Створення у дітей позитивної мотивації як одного з найважливіших
психологічних факторів успішного вивчення іноземних мов та інтересу до пізнання світу.» (Кравчук Н.І.), «STEM – освіта у школі як спосіб
оволодіння учнями ключових компетентностей та наскрізними вміннями на уроках англійської мови.» (Кундельська І.М.), «Використання
проблемних методів для формування творчого підходу при вивченні англійської мови.» (Куч І.Р.), «Модель освітнього соціалізую чого простору в
процесі вивчення англійської мови» (Желізко Т.Є), «Використання Lego-технології як один з засобів творчої гри на уроках англійської мови » (Андрус
Л.В.). Чарковська К.Ю. провела майстер-класи «Хмара слів у WordArt за 5 хвилин», «Хмарні технології. Learningapps - легко і цікаво».
В концепції НУШ змінюється форма навчання, а саме: учень знаходиться в центрі навчального процесу, активно включаючись до процесу
отримання нових знань та їх практичного застосування (діяльнісний підхід). Тому головна мета НУШ - створити школу,в якій буде приємно
навчатися і яка даватиме учням не лише знання, а й вміння застосовувати у житті.
Протягом навчального року вчителі англійської мови провели відкриті уроки, більшість з яких були інтегровані. Заслуговують уваги відкритий
інтегрований урок з англійської мови та інформатики «Комп’ютери та інтернет в нашому житті’ (Андрус Л.В.), бінарний урок «Леонардо да Вінчі –
геній сучасності» (Желізко Т. Є.), у рамках інтерактивного дня відкритий урок «Милосердя до тварин. Ті, що дарують радість!» (Куровець С.Я),
інтегрований урок з інформатики і англійської мови «Магія Різдва» (Андрус Л. В.), урок англійської мови з психологічним супроводом у 3-А класі
«Be a good kid” (Клочко О. І.). Учні 3-х класів розвивали критичне мислення, на уроці «Експрес-тур країнами Європи» (Чарковська К.Ю.). Діти із
захопленням впізнавали країну за її краєвидами та пам’ятками архітектури, розпізнавали мову, прослуховуючи пісні, збирали з дрібних деталей
прапори країн.
Вчителі кафедри у своїй роботі активно використовують інтерактивні методи та нестандартні форми проведення уроків, що сприяє
зацікавленості та мотивації учнів, створює сприятливий мікроклімат для кращого сприйняття нового матеріалу. Позитивно впроваджується
інтегроване навчання. Вона сприяє підвищенню інтересу учнів до навчання, активізації їх навчальної діяльності.
Конспект уроку Куровець С.Я. з англійської мови інтегрованого дня “Відповідаймо за тих, кого приручили. Милосердя. Ті, що дарують
радість!” надрукований в науково-методичному журналі «Учитель початкової школи» №12, 2019р.
Позитивною практикою залишається проведення тематичного тижня. З 18 лютого по 22 лютого 2020 року у школі проведено Тиждень
іноземної мови.
Згідно з планом, вчителями англійської мови було проведено багато цікавих заходів присвячені темі «Такий дивовижний світ». Наша Земля
повна загадок і дарів. Пізнаючи загадковий світ тварин і рослин, «мандруючи» країнами світу та затишними вуличками рідного міста, учні ділилися
своїми знаннями, спостереженнями та активно брали участь у запланованих заходах. Щодня діти виготовляли емблеми до теми дня, вивчали
приказки, переглядали пізнавальні відео-сюжети, розігрували ситуативні діалоги.
Використання комп’ютерних технологій на уроці дає можливість розширити межі творчої діяльності як вчителя, так і учнів. Протягом Тижня
вчителі англійської мови демонстрували навчальні відео-фрагменти: “Childhood obesity epidemic” 4A та 4Б класи (Гуль Ю. Б.), відео “Stop Spreading

Germs”(«Як уберегти себе і інших від вірусів») з учнями 3-х класів (Кравчук Н. І.), “I’m proud of being Ukrainian”, відео “Rare Animals” з учнями 2-х
класів. (Куч І. Р.), відео “London” з учнями 4-х класів (Куч І. Р., Куровець С. Я.), віртуальна екскурсія Лондоном. Визначні місця з учнями 3А класу
(Клочко О. І.)., віртуальна екскурсія вулицями Львова з учнями 2-х класів (Клочко О. І.), Віртуальна подорож Львовом “Welcome to Lviv” з учнями
(Желізко Т. Є., Куровець С.Я.).
В рамках Тижня проведено цікаві та пізнавальні вікторини, квести “True facts about Lviv” з учнями 4-х класів (Куч І. Р., Куровець С. Я.), рольова
гра “Я – тваринка і твій друг. Захисти мене!” з учнями 2-х класів та «У Лікаря» 3А клас (Клочко О. І.), драма-гра «Важка робота детективів».
Результатом та творчим підсумком таких уроків стала виставка учнівських проектів, стіннівок. Цікавими та змістовними виявилися проекти
«Коробка для сніданку. Корисна їжа» (учні 2-их та 3-іх класів, вч. Кравчук Н.І., Куч І.Р., Куровець С.Я.), «Визначні місця Львова» (Желізко Т.Є.),
«Парки мого рідного міста»,«Хочу бути здоровим і щасливим», «Моє рідне місто», «Який чудовий світ!» (Куровець С.Я.), «Тварини, які
потребують нашої допомоги» (Андрус Л.В.).
Активна робота проводиться з обдарованими дітьми. Учні 3-4 класів брали активну участь у всеукраїнських конкурсах. 11.12.2019р. проведено
всеукраїнський конкурс англійської мови «Гринвіч» для учнів 3-4 класів (координатор Клочко О.І.). 136 учнів приймали участь у конкурсі. З них 95
учнів отримали сертифікати учасника, 19 учнів – стали призерами конкурсу.
Також 20 лютого 2020р. відбулась всеукраїнська гра «PUZZLE», в якому взяли участь учні 3-іх та 4-их класів. 95 учнів взяли участь у
всеукраїнській грі з англійської мови. З них учнів отримали сертифікати учасника, учнів – стали призерами конкурсу.
120 учасників школи прийняло участь у зимовій сесії конкурсу «Олімпіс».
Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію у навчанні. Учні школи беруть участь у проектній роботі
та тематичних ранках. Учні з вчителями Андрус Л.В., Клочко О.І., Кравчук Н.І., Чарковською К.Ю. підготовлено та проведено свято «День
Подяки» у 3-х класах. Перші успіхи та вміння декламувати вірші, співати пісні англійською мовою продемонстрували учні 1-х класів на новорічних
ранках, які організували та провели вчителі Желізко Т.І, Гуль Ю.Б. Учні 4-х класів провели свято «Магічне Різдво» (Куч І. Р. , Гуль Ю. Б.,
Кундельська І. М., Куровець С. Я., Желізко Т. Є.)
З 11 березня було організовано дистанційне навчання. Під час карантину вчителі кафедри використовували інтернет-ресурси Cambridge LMS
for primary school, youtube-відео, онлайн консультації в zoom конференції, viber групи для урізноманітнення навчального процесу. Учні мали змогу
переглядати анімаційні сюжети, слухати пісні,треки,виконувати додаткові граматичні вправи. Організовувались челенджі «Прочитай мені казку»,
«Такі різні тваринки» для 3х класів (Чарковська К.Ю.). Вчителі створювали на платформах Classtime, Classroom, Kahoot, Liveworksheets
різнопланові тестові завдання спрямовані на розвиток навичок читання, письма та граматики.
1.4. Аналіз результатів навчально-виховної роботи
У відповідності до переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України
для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою у 2019-2020 навчальному році, на
виконання рішення педагогічної ради від 31.08.2019 року (протокол №1)При організації навчально-виховного процесу педагогам використовувати:
для 1-их класів – Державний стандарт початкової освіти( затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018р.),типові
освітні програми (наказ МОНУкраїни від 21.03.2018 №268); для 2-4 класів - Державний стандарт початкової загальної освіти (затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011р.), типові освітні програми (наказ МОНУкраїни від 20.04.2018 №407); «Навчальні
програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою» 1-4 класи, Київ, Видавничий дім
«Освіта», 2012р; затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 12.09.2011р. №1050). Зміни до навчальних
програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». (Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 ) Навчальні програми з іноземних мов
для загальноосвітніх закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи, Видавничий дім «Освіта» 2016; програму
«Основи християнської етики. 1-4 класи», рекомендовано МОН України , протокол 1/ІІ- 6347 від 13.07 2010р., «Хореографія» 1-4 класи, авт.
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Клас

№
з/п

К-сть учнів

Тараканова О.П.; Розвиток продуктивного мислення – автор О.Гісь, рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист від 11.08.2008р.
№1/11-4277.
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 560 учнів у 17 класах. З них навчаються на: високому рівні - 109 учнів; достатньому рівні - 258 учнів; середньому рівні
- 33 учні. Неатестовано 160 учнів – це учні перших класів, які оцінюються вербально.
Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну
доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці 2019-2020 навчального року проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з
предметів інваріативної складової. Учні школи закінчили 2019-2020 навчальний рік з такими підсумками:
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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, квести:
 в ТРЦ Форум Львів кінотеатр «Планета кіно» (02.09.2019р. 2-В клас, класний керівник Т.Козак)
 у с.Шегині на міні-пекарні «Еко Татко» (10.09.2019р. 3-Б клас, класний керівник О.Романишин)
 в музей історії «Науки і техніки», виставка «Ретрогараж» у трамвайному депо по вул. Сахарова (10.09.2019р. 3-Г клас, О.Карлик)
 в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (10.09.2019р. 2-Б клас, класний керівник О.Гарматій)
 за маршрутом: «Львів – Гошів - с. Вигода – Басівка – Львів» (13.09.2019р. 4-Б клас, класний керівник І.Башко)
 у с.Солонка на равликовій фермі «Західний равлик» (19.09.2019р. 3-В клас, класний керівник О.Смерека)
 у м. Луцьку на заводі іграшок «Тигрес» та замок Любарта (19.09.2019р. 3-Б клас, класний керівник О.Романишин)
 у с.Солонка на равликовій фермі «Західний равлик» (20.09.2019р. 4-А клас, класний керівник С.Петрів)
 у с.Раковець Пустомитівського району Львівської області (24.09.2019р. 1-Б клас, класний керівник Н.Балук)
 на пасіку «Медовий блюз» у с.Луб’яна Миколаївського району Львівської області (24.09.2019р. 1-В клас, класний керівник Т.Танавська)
 на сироварню «Мукко» у с. Угерське, Стрийського району, Львівської області (26.09.2019р. 2-Г клас, класний керівник Н.Білобринь)
 перегляд вистави «Пітер Пен: Нова історія» в Національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької
(27.09.2019р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлик)
 на пасіку «Медовий блюз» у селі Луб’яна Миколаївського району Львівської області (30.09.2019р. 2-А клас, класний керівник Л.Новікова)
 у м. Городок «Гарбузовий рай» (27.09.2019р. 2-Б клас, класний керівник О.Гарматій)
 на пасіку «Медовий блюз» у селі Луб’яна Миколаївського району Львівської області (30.09.2019р. 3-А клас, класний керівник О.Очерклевич)
 у магазин побутової техніки та електроніки «Comfy» (01.10.2019р. 2-А клас, класний керівник Л.Новікова)
 на равликову ферму в селі Яблунівка, Львівської області (08.10.2019р. 2-В клас, класний керівник Т.Козак)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (08.10.2019р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлик)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (15.10.2019р. 3-В клас, класний керівник О.Смерка)
 у с. Страдч Яворівського району Львівської області (печери, Хресна дорога) (17.10.2019р. 2-Д клас, класний керівник Х.Фрейда)
 на військовий полігон у м. Немирів Вінницької області (18.10.2019р. 2-Б клас, класний керівник О.Гарматій)
 майстер - клас в кафе «Братванка» м. Львів, вул. Лемківська, 15а (17.10.2019р. 1-В клас, класний керівник Т.Танавська)
 майстер - клас в кафе «Братванка» м. Львів, вул. Лемківська, 15а (18.10.2019р. 1-Б клас, класний керівник Н.Балук)
 у музей пожежної безпеки (вул. Підвальна, 6) (21.10.2019р. 1-Г клас, С.Бойко)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для дітей по вул. В. Винниченка, 1 (21.10.2019р. 4-В клас, класний керівник Г.Гетьман)
 бібліотечний урок в Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука (22.10.2019р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлик)
 у ведмежий притулок «Домажир», с. Жорниська, Львівська обл.асті (24.10.2019р. 1-Г клас, класний керівник С.Бойко)
 майстер-клас на кафедрі графіки Української академії друкарств (24.10.2019р. 2-Д клас, класний керівник Х.Фрейда)
 в Етно – галерею Роксоляни Шимчук (23.10.2019р. 1-Г клас, класний керівник С.Бойко)
 у Львівську міську раду (24.10.2019р. 3-Б клас, класний керівник О.Романишин)
 у ведмежий притулок «Домажир», с. Жорниська, Яворівського району Львівська області (23.10.2019р. 1-А клас, класний керівник Г.Кіндрат)
































на равликову ферму «Західний равлик», с. Солонка Пустомитівського району Львівської області (23.10.2019 р. 2-Г клас, керівник Н.Білобринь)
у магазин побутової техніки та електроніки «Comfy» (24.10.2019р. 1-В клас, класний керівник Т.Танавська)
у магазин побутової техніки та електроніки «Comfy» (25.10.2019р. 1-Б клас, класний керівник Н.Балук)
у парк «Високий Замок», м. Львів, вул. Замкова (25.10.2019р. 2-А клас, класний керівник Л.Новікова)
в Планету Кіно , ТЦ «Форум» (25.10.2019р. 4-В клас, класний керівник Г.Гетьман)
у музей при ЗОШ І –ІІІ ст. ім. Юрія Костіва с. Старичі, Яворівського району та екскурсії у Родинний гробівець Шептицьких с. Прилбичі
(06.11.2019р. 4-Г клас, класний керівник О.Гарбуз)
у клуб-магазин настільних та інтелектуальних ігор «Octopus» (07.11.2019р. 1-Б клас, класний керівник Н.Балук)
в музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України (07.11.2019р. 2-Б клас, класний керівник О.Гарматій)
перегляд вистави «О восьмій вечора на Ковчезі» в першому українському театрі для дітей та юнацтва (12.11.2019р. учні перших і других класів)
в Львівський історичний музей (14.11.2019р. 2-Б клас, класний керівник О.Гарматій)
на Львівському екскурсійному трамвайчику, Площа Ринок (15.11.2019р. 2-А клас, класний керівник Л.Новікова)
в музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України (15 .11.2019р. 2-Д клас, класний керівник Х.Фрейда)
в інтерактивний музей цікавої науки та техніки «Еврика» (19.11.2019р. 4-А клас, класний керівник С.Петрів)
в Національний музей ім. Андрея Шептицьокго (21.11.2019р. 4-Б клас, класний керівник І.Башко)
в Державний природознавчий музей НАН України (22.11.2019р. 2-В клас, класний керівник Т.Козак)
у с.Шегині на міні-пекарні «Еко Татко» (26.11.2019р. 2-Г клас, класний керівник Н.Білобринь)
перегляд вистави «Пітер Пен». в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької (29.11.2019р. 1-Г клас, класний керівник
С.Бойко)
в Національний музей ім. Андрея Шептицьокго (06.12.2019р. 1-А клас, класний керівник Г.Кіндрат)
благодійна акція Святого Миколая «Подаруймо дітям свято» у Василіянському монастирі Св. Онуфрія (07.12.2019р. 4-Г клас, класний керівник
О.Гарбуз)
в Національний музей ім. Андрея Шептицьокго (11.12.2019р. 2-В клас, класний керівник Т.Козак)
в Національний музей ім. Андрея Шептицьокго (10.12.2019р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлик)
перегляд вистави «Чарівна ніч» в театрі-студії естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» (12.12.2019р. 3-Б клас, класний керівник О.Романишин)
у Резиденцію Святого Миколая за маршрутом: «Львів – Борислав ( Дрогобицького району, Львівської області) – Львів» (13.11.2019р. 3-В клас,
класний керівник О.Смерка)
перегляд вистави «Пригоди Святого Миколая» в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької (16.12.2019р. 4-В клас, класний
керівник Г.Гетьман)
благодійна акція Святого Миколая «Подаруймо дітям свято» у Василіянському монастирі Св. Онуфрія (16.12.2019р. 4-Б клас, класний керівник
І.Башко)
до резиденції Святого Миколая у с. Гамаліївка Парк – готель «Древній град» (17.12.2019р. 2-Г клас, класний керівник Н.Білобринь)
театралізована екскурсія «До хатинки Миколая» в музеї народної архітектури та побуту у м. Львові ім. Климентія Шептицького (18.12.2019р. 2В клас, класний керівник Т.Козак)
майстер клас із малювання ікони на склі, в Національному музеї ім. Андрея Шептицьокго (18.12.2019р. 2-Д клас, класний керівник Х.Фрейда)
бібліотечний урок та зустріч з поетесою Лесею Кічурою у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іванчука (19.12.2019р. 4-А клас,
класний керівник С.Петрів)

 у Резиденцію Святого Миколая за маршрутом: «Львів – Борислав ( Дрогобицького району, Львівської області) – Львів» (18.11.2019р. 2-А клас,
класний керівник Л.Новікова)
 перегляд вистави «Диво-квітка» в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької (18.12.2019р. 3-Г клас, класний керівник
О.Карлик)
 у Львівську національну галерею мистецтв (Палац Потоцьких) (18.12.2019р. 2-Б кла, класний керівник О.Гарматій)
 екскурсія до резиденції Святого Миколая у с. Гамаліївка Парк – готель «Древній град» (18.12.2019р. 3-А клас, класний керівник О.Очерклевич)
 перегляд вистави «Хочу снігу» у Вільному театрі «ОКО» (23.12.2019р. 2-Г клас класний керівник Н.Білобринь, 2-Д клас класний керівник
Х.Фрейда)
 перегляд вистави «Принцеса і сто поцілунків» в першому українському театрі для дітей та юнацтва (15.01.2020р. треті та четверті класи)
 перегляд вестави «Лускунчик» у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької (23.01.2020р.
4-Б клас, класний керівник І.Башко)
 у Мінералогічний музей імені академіка Євгена Лазаренка при Геологічному факультеті ЛНУ ім. Івана Франкa на виставку мінералів (вул.. М.
Грушевського, 4, к. 214) (23.01.2020р. 4-Г клас, класний керівник О.Гарбуз)
 майстер-класу в в церкві Святого Онуфрія (27.01.2020р. 4-А клас, класний керівник С.Петрів)
 майстер-класу в в церкві Святого Онуфрія (07.02.2020р. 2-Д клас, класний керівник Х.Фрейда)
 майстер-клас в церкві Святого Онуфрія (10.02.2020р. 1-В клас, класний керівник Т.Танавська)
 майстер-класу в церкві Святого Онуфрія (10.02.2020р. 1-Г клас, класний керівник С.Бойко)
 в Личаківському районний суд м. Львова по в. Лепкого Б., 16, організований Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України за
підтримки Агенства США з міжнародного розвитку USAID (11.02.2020 р. 1-Г клас , класний керівник С.Бойко)
 майстер-класу в церкві Святого Онуфрія (14.02.2020р. 2-Б класний керівник О.Гарматій)
 майстер-класу в церкві Святого Онуфрія (14.02.2020р. 3-Б класний керівник О.Романишин)
 в «Таємну аптеку» (24.02.2020р. 2-Г клас, класний керівник Н.Білобринь)
 майстер-клас у STEM-школі «INVENTOR» з робототехніки та основ LEGO грамотності (25.02.2020р. 2-Б клас класний керівник О.Гарматій та
2-Г клас класний керівник Н.Білобринь)
 у музей цікавої науки і техніки «Єврика» (25.02.2020р. 1-В клас, класний керівник Т.Танавська)
 майстер-класу в технічній студії «Винахідник» (STEM-школа INVENTOR у ТЦ «Інтерсіті») (27.02.2020р. 2-Б клас, класний керівник
О.Гарматій)
 в Львівську обласну дитячу бібліотеку по в. Винниченка В. (27.02.2020р. 1-В клас класний керівник Т.Танавська та 1-Г клас класний керівник
С.Бойко)
 в Львівському національному університеті на біологічному факультеті (02.03.2020р. 4-А клас, класний керівник С.Петрів)
 у с.Шегині на міні-пекарні «Еко Татко» (03.03.2020 р. 3-Г клас, класний керівник О.Карлак)
 у кімнату-музей Тараса Шевченка (06.03.2020р. 2-В клас, класний керівник Т.Козак)
 у музей етнографії і художнього промислу національної академії наук України (06.03.2020р. 3-Б клас, класний керівник О.Романишин)
Під час екскурсій учні займались суспільно-корисною працею, разом з класним керівниками підклеювали книжки, пересаджували кімнатні
рослини, проводили майстер-класи, вікторини.
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.
Впродовж 2019-2020 н.р. у школі продовжувалося впровадження особистісно-орієнтовних форм та методів у виховний процес.
У 2019-2020 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.
Відповідно до діючих нормативних та директивних документів органів управління освітою, Національної доктрини розвитку освіти,
затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Державної програми „Вчитель”, затвердженої Постановою

Кабінету Міністрів України від 28.03.2002р. № 379, Методичних рекомендацій МОН України, Основних засад освітньої політики м. Львова, з
метою формування і розвитку високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого
місця в житті, удосконалення системи виховання учнів школи та у відповідності до Методичних рекомендацій МОН України щодо організації
виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в освітньому закладі, плану школи на
2019-2020 навчальний рік, аналізуючи стан організації та ведення виховної роботи у 2019-2020н.р., адміністрація школи підвела підсумки виховної
діяльності закладу.
У 2019-2020 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.
Робота гуртків
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:
танцювальний гурток „Полуничка” (керівник О.Радовець)
ансамбль сопілкарів, хор „Ми маленькі українці” (3-4 кл., керівник Є.Ваньчак);
 гурток шахів (керівник Д.Масляк);
 гурток з англійської мови з курсу Львовознавство «Львів театральний» (керівник С.Куровець);
 гурток з інформатики Code Club (керівник Н.Купчак);
 ГО «Полуничка» (керівник Н.Добинда);
 клуб спортивного та бального танцю „Фокстрот” (керівник А.Поливка);
 студія «Писаночка» (керівник І. Гнилякевич);
 ГО «Leo Ling» (керівник А.Галечко);
 ГО «Львівська обласна федирація кіошинкай карате» (керівник Х.Осика);
 ГО «Львівська шахова академія» (керівник Д.Масляк).

Щорічно хор сопілкарів 3-4 класів «Маленькі Українці» під керівництвом Ваньчак Є.П. бере участь у дитячо-юнацькому фестивалі «Сурми
звитяги», де виступає з кращим мистецькими творами, що розкриває героїчний шлях національно – визвольної боротьби українського народу у ХХ
столітті. Учасники спортивного та бального танцю «Фокстрот» та ансамблю «Полуничка» є переможцями Міжнародних змагань.
Національно-патріотичне виховання
Національно-патріотичне виховання у І семестрі реалізовувалося через проведення таких заходів, як:
 Бесіди про державні символи Герб, Гімн, „Наша Вітчизна – Україна”, тощо.
 Огляд куточків національної символіки.
 Виховні години, бесіди.
 у 4-В класі відбувся бінарний урок з англійської мови та Я у світі на тему: "Історія досягнень людини в різних галузях на прикладі "Генія
Леонардо да Вінчі". Вшанували Героїв Небесної Сотні.
 День пам'яті жертв голодомору (1-4 класи, Кундельська І.М.).
 Участь та перемога учнів школи у Фестивалі «Сурми звитяги» (хор учнів 3-4 класів).
 відзначення 75 роковин депортації українців: бесіда «Вирвані з материнської землі», оформлення книжкової виставки «Операція Вісла. Вигнані
з Раю».
 відзначення Дня захисників України: оформлення книжково-журнальної виставки «Ми за мир!», оформлення інформаційного кутка «Свято
Покрови. Нащадки козацької слави», перегляд документальних відео матеріалів про героїв України.
 лінійка «Герої завжди поміж нас» (І.Кундельська, Є.Ваньчак).
 відзначення Дня гідності та свободи: оформлення книжкової викладки «Піднялась Україна з колін і більше не буде терпіти», бесіда «В дитинстві
відкриваєш материк, котрий називається потім Батьківщина», «Україна – територія гідності і свободи», «Україна понад усе», «Хочу вирости
вільним: що для цього потрібно», «Подвиг Героїв Небесної сотні», «Моє ім’я — Україна», «День гідності та свободи», година пам'яті
«Народжені вмерти за Батьківщину – залишаються жити у віках», перегляд та обговорення віртуальної арт-композиції «Свободу не спинити».
Естетичне виховання
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: День Знань — зустріч першокласників (педагогорганізатор І.Кундельська), лінійка «Міжнародний День музики» (учні 4А класу, Петрів С.С., вч. музики Ваньчак Є.П.), лінійка, приурочена святу
Покрови Пресвятої Богородиці та Дню захисника України (хор учнів 3-4класу, Є.Ваньчак, І.Кундельська),Свято до "Дня писемності", 2-Г кл.,
Білобринь Н.В.), лінійка до Дня пам'яті жертв Голодомору (1-4 класи, Кундельська І.М.), благодійна акція Святого Миколая "ПОДАРУЙМО
ДІТЯМ СВЯТО" – 2019 (Монастир святого Онуфрія у Львові, ранкова зустріч учнів 4-Г класу (класний керівник О.Гарбуз) у храмі Господньому),
Андріївські вечорниці (4-В кл., Гетьман Г.С.), лінійка «Прощання з Колядою» (педагог-організатор І.Кундельська, вч. музики Є.Ваньчак).
22 листопада класні керівники 1-4 класів провели тематичні бесіди та переглянули документальний фільм про Голодомор, щоб вшанувати
пам'ять про жертв цієї страшної трагедії. В шкільній бібліотеці проходила книжково-журнальна виставка "Дякуємо Богу за хліб на столі". Учні та
вчителі школи долучилися до акції "Жменька зерна - жменька тепла ", під час якої, спільними зусиллями, зібрали 5.500 кг гречки, рису, пшениці та
пшона, які передали у БФ "Анни-Марії" - проект "Соціальна комора".
Відвідали ряд львівських театрів та музеїв:
 Національний музей ім. Андрея Шептицького;
 Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України
 Перший український театр для дітей та юнацтва;
 Центральну дитячу міську бібліотеку;











Львівську обласну дитячу бібліотеку;
Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької;
Етно-галерею Роксоляни Шимчук;
На кафедру графіки Української академії друкарства;
Львівський історичний музей;
Театр-студію естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»;
Львівську обласну бібліотеку для юнацтва ім. Р. Іванчука;
Львівську національну галерею мистецтв (Палац Потоцьких);
Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Мистецтво збурює емоційну сферу, змінює думки на почуття, розрахунок на афект, пробуджує таємницю, без якої світ не захоче існувати.
Туристично-краєзнавче виховання
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 здо ров’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 педагогічній раді розглядалися питання
про охорону праці та безпеку життєдіяльності.
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, проведено наступн і екскурсії у:
 с. Старичі Яворівського району Львівської області;
 зоопарк «Лімпопо» с. Меденичі Дрогобицького району Львівської області
 музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевче́нківський гай);
 парк «Високий Замок»;
 с.Шегині на міні-пекарні «Еко Татко»;
 за маршрутом: «Львів – Гошів - с. Вигода – Басівка – Львів»;
 с.Солонка на равликову ферму «Західний равлик»;
 м. Луцьк на завод іграшок «Тигрес» та замок Любарта;
 с. Угерське, Стрийського району, Львівської області на сироварню «Мукко»;
 м. Городок на сироварню «Гарбузовий рай»;
 с. Яблунівка Буського район Львівської області на равликову ферму;
 с. Страдч Яворівського району Львівської області (печери, Хресна дорога);
 м. Немирів Вінницької області на військовий полігон;
 с. Жорниська Яворівського району Львівської області у ведмежий притулок «Домажир»;
 с. Жорниська, Львівська області на равликовій фермі «Західний равлик»;
 с. Солонка Пустомитівського району Львівської області у музеї при ЗОШ І –ІІІ ст. ім. Юрія Костіва с. Старичі, Яворівського району та екскурсії
у Родинний гробівець Шептицьких с. Прилбичі Яворівського району Львівської області;
 на Львівському екскурсійному трамвайчику;
 резиденцію Святого Миколая у с. Гамаліївка Парк – готель «Древній град»;

 пасіку «Медовий блюз» у с. Луб`яна Миколаївського району Львівської області;
 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 монастир Св. Онуфрія;
Під час екскурсій учні займались суспільно-корисною працею, разом з класним керівниками підклеювали книжки, пересаджували кімнатні
рослини.
1.5.Підсумки роботи з обдарованими дітьми
Згідно плану роботи школи , на виконання завдань Державної програми роботи з обдарованими та талановитими дітьми видано наказ по школі
від 04.09.2020р. № 301 «Про організацію роботи з обдарованими та талановитими дітьми».
Результатом науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми стало оновлення і поповнення даних про обдарованих дітей із
різних напрямів діяльності, 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 директорі, 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 2019-2020 н.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 15.11.20р. у школі Н. Святошенко було
забезпечено якісну підготовку та проведення І етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Завдяки конкурсу було
виявлено обдарованих учнів школи та визначено серед них найкращих: Городний Віталій ( 4В кл., вчитель початкових класів Гетьман Г.С.), Парій
Ростислав ( 3Б кл., вчитель початкових класів Романишин О.Є.). Учні Городний Віталій та Парій Ростислав брали участь у районному етапі ХХ
Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Учень 4-В класу Городний Віталій здобула І місце у районному етапі конкурсу.
З 11 по 13 листопада 2019р. у школі проходив конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бебрас - 2020" серед учнів 2-4 -их класів(
координатор конкурсу Купчак Н.О. ). До конкурсу було залучено 175 учнів : серед 2-их класів 75 учнів, 3-іх класів - 59 учнів, 4-их класів - 41
учнів. Всі конкурсанти з легкістю та задоволенням розв'язували задачі конкурсу.
29.11.2019р. проведено Міжнародний природничий інтерактивний учнівський конкурс «Колосок». Координатор конкурсу Явор І.І. залучила 366 учнів. 160 учнів здобули «Золотий колосок», 196 учнів – «Срібний колосок».
Учні 2-4 класів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Координатор конкурсу Гарматій О.Я..
Учні 4А класу ( вчитель С.Петрів) успішно пройшли дистанційний онлайн конкурс "Екологічна грамотність" на платформі Всеосвіта.
Година коду вперше завітала у школу з 3 по 7 грудня. У ній брали участь учні 3-4 класів (гурток CodeClub,керівник Купчак Н.О.) . Діти із
задоволенням програмували свою Танцювальну вечірку з різними героями. Після успішного проходження Години коду всі учасники отримали
сертифікати і наліпки.

Вчителі долучили учнів до міжнародної онлайн платформи «Вчи.юа», а також до дистанційної Всеукраїнської предметної олімпіади
«Олімпус», освітнього проекту «На урок», Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики. міжнародного дистанційного освітнього конкурсу «
Олімпіс».
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 Масляк Д,Р,)
 студія « Писаночка» ( керівник Гнилякевич І.В.)
 гурток вивчення польської мови (керівник Яськевич І. П.)
 гурток Львовознавства (керівник Куровець С.Я.)
 гурток інформатики (керівник Купчак Н.О.)
 секція керате (керівник Осика Х.Г.)
Ансамбль сопілкарів 3-4 класів «Ми маленькі українці» під керівництвом Ваньчак Є.П. став переможцем районного етапу дитячо - юнацького
Фестивалю мистецтв «Сурми звитяги».
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.
Діти, що займаються в студії образотворчого та ужиткового декоративного мистецтва “Писаночка” здобули перемогу в обласному конкурсі
великодніх композицій «Писанковий розмай» (керівник І. Гнилякевич )
Також учні школи брали участь у Всеукраїнській благодійній акції «Миколай про тебе не забуде»,конкурсі з БЖ «Вивчай! Знай! Дотримуйся!»
, конкурсі дитячого малюнка «Купуй львівське», «Первоцвіти просять захисту», Всеукраїнській природоохоронній акції «Годівничка», міському
дитячому творчому конкурсі «Українська армія очима дітей» , міському дитячому конкурсі малюнків до Дня народження Т.Шевченка, благодійній
акції “Жменька зерна – жменька добра”.
136 учнів 3-4 класів залучено до Всеукраїнського конкурсу «Гринвіч» (координатор О.Клочко).
95учнів 3-4 класів учасники Всеукраїнської гри «Пазл» 2019 (координатор Л. Андрус).
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. Про підсумки правоосвітньої та правовиховної роботи та з профілактики правопорушень
Відповідно до вимог листа управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради №4-2601-2430 від 17.10.2020р.,
листа департаменту освіти і науки ЛОДА від 09.10.2020р. №21-558/0/2-18, розпорядження голови облдержадміністрації Львівської обласної ради
від 23.10.2020р. №1112/0/5-18 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2020 році Всеукраїнського тижня права», листа Міністерства освіти
і науки України від 04.10.2018р. №1/9-602 «Про проведення Всеукраїнського тижня права», листа відділу освіти Шевченківського та Залізничного
районів від 01.11.2020р. №594 «Про проведення Всеукраїнського тижня права в навчальних закладах Шевченківського та Залізничного районів
управління освіти ДГП ЛМР» щодо проведення Тижня права, плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік у І семестрі 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.

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і
звичок правомірної поведінки школярів.
На сьогоднішній день характерна посилена увага всіх вчителів школи до дитини як до особистості, члена суспільства, яке наділяє його
певними правами та обов’язками. Ця ознака суспільного прогресу відрізняє політичну та економічну ситуацію у країні. Різноманітні прогресивні
зміни у суспільстві, соціальні, політичні, економічні експерименти є передумовою переоцінки ролі дитини у ньому. За умов сьогодення суспільству
потрібна соціально зріла особистість, що володіє правовими знаннями. Розширення свідомості та світогляду – одне з головних сучасних завдань
виховання: чим ширше буде мислити людина, тим більше буде містити знання у своїй свідомості, тим менш руйнівною буде його діяльність.
Побудова правової держави неможлива без виховання покоління, що росте, тому виховання правосвідомості у школярів є одним з го ловних
завдань школи та педагогів.
Перші уявлення про соціальні норми поведінки людей, про необхідність певного порядку у людських взаємовідносинах набуваються у
шкільному віці, і від того, яке розуміння права і відношення до нього виробляється у цей період становлення особистості, багато в чому залежить і
подальша поведінка людини у правовій сфері.
В школі систематично проводяться заходи, які надають важливу інформацію стосовно норм та правил поведінки в суспільстві, формують в
учнів засади морально-правового виховання та духовного розвитку. Невід’ємною складовою цих заходів є бесіди (матеріал є адаптований до вікової
категорії) на правову тематику для всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, вчителів, батьків) у співпраці з практичним психологом
школи.
Впродовж 20219-2020н.р. 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.
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.
Педагог-організатор І.Кундельська оформила інформаційний стенд для учнів та батьків школи про права та обов’язки дитини. Класні
керівники 1-4 класів провели ряд повчальних бесід: «Права дитини в сюжетах казок». Перегляд уривків мультфільмів про права дитини, «І дівчатко,
і хлоп’я мають право на ім'я», «Права і обов’язки дитини, склад родини, як допомогти дорослим спілкуватися без слів», «Усі діти рівні у правах»,
«Що таке боулінг? Відповідальність за дії булінгу», «Знай свої права».
З 16.09.2019р. по 20.09.2019р проведено Тиждень з протидії булінгу. В рамках Тижня практичний психолог школи Н.Шматок провела ряд
тематичних занять: надання рекомендацій вчителям щодо виявлення та протидії булінгу, тренінгове заняття "Друг - одна душа в двох тілах",
«Вчимося бути добрими людьми», бесіда «Змінюй в собі негативне ставлення! Будь людиною», «Змінюй в собі негативне ставлення! Будь
людиною», «Не стати жертвою!», «Скажемо булінгу, ні!»
В рамках Тижня інклюзії і толерантності 13.11.2019 р. у 2-В класі відбувся урок-зустріч з шкільним психологом.
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 відно сини і їй
необхідно робити вибір, який залежить від багатьох факторів. Від здатності зробити правильний вибір залежить її громадянська позиція.
1.7. 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 здо ров’я. Вчителі
школи виховують відповідальність за своє здоров’я, як якість особистості. На уроках курсу „Основи здоров’я” та «Я досліджую світ»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.
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», «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи
освіти України », затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.вересня 2016р. за № 1229/29359, з метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу наказу по школі від 30.08.2018р. № 259 «Про
організацію роботи з охорони праці» , безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму, з метою створення безпечних умов навчально-виховного
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 № 1669 від 26.12.2017
року.
Протягом 2019-2020 навчального року по школі з охорони праці та безпеки життєдіяльності були видані такі накази:
 Про проходження медогляду працівниками школи на 2019-2020 н.р.
 Про підготовку до 2019-2020 навчального року
 Про підготовку до опалювального сезону на осінньо-зимвовий період 2019-2020 н.р.
 Про вивчення готовності навчальних закладів м. Львова до роботи в новому 2019-2020 навчальному році
 Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам
 Про призначення уповноваженого з питань охорони праці
 Про створення постійнодіючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд
 Про організацію роботи техперсоналу
 Про призначення відповідального за економне використання енергоносіїв у школі
 Про призначення відповідального за забезпечення протипожежного стану школи на 2019-2020 н.р.
 Про призначення відповідальних за роботу з дезінфікуючими засобами
 Про призначення відповідальних за дотриманням санітарно-епідемічного благополуччя в школі на 2019-2020н.р.
 Про дотримання правил техніки безпеки під час користування вибухонебезпечними предметами
 Про організацію медичного обслуговування учнів школи
 Про призначення відповідального за оформлення лікарняного листа
 Про призначення відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних

 Про виявлені недоліки у сфері забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо їх усунення
 Про організацію роботи з охорони праці
 Про організацію харчування учнів у 2019-2020 навчальному році
 Про призначення відповідального за електрогосподарство
 Про проведення профілактичної кампанії “Увага! Діти – на дорозі !”
 Про створення комісії з спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд
 Про вжиття заходів безпеки під час урочистостей, присвячених “Дню знань”
 Про заборону тютюнопаління у школі та проведення антинікотинової профілактичної роботи
 Про організацію роботи технічного персоналу у 2019-2020 н.р.
 Про відповідальність за збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу у школі
 Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства на 2019-2020 навчального року
 Про організацію чергування вчителів та адміністрації в І семестрі 2019-2020 н.р.
 Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху у 2019-2020 навчальному році
 Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя
 Про затвердження комплексних заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2019-2020 н. р.
 Про надання безкоштовного харчування Коробці
 Про надання безкоштовного харування Зулкарнєєвій Євгенії
 Про перевірку стану протипожежного захисту
 Про скерування на навчання Гадуп`як І.
 Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
 Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності
 Про проведення заходів щодо запобігання захворюваності на грип та ГРВі
 Про посилення охорони у період різдвяних свят
 Про заходи щодо запобігання та локалізації спалаху кору
 Про організацію чергування вчителів та адміністрації в ІІ семестрі 2019-2020 н.р.
 Про зміни до наказу від 31.08.2018 № 274 «Про організацію роботи групи продовженого дня»
 Про вжиття заходів щодо підвищення рівня пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту у навчальних закладах та їх територіях
 Про проведення дня ЦЗ та участь у дні ЦЗ
 Про організацію харчування у 2020 році
 Про надання безкоштовного харчування Коробці
 Про затвердження комплексних заходів щодо попередження поширення кору
 Щодо створення безпечних умов життя учасників навчально-виховного процесу
 Щодо проведення уроків з питань уникнення ураження мінами і вибухонебезпечними предметами
 Про попередження та профілактики опікових травм
 Про підсумки роботи з ЦЗ в 2019 та завдання на 2020 р.
 Про підвищення оперативної готовності на час неробочих та святкових днів
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним
контролем адміністрації школи.

На початок навчального року був оформлений акт готовності школи до 2019-2020 навчального року та режим роботи школи.
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1, від 31.08.2019 року) затверджено План роботи Початкової школи№ 53 Львівської міської ради на
2019-2020 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 30.08.2019 №175 «Про організацію роботи з охорони праці у 2019-2020 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 2019-2020 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
3
1
1
6

виробничого
0
0
0
0
0

Працівники
невиробничого характеру
0
0
0
0
0

виробничого
0
0
0
0
0

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 культ ури про стан
здоров’я учнів, рекомендації батькам щодо профілактики захворюваності дітей та дозування навантаження на них.
А також проводиться аналіз травматизму. Аналіз травматизму показав, що протягом за 2019-2020 навчального року випадків травматизму під
час навчально-виховного процесу та нещасних випадків невиробничого характеру, з дорожньо-транспортними пригодпми не було. Нещасних
випадків у побуті учнів – 11 випадків та 1 випадок під час навчально-виховного процесу.
Звіт про нещасні випадки у побуті учнів (вихованців )
№
з/п

ПІП

Дата
народженн
я

Дата нещасного
випадку, час

1
2
3

Тибель Максим Васильович
Верхолюк Матвій Владиславович
Рефццьо Ольга Андріївна

30.06.2010
28.02.2011
01.04.2013

06.09.2019
10.11.2019
16.11.2019

4
5

Гнатюк Оксана Василівна
Ситар Маркіян Андрійович

07.06.2011
04.08.2011

06.12.2019
20.01.2020

6

Білеви Михайло Євгенович

17.09.2010

12.05.2020

Діагноз

закритий перелом лівої променевої кістки без зміщень
з/остоепіфізеліз првої проманевої кістки
закритий перелом першої променевої кістки без зміщення
фрагментів
перелом гомілки правої променевої кістки без зіщень
посттравматична (побутова) котрактура пальців правої
кисті. Стан після нейрорафії серединного нерва
Закритий перелом лівої променевої кістки з задовільним
станом фракції

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-тий класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться тиждень безпеки дорожнього руху.
На виконання спільного наказу Головного управління Національної поліції у Львівській області та департаменту освіти і науки Львівської
обласної державної адміністрації від 10 серпня 2019 року №07-01/401/165 «Про організацію заходів щодо попередження дитячого дорожньотранспортного травматизму протягом 2019-2020 н.р.», наказу по школі від 30.08.2019р. № 264 «Про проведення Загальноміської 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 міста з Правил дорожнього руху, виховання у них
взаємоповаги до учасників дорожнього руху та попередження порушень дітьми норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах з 21.08.2019р. по
20.09.2019р. в школі була проведена профілактична кампанія “Увага! Діти – на дороз!” . відповідно до затверджених заходів (наказу управління
осіти гуманітарної політики Львівської міської ради від 17.08.2019р. № 395р додаток №1). Завгосп школи Гадупяк І.М. здійснив обстеження
прилеглих до 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.
Вихователі 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 2019-2020 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 вимог Кодексу Цивільного Захисту України в редакції від 01.01.2017 (із змінами № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР), постанови
Кабінету Міністрів України від 09.09.2017 № 626 “Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного
захисту“, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Положення про функціональну підсистему навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) Єдиної державної системи цивільного
захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 №1400 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14
грудня 2016 року за №1623/29752, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 16.01.2020 № 20/0/5-20 “Про
затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2020 рік“, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради
від 14.02.2020 № 113 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту м. Львова на 2020 рік та організаційно-методичних вказівок з
підготовки населення м. Львова до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020/2021 роки», Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 (надалі – Порядок навчання), та Організаційно-методичних
вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(надалі – ДСНС України) від 21.12.2019 № 738, Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, який
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 28.11.2019 № 991, Типового положення про територіальні курси,
навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від
16.10.2018 № 835, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.11.2018 за № 1256/32708, Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27.09.2017 №733, Переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.12.2017 №1104, керуючись планом роботи відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти ДГП ЛМР на 2020 рік, з
метою забезпечення ефективного виконання функціональних завдань у сфері цивільного захисту, вироблення навиків практичних дій при
виникненні чи загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників
функціональної підсистеми "Освіта і наука України" від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та військового
характеру у відділі освіти та закладах освіти районів підготовка з цивільного захисту у 2019 році здійснювалась відповідно до вимог вищевказаних
нормативних документів та був розроблений план основних заходів цивільного захисту школи.
Головним завданням цивільного захисту в школі на 2019 рік було забезпечення ефективного цивільного захисту учасників освітнього процесу і
території школи шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру, оперативного реагування на них,
швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у різних обставинах.
Упродовж 2019 року увага зосереджувалась на підготовці працівників школи, особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту до
дій у надзвичайних ситуаціях, питаннях проведення «Дня цивільного захисту», підвищення якості навчання учнів з курсу «Основи здоров’я».
Основні зусилля колективу були зосереджені на:
 своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні;

 своєчасному плануванні заходів і дій сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 вдосконаленні системи оповіщення і інформування співробітників та учнів про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
 формування в учнів та працівників умінь користуватись індивідуальними засобами захисту.
Підготовка педагогічного складу, обслуговуючого персоналу, особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту школи
здійснювалася керівниками навчальних груп згідно з розкладом занять за 15-ти годинними Типовими програмами навчання, затвердженими
наказом начальника штабу цивільного захисту, державним секретарем Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 №28 «Про затвердження
Типових програм навчання з цивільного захисту населення». Навчання співробітників і учнів гімназії з цивільного захисту здійснювалось з
урахуванням обставин, які можуть скластись у разі виникнення надзвичайних ситуацій (техногенного, природного, військового характеру).
Навчання керівного складу командирів невоєнізованих формувань здійснювалось під час проведення тренувань та «Дня цивільного захисту».
Навчання учнів з питань цивільного захисту здійснювалися вчителем Лис О.Б. на уроках предмета «Основи здоров'я», класними керівниками на
годинах спілкування. Протягом січня 2019 року була оновлена обов’язкова документація з різних питань ЦЗ, плани дій членів трудового колективу
та учнів під час оповіщення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та військового характеру у мирний та військовий час, матеріали для
занять з членами трудового колективу з питань першої медичної допомоги у разі травмування, переломів різного характеру, карти-схеми евакуацій
під час оголошення надзвичайних ситуацій.
Практична підготовка педагогічного складу та обслуговуючого персоналу, особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту,
здобувачів освіти школи з питань відпрацювання дій за планами цивільного захисту була проведена під час «Дня цивільного захисту» 09 квітня
2019 року.
До проведення «Дня цивільного захисту» було розроблено документи з підготовки заходів з цивільного захисту, проведено відповідну роботу щодо
створення належних умов з питань захисту учнів та працівників на випадок надзвичайних ситуацій, удосконалення теоретичних знань і практичних
навичок педагогічного складу та обслуговуючого персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях.
Головними завданнями «Дня цивільного захисту» були:
 вдосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та практичних навичок, дій в умовах екстремальних ситуацій;
 практична перевірка здатності здобувачів освіти діяти за сигналом оповіщення цивільного захисту, користуватись засобами колективного та
індивідуального захисту;
 навчання керівного та командно-начальницького складу організації та проведенню заходів цивільного захисту в освітньому закладі.
До участі в «Дні цивільного захисту» залучались керівний та командно-начальницький склад цивільного захисту освітнього закладу; весь постійний
склад здобувачів освіти 1-4-х класів.
Протягом Дня ЦЗ були виконані практичні заходи у відповідності до вимог Положення «Про підготовку і проведення «ЦЗ» в загальноосвітній
школі», затвердженого Наказом МО України та Наказом Начальника штабу – Заступника Начальника Цивільної оборони України від 19 травня
1995 року № 143/179.
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 користування 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:
 Відкриття дня ЦЗ – о 8:15 год. Службова нарада працівників, особового складу адміністрації ЗПЕ № 10/Ш. Обговорення плану дій, уточнення
завдань проведення Дня ЦЗ.

 Ознайомлення учнів з планом проведення Дня ЦЗ (1-4 класи, класні керівники, вчителі предметники). Ранкова зустріч «Надзвичайні ситуації у
приміщенні»
 Зустріч з медичним працівником лікарні швидкої допомоги Осколковою О. « Перша медична допомога» (1А,1Б,1Г класи).
 Зустріч з сімейним лікарем Оліяр В.В «Надзвичайні ситуації у приміщеннях та вироблення алгоритму дій під час них".(1В,1Д класи).
 Перегляд мультфільму про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Вікторина « Ворог-друг» ( 2-і класи).
 Рольові ігри: « Тривожна валіза» ,« Підозрілий предмет» ( 4-і класи )
 Зустріч з працівником з надзвичайних ситуацій «Надання першої долікарської допомоги» (3А клас)
 Розгортання збірного пункту евакуації (ЗПЕ) № 10/Ш. Наявність всіх елементів ЗПЕ.
 Виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання (ватно-марлеві пов’язки) (3-і класи)
 Проведено бесіди: «Життя – найвища цінність» ,«Правила поведінки і дії школярів під час надзвичайних ситуацій», «Чорнобильська трагедія –
біль України» (2-4 класи)
 Організовано виставки малюнків: «Навколишнє середовище і людина», «Надзвичайні ситуації», «Думати чітко – діяти швидко» (1-4 класи)
 Підведено підсумки Дня ЦЗ, висвітлено інформації про проведення заходів Дня цивільного захисту на сайті навчального закладу».
 Загальні враження про організацію «Дня ЦЗ» в закладі освіти та загальна оцінка День ЦЗ у Початковій школі №53 Львівської міської ради
чітко спланований, добре організований, пройшов результативно.
Особливо ефективними були:
 зустрічі з медичними працівниками
 практичні заняття з надання медичної допомоги,
 Розгортання збірного пункту евакуації (ЗПЕ) № 10/Ш.
Протягом року класними керівниками були проведені уроки безпеки для учнів за такими темами:
 Поняття тероризму. Види. Способи проведення терактів.
 Ознаки вибухових пристроїв. Дії при виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі.
 Поведінка під час антитерористичної операції.
 Рекомендації громадянам у разі загрози та виникнення НС, пов’язаної з терористичними актами (у квартирі, на вулиці, у будинку, в транспорті).
 Поведінка заручника. Як поводити себе, коли ви захоплені, а також під час спецоперації.
Класні керівники 1-4-х класів у 2019 року перед канікулами постійно проводили бесіди зі здобувачами освіти з питань небезпечної поведінки під
час канікул, поведінки з вибухонебезпечними предметами та під час надзвичайних ситуацій різного характеру.
Ужито заходів і проводилась робота по удосконаленню системи передачі сигналів цивільного захисту, інформування особового складу в разі
виникнення надзвичайних ситуацій. Вживались заходи з питань підвищення сталості функціонування об’єктів цивільного захисту в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій.
Аналіз виконання завдань цивільного захисту на 2019 рік, вивчення стану реалізації заходів у сферах захисту учасників освітнього процесу,
працівників від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, готовності школи до дій в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій свідчить про те, що переважна більшість керівного складу структурних підрозділів цивільного захисту школи відповідально
відноситься до навчання учасників освітнього процесу і працівників школи, діям по захисту свого життя і здоров’я в умовах виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.
План основних заходів із цивільного захисту на 2019 рік в основному виконаний.
Виходячи з головного завдання, основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту учасників освітнього процесу на 2019 рік, з метою
підвищення готовності до дій в умовах в надзвичайних ситуаціях, поліпшення роботи з керівним складом цивільного захисту, невоєнізованими
формуваннями, педагогічним складом та обслуговуючим персоналом із питань охорони життя та здоров'я людини, удосконалення знань і навичок з

основ здоров'я та цивільного захисту, з метою забезпечення досягнення відповідних позитивних кінцевих результатів, а також враховуючи
вищевикладене
На виконання Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекцій/СНІДу на 2019-2023 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2019 р. №356-р, відповідно до плану роботи УО ДГП ЛМР, з метою ефективної
профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу серед учнів у 2019-2020 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.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.10.2019р. №1/9-676, департаменту освіти і науки Львівської ОДА від
04.11.2019р. № 21-973/0/19, Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 231-р, листа відділу освіти Шевченківського та
залізничного районів від 06.11.2019р. № 29 «Щодо проведення Тижня дорожнього руху»,та метою проведення цілеспрямованої профілактичної
роботи з населенням щодо травматизму в навчально-виховному процесі й побутового характеру, виховання поважного ставлення до безпеки
дитини, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, підняття рівня інформаційнопросвітницької роботи з питань безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу з 11 по 17 листопада 2019 році в школі
проходив Міжнародний тиждень безпеки дорожнього руху
В протягом Тижня діти розширювали свій кругозір з питань здорового способу життя. протягом Тижня було проведено такі заходи:
 Єдиний урок з правил дорожнього руху «Безпека на дорозі – безпека життя»;
 Виставка малюнків на тему «Пам’ятай та виконуй!» (І.Кундельська);

















Конурс малюнків «Правила дорожнього руху очима дітей» (учні 1-их класів, класні керівники)
Бесіда «Безпека на дорозі – безпека життя» (учні 1-их класів, класні керівники)
Конкурс малюнків «Наш друг – дорожній рух» (учні 2-их класів, класні керівники)
Бесіда: "Безпека на дорозі. Азбука дорожніх знаків." (учні 3-іх класів, класні керівники)
Бесіда "Поведінка на дорозі та її наслідки" (учні 3-4 класів, вчитель фізичної культури Р.Васюка)
Перегляд фільму «Безпека на дорозі – безпека життя» (учні 2-4-их класів, вихователі ГПД)
Перегляд презентації «Пішоходи на дорозі» (учні 1-их класів, класні керівники)
Перегляд мультфільму «Азбука дорожньої безпеки», «Веселий світлофор», «Пішоходний перехід» (учні 2-их класів, класні керівники)
Бесіда "Як правильно переходити вулицю? " (учні 3-4-их класів, класні керівники)
Конкурс малюнків «Водій та пішохід», «Увага – діти на дорозі» (учні 2-4-их класів, вихователі ГПД)
Перегляд презентації «Безпека на зупинках громадського транспорту. Безпека пасажира» (учні 1-их класів, класні керівники)
Гра-подорож «Твій друг – дорожній рух» (учні 2-их класів, класні керівники)
Вікторина знавців дорожнього руху «Мій друг – дорожній рух» (учні 3-их класів, класні керівники)
Бесіда «Безпека на дорозі- безпека життя» (учні 4-их класів, класні керівники)
Перегляд фільму «Дитинству – безпечні дороги» (учні 1-4 класів, вихователі ГПД)
Гра «Створення карти» (учні 1-4 класів, вихователі ГПД)




Гра- вікторина "Знай правила дорожнього руху" (учні 1-2 их класів, класні керівники)
Перегляд відео "Азбука поведінки на дорозі" (учні 3-іх класів, класні керівники)











Бесіда «Знаки дорожні – друзі твої, знати їх має кожний» (учні 1-4 класів, вихователі ГПД)
Гра - естафета: "Уважні водії" та "Світлофор" (учні 1-2-их класів, вчитель фізичної культури Н.Лазів)
Створення міні-гри "Перехід дороги за сигналом світлофора" засобами Скретч. (учні 4-их класів, вчитель інформатики Н.Купчак)
Перегляд мультфільму «Зай і Чик» - правила дорожнього руху (учні 1-4 класів, вихователі ГПД)
Ігротека «Намалюй знаки» (учні 1-4-их класів, педагог-організатор І.Кундельська)
Розгадування загадок "Дорожні знаки" (учні 2-3-іх класів, вчитель фізичної культури Н.Лазів)
Ситуативно-рольові ігри «Стоп правопорушенням на дорозі!»
Гра про ПДР «Добери риму» (учні 3-іх класів, класні керівники)
Ситуативно-рольові ігри «Стоп правопорушенням на дорозі!» (учні 4-их класів, класні керівники)

 Гра про ПДР «Добери риму» (учні 4-их класів, класні керівники)

 Тематичні ігри "Світлофор", "Стоп". (учні 1-их та 4-их класів, вчитель фізичної культури Х.Осика)
Також, діти зустрілися з працівниками поліції, які провели практичні заняття з правил поедінки на дорозі та відвідали музей Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності.
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 школи. Усі учні, які за підсумками медогляду потрапляють
до спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до їх стан у здоров'я.
Технічний персонал школи постійно працює над забезпеченням відповідного санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях, на
шкільному подвір’ї.
Упродовж 2019-2020 навчального року харчування учнів школи було організовано відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» зі
змінами та доповненнями, Закону України «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями, наказів Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних
закладах та оздоровчих таборах», ухвал Львівської міської ради від 19.04.2018 №3270 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 №
3700 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Львова», від
20.12.2018 №4415 «Про затвердження Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Львова на 2019 рік», наказу
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 30.08.2019 № 357р «Про організацію харчування учнів закладів
загальної середньої освіти м. Львова у 2019-2020 навчальному році», наказу відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів від
30.08.2019р. № 295 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти районів у 2019/2020 навчальному році», наказу по школі
від 30.08.2019 №111 «Про організацію харчування дітей у 2019-2020 навчальному році».
Станом на 02 вересня 2019 року у школі навчалося 568 учнів. Гарячим безоплатним харчуванням охоплено – 568 учнів 1-4-их класів, що
становить 100% від загальної кількості. Організовано харчування дітей пільгових категорій: 1 учень, як дитина позбавлена батьківського
піклування (100%), 1 учень з малозабезпеченої сім’ї (100%). Вартість харчування на одну дитину в день становило для учнів 1-4 класів - 15

гривень, а для учнів пільгових категорій – 18 грн. Оплата харчування учнів здійснюється за безготівковим розрахунком. Учні групи продовженого
дня забезпечуються гарячими обідами за батьківську плату в сумі 18 грн. в день. У шкільній їдальні обладнано 176 посадочних місць.
Харчування забезпечує ФОП Невмержицький Микола Миколайович, завідувач виробництвом Нестерович Оксана Степанівна, кухар Дмитрук
Вікторія Ільївна та працівники кухні. Постачальниками продуктів харчування та продовольчої сировини є: ФОП Лозинська О.І. ( м'ясо яловичини
та овочі, фрукти),, ТЗОВ «Укрриба» (куряче філе, риба морожена), Львівський молочний комбінат ПП «КФ» «Прометей» (молочні продукти:
молоко, сир, сметана), ТЗОВ «Світлий» (масло), ТЗОВ «Горяночка» (твердий сир), ТЗОВ «Сандора» (соки), ТЗОВ «ЛПК» (мінеральні води
негазовані), ПАТ «Концерн хлібопром» (хліб, хлібно-булочні вироби), ТЗОВ «Родина» (буфетна продукція, кондитерські вироби, хлібо-булочні
вироби).
Працівниками харчоблоку ведеться документація з організації харчування, а саме: Журнал бракеражу готової продукції та Журнал бракеражу
сирих продуктів, Норми харчування дотримуються у 1-4 класах відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.
Приміщення харчоблоку та обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Харчоблок забезпечений газовою та електричною
плитами, електроводонагрівачами, посудомийною машиною, вагами для сирої та готової продукції, холодильниками, морозильною камерою,
мармітами та іншим кухонним обладнанням. Їдальня забезпечена необхідною кількістю посуду, маркування посуду відповідає санітарногігієнічним нормам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у робочому стані. Дезінфекція всього посуду, прожарювання
столового інвентарю проводиться відповідно до санітарних вимог. Приватний підприємець забезпечує харчоблок необхідною кількістю миючих та
дезінфікуючих засобів. У харчоблоці наявні всі необхідні інструкції та графік прибирання приміщень харчоблоку. Медичною сестрою Кравець
О.В. ведеться журнал обліку роботи з контролю санітарно-гігієнічного режиму відповідного зразка.
Другий рік школа є учасником проекту «Страва на вибір». В І семестрі 2019-2020н.р. започаткована нова система харчування учнів 4-их класів шведська лінія. Мета запровадження проекту – прищепити молодшим школярам культуру харчування, комунікативні навики, розвинути вміння
самообслуговування, а також раціональне використання продуктів харчування. В рамках проекту багато уваги приділяється вдосконаленню та
оновленню шкільного меню. Приємною несподіванкою для школярів стали страви з книги рецептів Є.Клопотенка. Особливою популярністю
користуються оновлені страви: плов фруктовий, оладки та сирники з карамелізованими яблуками, рис «Паелья», кукурудзяна каша «Полента», а
також оновлені салати. Збільшилася в меню і кількість фруктів.
Харчування учнів здійснюється у естетично оформлених приміщеннях шкільних їдалень з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог
законодавства. Виходячи з вище викладеного,
З метою забезпечення контролю за якістю харчування учнів, недопущення неякісних продуктів харчування та продовольчої сировини,
дотримання санітарних правил та норм, в школі працює громадський контроль, до складу якого входять представники батьківської громади,
працівники школи, медичний працівник. Комісією у першому семестрі проведена перевірка харчоблоку на предмет дотримання санітарногігієнічних норм утримання приміщень, наявності санітарних книжок працівників кухні, а також дотримання затвердженого меню. Результати
перевірок викладені у протоколах.
У вересні та грудні 2019р. проведені опитування учнів 3-4-их класів та батьків 1-4-их класів щодо якості харчування, вдосконалення шкільного
меню та оновлення буфетної продукції. За результатами опитування – якістю харчування задоволені батьки та діти. Проекти «Страва на вибір» та
«Шведська лінія» довели, що сніданок де школярі самі обирають страви та їх кількість значно привабливіший для дітей та ефективніший з точки
зору використаних бюджетних коштів на оплату харчування. А меню та буфетна продукція потребують корекції.
У школі ведеться документація з організації харчування, а саме: Журнал бракеражу готової продукції, Журнал бракеражу сирих продуктів,
книга складського обліку харчової продукції, зошит обліку відходів, журнал реєстрації температурного режиму в холодильниках, двотижневі
(перспективні) меню, щоденні меню-розкладки, картотеки страв, технологічні карти, журнал обліку виконання норм харчування. Відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 норми харчування виконуються 1-4 класи – на 100 %.
Медичною сестрою Кравець О.В. ведуться журнали здоров’я відповідного зразка, прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою школи.

Постачальниками продуктів харчування та продовольчої сировини є: ФОП Лозинська О.І. ( м'ясо яловчини), ТЗОВ «Укрриба» (куряче філе,
риба морожена), ФОП Лозинська О.І. (овочі, фрукти), Львівський молочний комбінат ПП «КФ» «Прометей» (молочні продукти: молоко, сир,
сметана), ТЗОВ «Світлий» (масло), ТЗОВ «Горяночка» твердий сир, ТЗОВ «Сандора» (соки), ТЗОВ «ЛПК» (мінеральні води негазовані), ПАТ
«Концерн хліібопром», (хліб, хлібно-булочні вироби), ТЗОВ «Родина» (буфетна продукція, кондитерські вироби, хлібобулочні вироби).
У шкільній їдальні обладнано 170 посадочних місця.
Приміщення харчоблоку та обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Харчоблок обладнаний двома газовими та електричною
плитами, електроводонагрівачем, електром’ясорубкою, посудомийною машиною та вагами для сирої продукції, вагами для готової продукції,
холодильниками, морозильною камерою для зберігання м’ясних, рибних, молочних продуктів та зберігання добових проб.
Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у робочому стані.
У школі є ванни для миття посуду, проводиться дезінфекція всього посуду, прожарювання столового інвентарю. Згідно норм на харчоблоках
знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації щодо їх застосування. На харчоблоках наявні всі необхідні
інструкції та графік прибирання приміщень харчоблоку. Прибирання обідних зал проводиться вчасно згідно вимог санітарного законодавства.
Харчування учнів здійснюється у естетично оформлених приміщеннях шкільних їдалень з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог
законодавства.
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 2019-2020 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.
Протягом 2019-2020 н.р. керівники невоєнізованих формувань ЦЗ пройшли функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового
призначення) у сфері цивільного захисту та отримали посвідчення М.Юрдига, навчання з пожежної безпеки Н.Воронна, О.Лис.
1.8. Аналіз роботи шкільної бібліотеки
Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 № 139)
бібліотека Початкової школи № 53 Львівської міської ради є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне та культурнопросвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.
Бібліотекарем у школі працює Макаровська Олександра Володимирівна, провідний бібліотекар, стаж – 39 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 2019-2020 навчальний рік.
Протягом 2019-2020 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 8004 примірники. З них фонд підручників становить 6447 примірники, художньої літератури – 1557 примірників.
Кількість читачів – 306 учнів, що складає 54 % від загальної кількості учнів школи.
Кількість відвідувань бібліотеки читачами : за місяць - 220 читачів, за рік – 1380 читачів . Книговидача за рік: підручників – 4050, художньої
літератури – 1339.
Бібліотека обладнана 1 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 школи на 2019-2020 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 бібліотец і оформлені різні
тематичні виставки, папки, полиці, інформаційні куточки.
Протягом 2019-2020 навчального року бібліотекарем школи О. Макаровська оформлені:
тематичні виставки : «Осінь в гості запросила», «Зустрічай нас, рідна школо», «Львівська перлина світового вокалу»(С.Крушельницька), «Здорова
дитина – здорова родина», «За Україну, за її волю» (До дня ЗУНР), «Він рідне слово пробудив» (до дня народження М.Шашкевича), «Піднялась
Україна з колін…» (до дня Гідності та Свободи), «Дай нам, Боже, любити так Україну, як любив її Він « (до 80-річчя з дня народження
В.Чорновола), «О, не забудем тридцять третій» ( до дня відзначення Голодомору) , «День моєї країни» (до Дня Соборності), «Їх було триста» (до
Дня Героїв Крут), «Ні, я жива. Я буду вічно жити!» (до дня народження Лесі Українки), «Шевченка полум’яне слово..» (до дня народження
Т.Шевченка), «Люблю тебе, мій древній Львове» та багато інших.
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- духовний чинник»,(до місячника читання книги), «Покровонько, Покровонько, покрий 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).
Олександра Володимирівна продовжує доповнювати картотеку та каталоги, поновлювати інформацією «Український календар».

Традиційно кожного року проводиться презентація шкільної бібліотеки для учнів перших класів. Проводилися бесіди з учнями перших класів
про правила користування бібліотекою,книгою. Учні зустрічалися з малим Левчиком, Незнайком та іншими літературними героями. Вже стало
традицією проводити екскурсії учнів до центральної міської дитячої бібліотеки, де проводилися масові заходи на тему:
«Презентація книги Г.Кирпи «Мій тато став зіркою», (4-ті кл.);
«Майстер клас «Таке просте і незвичайне», (3-А кл.);
Година доброти та презентація книги «Соловейко з одним крилом» О.Романчука;
«Посвята в читачі бібліотеки» була проведена для учнів других класів.

Для ГПД учнів перших класів проводяться «Дні малюка у бібліотеці». Для них були прочитані українські народні казки , проведені перегляди
за мотивами українських народних казок.
Для учнів 2-го класу було прочитано та обговорено казку «Сіль дорожча за золото».
Періодично в бібліотеці проводяться тижні повернення книг «Книга проситься додому».
Читачі бібліотеки постійно беруть участь у проведенні акції «Подаруй бібліотеці книгу». По мірі надходження книг оновлюється постійно
діючий куточок «Ці книги подарували наші читачі».
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 4-их класів зустрілися з
письменницею Вікторією Ковальчук, а учні 1-их та 3-іх класів з письменником Олександром Зімба.
Учні школи приймали участь у проведенні акції «Подаруй бібліотеці книжку» (подаровано для шкільної бібліотеки 48 екземплярів художньої
літератури).
Спільно з класними керівниками бібліотека провела бібліотечно-бібліографічні години за такими темами: «Першодрукар І.Федоров» (3-і
класи), «Як друкують наші книги» (Перегляд відеофільму , 3-і кл.), «Як книжка прийшла до людей» (ГПД 3-іх кл.), (перегляд медіафільму), «Дитяча
періодика», (3-і кл.), «Як правильно поводитися в бібліотеці» (1-і кл), «Храм науки – шкільна бібліотека», «Правила поводження з книгою»,
«Правила користування бібліотекою» (2-і кл.).
Для учнів 3-4их класів проведено конкурс казкознавців «Чи є дерево зацвіте першим».
У зв’язку з оголошенням карантину проведено корегування плану роботи бібліотеки. Під час карантину навчання відбувалося за допомогою
інформаційних технологій. Для здобувачів освіти на сайті закладу розміщувалися наступні матеріали:
- «Коронавірус в Україні та його профілактика», Що ми знаємо про коронавірус? Цікаві та корисні факти;
- Віртуальна подорож - «Подорож сучасними бібліотеками світу»;
- До Дня матері – «Довіку матінку шануйте - свій найсвятіший оберіг»;
- Віртуальна подорож – «Пам’ятники літературним героям»;
- До Дня пам’яті та примирення в Україні – «Кожен день, кожен час пам‘ятайте …»;
- Онлайн матеріали до Дня родини - «Міжнародний день сім'ї: традиції свята»;
- Бібліотечний онлайн урок: Читати – це класно! Читати – це модно! Читати – це круто!;
- Матеріали до Дня Європи в Україні - історія та традиції свята;
- Години цікавих повідомлень. «Цікаві факти про Україну, які вас зацікавлять», «Історія письма у слов'ян».
- До дня української вишиванки - «Доки жива традиція – жива країна»;
- До 180-річчя від дня народження українського письменника, драматурга, театрального режисера і актора Марка Луки́ча Кропивни́цького;
Була надана допомога протягом навчального року класним керівникам у проведенні виховних заходів з питань техніки безпеки, охо рони
здоров’я і життя дітей. Пройшов цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з учителями української мови та літератури.
Своєчасно ведеться обробка, видача нових підручників, а також списання старих підручників.
Леся Володимирівна брала у проведенні районних і міських семінарів шкільних бібліотекарів.
1.9. Аналіз роботи практичного психолога
Практичний психолог початкової школи №53 Львівської міської ради здійснює свою роботу відповідно Закону України «Про освіту» ст..21,
22, 57; Положення про психологічну службу у системі освіти України від 22.05.2018 № 509; посадовою інструкцією, Конституцією України,
рішенням органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права
дитини, Етичним кодексом, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи

при КУ імені Бориса Грінченка, адміністративним, трудовим законодавством, а також статутом, нормативно-правовими актами школи, трудовою
угодою.
Шматок Наталія Павлівна має стаж роботи практичного психолога 4 роки та є спеціалістом ІІ кваліфікаційної категорії. Організація роботи
психолога базується на поєднані таких компонентів: соціально-психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію
державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу; річного, місячного планів роботи.
На виконання плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік практичний психолог працювала над роз’язанням наступних задач:
 впровадження в практику спеціальної школи корекційно-розвиваючих програм освітньої діяльності з урахуванням особливостей
психофізичного розвитку учнів;
 виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм психолого-педагогічної допомоги;
 проведення психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки учнів, а також інших проявів асоціальної форми поведінки;
 здійснення профілактики злочинності булінгу;
 надання консультативної допомоги педагогічному колективу щодо виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку
учнів.
Аналізуючи діагностичну групову роботу з учнями, були використані методики: «Мій клас» та «Що мені подобається в школі», що спрямовані
на вивчення становища дитини в колективі, виявляє ставлення учнів до школи і мотиваційну готовність до навчання першокласників;
«Соціометрія» для діагностики міжособистісних відносин та виявлення ролі кожного учня у класному колективі; «Неіснуюча тварина» для
дослідження загальних особливостей особистості дитини, агресивності, труднощів у спілкуванні; «Кактус» щодо діагностики емоційноособистісної сфери дитини, виявлення наявності агресії, її направленості і інтенсивності; «Сходинки самооцінки» вивчення самооцінки учнів; тест
«Мотивація учнів до навчальної діяльності».
У індивідуальній діагностичній роботі були використані методики: «Малюнок сім’ї» для виявлення особливостей внутрішньосімейних відносин,
«Баранчик у пляшці» щоб оцінити взаємодію дитини з найближчим оточенням, картину світу учня, ранні відносини з матір‘ю, спосіб сепарації, які
ресурси є у дитини для відділення; «Дерево» спрямована на дослідження шкільної мотивації,адаптації та визначення актуального стану дитини,
«Людина під дощем» допомагає визначити силу характеру дитини, її здатність долати несприятливі ситуації, протистояти їм.
Метою корекційно-розвивальної роботи було проведення індивідуальних та групових занять, що спрямовані на розвиток пізнавальних
процесів, креативного мислення та розвиток творчих здібностей, формування самостійного прийняття рішення, саморегуляції та самоконтролю,
корекції емоційно-вольової сфери та комунікативної компетенції учнів та інше. Зокрема, було проведено комплекс корекційно-розвивальних занять
з першокласниками для успішної адаптації до шкільного середовища.
Враховуючи позитивні результати, отримані після корекційно-відновлювальних та розвивальних занять (групових та індивідуальних), важливо
продовжити та поглибити роботу в цих напрямках.
З учнями протягом року було проведено ряд тренінгів та психологічних бесід на теми: «Друг – одна душа, що живе в двох тілах»,
«Толерантність до людей з інвалідністю», «Сила слова», «Конфлікти: способи їх вирішення», «Подорож у чарівну країну емоцій», «Красиве і
некрасиве в поведінці дітей», «Моє комфортне місце», «Безпечний інтернет», «Слух – мій друг», «Добрі і погані вчинки – роби правильний вибір».
Учням школи також надавались індивідуальні консультації на актуальні теми: труднощі у навчанні, взаємостосунки в учнівському колективі,
відсутність мотивації до навчання, булінг.
Для педагогічних працівників було проведено тренінг на тему: «Солодка мандала, як метод гармонізації стосунків у колективі»(28.02.2020
р.), в який було включено вправи на розвиток педагогічних здібностей, зняття напруги та втоми; підготовка і виступ на педагогічних нарадах;
індивідуальні консультації учителям протягом навчального року на актуальні теми: асоціальні прояви у поведінці дітей, вікові та індивідуальні
особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, готовність до шкільного життя та труднощі у навчанні, адаптація дитини до нового колективу.

Робота з батьками проводилась за таким чином: виступи на батьківських зборах на теми: «Рекомендації батькам щодо успішної адаптації
першокласників» (20.08.2019р.), «Формування позитивного мислення в дітей» (24.01.2020); індивідуальні та сімейні консультації батькам протягом
навчального року найчастіше на теми: труднощі у навчанні дітей, адаптація дитини до нового колективу, проблеми самооцінки дитини, асоціальні
прояви у поведінці дітей, психологічний клімат учнівського колективу та міжособистісні конфлікти, взаємовідносини в системі «вчитель-учень» та
«батьки-діти».
Під час карантину для дітей було організовано арт-марафон, який складався з 10-и арттерапевтичних технік, метою якого було вивільнення
від негативних емоцій, розвиток уяви, уваги, мислення, пам`яті, гармонізація внутрішнього стану, концентрація на власних емоціях та потребах.
Теми арттерапевтичних технік, які було проведено є виставлені на сайті школи з роботами дітей: «Фантастичне дерево», «Живий будинок»,
«Незвичне малювання», «Великодній заєць», «Крапковий малюнок», «Креативний автопортрет», «Крупотерапія», «Ниткографія», «Ти – мій
супергерой», «Подвійний дудлінг».
На сайті школи було висвітлено такі важливі теми як: «Булінг (цькування) у закладі освіти» та «Заходи ПШ №53 м. Львова щодо протидії
булінгу на 2020-2022 роки»; «Перша допомога після впливу стресових чинників», «Тайм-менеджмент», «Як говорити з дітьми про пандемію»,
«Часопроведення дітей під час карантину»; «Стабілізація та уникнення погіршення психологічного стану», «Панічні атаки і способи їх подолання»,
«Рекомендації щодо збільшення ефективності віддаленої роботи», «Пандемія: психологічні стадії переживання».
Самоосвіта - невід’ємна частина у роботі психолога. Протягом року було пройдено 4 модулі курсу «Корекція психосоматичних проявів
методом арт-терапії», автором якого є Вікторія Назаревич. Модуль №1: «Первинна діагностика клієнта, поняття про підходи до роботи з
психосоматичними реакціями і симптомами в арт-терапевтичному процесі»; модуль №2: «Арт- діагностика клієнта, робота з образом тіла в
малюнках і метафоричних, тематичних картах»; модуль №3: «Проективні діагностичні техніки психосоматичних проявів в системі психологічного
консультування»; модуль №4: «Корекція психосоматичних станів у дітей та підлітків методами артпсихології».
Прослухала вебінари на теми: «Казкотерапія для підлітків. Чи є спеціальні казки і чи будуть підлітки їх слухати. Як працює і як
використовувати?»(Олена Петрушевич); «Робота з сімейною генограмою» (Наталія Кордунська); «Майндфулнес і щастя!» (Антоніна Сорочинська);
«Погляд на емоції у гештальті» (Олена Дерень); «Знайомство з позитивною психотерапією» (Каріна Соловйова); «Якість спілкування. Включена
взаємодія. Сигнали, які ми зчитуємо і подаємо співрозмовникові» (Катерина Луголообі); «Синдром відкладено життя» (Ольга Кітура);
«Сексуальність через гештальт підхід» (Людмила Філомонюк); «Як активізувати свої внутрішні ресурси» (Галина Капшій); «Дотягнутись до...
Важливість безпечної прив’язаності у житті та як вона проявляється і який має вплив на формування стосунків у парі» (Наталія Дяків); «З якими
скарбами ми виходимо з карантину» (Наталія Шпот); «Базові емоційні потреби та турбота про себе» (Мар’яна Франко); «Основи
нейропсихологічного корекційного інструментарію. Як дихає мозок?» (Дана Мехедова); «Можливості арт-терапії в роботі з комп'ютерною
залежністю у дітей і підлітків» (Ірина Холод); «Алкогольна залежність: звідки все починається?» (Тетяна Павлусів); «Як досягнути цілі?» (Галина
Скляр).
1.10. Аналіз роботи медичного кабінету школи
Медичне обслуговування учнів школи забезпечує медична сестра школи Кравець Олена Василівна.
Основними напрямками діяльності медичної сестри О.Кравець у 2019-2020 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
20132014201520162017201820192014н.р.
2015н.р.
2016н.р.
2017н.р.
2018н.р.
2019н.р.
2020н.р.
ГРВІ
315
313
331
210
274
256
181
Бронхіт
101
73
76
35
68
66
35
Ларенготрахеїт
68
39
39
22
25
15
12
Захворювання шлунково1
2
2
4
3
3
1
кишечного тракту
Загальна кількість
558
592
613
532
640
684
465
захворювань
Інфекційні захворювання
17
5
5
5
17
69
32
Проба Руф’є (учні перших
класів)
Обстежено
Спеціальна група
Підготовча
Основна

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

2013-2014н.р. 2014-2015н.р. 2015-2016н.р.
123
2
27
94

20132014н.р.
520
520
392
128
20
2
12
35
11
8
2

144
2
25
117

20142015н.р.
518
517
387
130
18
4
7
29
14
6
4

131
1
39
91

20152016н.р.
523
522
334
127
16
5
7
66
18
7
8

20162017н.р.
539
12
202
325

20162017н.р.
539
539
359
180
16
4
4
68
38
11
3

20172018н.р.
546
9
207
329

20172018н.р.
547
546
402
144
25
1
2
66
34
7
3

20182019н.р.
562
6
179
377

Таблиця 2
20192020н.р.
565
8
197
358

20182019н.р.
562
562
432
130
17
1
2
68
17
8
4

Таблиця 3
20192020н.р.
565
565
439
126
10
0
1
47
17
6
7

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.
1.10. 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 2019-2020 навчальному році виділено 2024340,32 грн., з них:
На харчування у 2019-2020 н.р. виділено 890699,00 грн.
На оплату комунальних послуг – 541165,81грн., з них:
Теплопостачання – 462266,18 грн.
Водопостачання – 19832,21 грн.
Електроенергія – 42050,29грн.
Дератизація та дезінсекція – 3115,11грн.
Вивіз сміття – 13301,47 грн.
Газ-600,55 грн.
Школа отримала відшкодування за комунальні послуги:
ЛМГО «Клуб спортивного танцю «Фокстрот» – 3591,10 грн. (теплопостачання 2069,45 грн., водопостачання 485,12 грн., електроенергія 689,40 грн.,
дератизація і дезінфекція 261,65 грн., вивіз сміття 85,48 грн. )
ГО «НДЮХАНТ «Полуничка» – 18765,69 грн. (теплопостачання 16265,24 грн., водопостачання 400,80 грн., електроенергія 1228,96 грн.,
дератизація і дезінфекція 513,93 грн., вивіз сміття 356,76 грн.)
ФОП Галечко А.Г. – 681,29 грн. (теплопостачання 501,98 грн., водопостачання 80,81 грн., електроенергія 40,92 грн., дератизація і дезинфекція
14,62 грн., вивіз сміття 43,96 грн.)
ФОП Невмержицький М.М. – 51516,99 грн. (теплопостачання 11161,95 грн., водопостачання 13578,64 грн., електроенергія 35343,90 грн.,
дератизація і дезінфекція 70,02 грн, вивіз сміття 00 грн, газ 1975,20 грн.).
ГО «КМЦ Писаночка» – 523,48 грн. (теплопостачання 404,52 грн., водопостачання 79,03 грн., електроенергія 1,41 грн., дератизація і дезінфекція
10,81 грн., вивіз сміття 27,63 грн.)
Львівська шахова академія --- 842,81 грн.(теплопостачання 751,58 грн., водопостачання 38,64 грн., електроенергія 20,84 грн., дератизація і
дезінфекція 15,50 грн., вивіз сміття 16,25 грн.)
«Львівська обласна федерація кіокушинкай карате» --- 521,37 грн.(теплопостачання 285,52 грн., водопостачання 58,90 грн.,електроенергія 143,08
грн., дератизація і дезінфекція 24,36 грн., вивіз сміття 9,51 грн.)
Послуги з охорони приміщень школі надає ПП „Лев-4”. За надані послуги з благодійного рахунку перераховано 63828,00 грн.
За бюджетні кошти з 06.2019-06.2020рр.:
Придбано за бюджетні кошти з червня 2019 по червень 2020рр. на суму 431126,67 грн. :
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
114,71
Послуги звязку
750,06
«Час-Пік»
Господарські товари
Червень
2297,10 «Час-Пік»
Канцелярські товари
1176,96 « Час-Пік»
Грошові одиниці на магнітах,тематичні дні(методика НУШ)

« Час-Пік»
ФОП Гіль В.П.
ФОП Копчак О.Л.
Навчально-методичний центр
280,00
цивільного захисту
744,72
«Епіцентр К»
170,00 ДП НТЦ "УАРНЕТ"

16763,04
1201,00
1418,00

Липень

Серпень

5985,06

ТзОВ "Епіцентр К"

114,71
170,00
2970,00
10842,00
5800,00
30566,00

ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
ПП Дацків В.М.
МПП «АТОМ»
ТзОВ «Нова школа»
ФОП Кирильченко О.П.

Навчання
Спортивний інвентар
Послуги інтернету
Світильник світлодіодний
Емаль біла
Пилосмок BOSCH
Послуги звязку
Послуги інтернету
Мастика до підлоги
Шафи,столи НУШ
Ляльковий театр НУШ
Дидактика
НУШ

914,96

ТзОВ "Епіцентр К"

Засоби для чищення,дизинфекційні,папір

114,71
23547,00
1418,00
170,00
106326,0

Послуги звязку
Інтерактивні дошки НУШ
система "Зарплата"
Послуги інтернету
Поточний ремонт водостічної системи

549,54
4087,00
300,00

ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
Фоп Поліщук І.В.
ФО Копчак О. Л.
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
МПП « СЯН»
Львівське обласне спеціалізоване
ремонтно-будівельне підприємство
протипожежних робіт ДПТ
України
«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»
ФОП Рожок Г.І.
ФОП Вдовін П.Я.

2838,00

ПП «ЕКОЗАХИСТ»

170,00
114,71
600,00
612,91
3828,00
5504,00

ДП НТЦ "УАРНЕТ"
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
КП ЛОР "Аптека№1"
ДП «Західний центр держпраці»
МПП «АТОМ»
ФОП Гіль В.П.

3157,92

Вересень

Учбово-розвиваючий матеріал
Дидактика
Зарплата

Перезарядка вогнегасників
Повірка,опломбування засобів обліку води
Журнали, щоденники,свідоцтва
Перевірка димовентиляційних каналів
Перевірка заземлення електрообладнання та опору ізоляції кабельних
ліній,проводок і обладнання
Послуги інтернету
Послуги звязку
Медикаменти
Проведено навчання
Лавки,столи НУШ
Дидактика НУШ

Всього

Жовтень

Листопад

235616,11
2929,92
2340,00
3410,64
170,00
1418,00
1100,00
114,71
5740,00
990,00
170,00
114,71
34972,61
6225,00
2200,00
4000,00
4051,45
2692,80

Грудень

Всього за 2019
Січ.20
Лютий

ТзОВ «ПОЛІФАРБ»
ФОП Бортник В.В.
ТзОВ "Епіцентр К"
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
ФО Копчак О. Л.
ТзОВ «ІВОЯ»
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
ФОП Романишин Р.Ю.
ТОВ ФОП Рожок Г.І.
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
ТзОВ "Епіцентр К"
ТзОВ «НЕО-ІТ»
ТзОВ «НЕО-ІТ»
ТзОВ «СЕРВІСНЕТ»
ЛКП «Залізничнетеплоенерго»
ТзОВ
«Торгова
компанія
спецодяг»
ТзОВ «Епіцентр К»
Фоп Копчак О.Л.
АТ «УКРПОШТА»
ФОП Губчук М.Ю.
ПП Лозинський Б.Я.
ТзОВ «Охорона-Комплекс-Титан».
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
ФОП Семпокрил П.Б.
ТзОВ «Петерсон Системи»
ТзОВ «Петерсон Системи»
ТзОВ «Петерсон Системи»

1593,96
1418,00
2178,06
4300,00
300,00
1410,00
170,00
170,00
114,71
114,71
6950,00
4125,00
14976.00
10860.00
356936,39
-----------1606,00

ФОП "Копчак П.О."

Фарби
Термоперетворювачі опору,елемент живлення
Десзасоби,Лампа,Папір
Послуги інтернету
система "Зарплата"
Програма Медок
Послуги звязку
Багатофункційний пристрій
Свідоцтво досягнень
Послуги інтернету
Послуги звязку
Плитка до підлоги
Інтернатизація
Інтернатизація
Інтернатизація
Забезпечення повірки ЗВТ,монтаж лічильника
Жилети дитячі
Господарські товари
Обслуговування системи "Зарплата"
Передплата періодичних видань
Заправка картріджу
Біохлор
Послуги з поточного ремонту та налагоджування системи безпеки
Послуги інтернету
Послуги інтернету
Послуги звязку
Послуги звязку
Клей ,Грунтівка
Точка доступу Аruda
Точка доступу Аruda.Адаптер
Комутатор HPE Aruda
-------Обслуговування системи зарплата

129,83
170,00
7199,00
3428.82
1193,64
804,00

ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
«Укрбізнесколсалтинг»
«НОВА ЛІНІЯ»
ТзОВ ВТП «ОРБІТА-ПЛЮС»
Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
ТзОВ «АЙПІЛІНК"
ПИП «ВОГНЕБОРЕЦЬ»
ФОП Романишин Р.Ю.
ТзОВ «Технології для бізнесу»
ТзОВ «Технології для бізнесу»

Послуги звязку
Послуги інтернету
Комп’ютер COMEL Business C200
Господарські матеріали
Канцелярські товари
Проведено навчання

170,00
Послуги інтернету
129,83
Послуги звязку
11262,74
Встановлення WF точок доступу
Березень
31828,20
Вогнезахист дерев’яних конструкцій
2160,00
Засоби гігієнічні для рук
5548,50
Робот-конструктор
3996,00
Робот-конструктор
69626,56
Всього
170,00
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
Послуги інтернету
129,83
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
Послуги звязку
Квітень
1606,00
ФОП Копчак О.Л.
Обслуговування системи зарплата
2358,06
АТ «УКРПОШТА»
Газети і журнали
170,00
ДП НТЦ "УАРНЕТ"
Послуги інтернету
Травень
129,83
ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ"
Послуги звязку
Всього за 2020
74190,28
Разом
431126,67
З бюджет розвитку - 161348,84грн (Виготовлення проєктно кошторисної документації-106822,20 грн., Експертиза проекту будинку—17041,64
грн.,Інтерактивні дошки-37485,00 грн.)
За благодійні кошти та силами батьків в період з 01.07.2019 р. по 01.07.2020р. в приміщені школи проведені наступні роботи:
 санітарний ремонт танцювального залу (технічні працівники, робітник з обслуговування приміщень);
 ремонт сходів (ФОП В.Штельма з матеріалів замовника)
 санітарні ремонти 5-ти навчальних кабінетів (батьки, технічні працівники);
 косметичний ремонт спортивного залу (пристосованого) (технічні працівники, робітник з обслуговування приміщень);
 санітарний ремонт коридору (технічні працівники, робітник з обслуговування приміщень);
 санітарний ремонт приміщення для техпрацівників (технічні працівники, робітник з обслуговування приміщень);
 заміна паркету в навчальному кабінеті (батьки);
 косметичний ремонт приміщення харчоблоку (ФОП М.М.Невмержицький).
Надходження в натуральній формі – 102589,19 грн.
Місяць
Загальна
КЕКВ
Витраченно Постачальник
Призначення
сума, що
надійшла

Залишок :
Червень

37951,18
58556,00

-----2240
7326,00
(послуги) 437,00
1782,00
6137,22
900,00

Липень

11000,00

2240
437,00
(послуги)
900,00
2240
4300,00
(послуги)
2210
2838,96
19300,00

Серпень

Вересень

26000,00

42356,00

2240
437,00
(послуги)
900,00
2210
2210
3110
2210
3110
2240
(послуги)

4128,00
4000,80
33565,00
2246,00
27986,40
437,00
10080,00
900,00

Жовтень

Листопад

3684,00

13658,40

2240
437,00
(послуги)
900,00
2240
8640,00
2240
437,00
(послуги)
900,00

---ПП "ЛЕВ-4"
ТзОВ " Охорона-Комплекс-Титан"
ПП "ЛЕВ-4"
«Час-Пік»
"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

----Надання охороних поослуг
Сигналізація та система відеонагляду
Надання охороних поослуг
Канцтовари,дошки маркерні
'Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації
Сигналізація та система відеонагляду

"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
ФОП Кузич Р.Р.

ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації
Монтаж припливно-витяжної системи
вентиляції з рекуперацією тепла
Карниз струн.Рейс хром
Припливно-витяжна система вентиляції з
рекуперацією т епла
Сигналізація та система відеонагляду

"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
ТзОВ "Епіцентр К"
ТзОВ "Епіцентр К"
ФОП Поліщук І.В.
ФОП Малькут М.О.
ТзОВ»НЕО-ІТ»
ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації
Килимове покриття та оверлок
Полиця декоративна, Пуфи
Newline R3-800.Довгофокусний проектор
Мишки
Портативний комп’ютер
Сигналізація та система відеонагляду

ПП "ЛЕВ-4"
"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

Послуги охорони
Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації
Сигналізація та система відеонагляду

"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
ПП "ЛЕВ-4"
ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації
Послуги охорони
Сигналізація та система відеонагляду

"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України

Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації

ТзОВ "Епіцентр К"
СПД Охіндушко Х.Є.

Грудень

Січень
2020р.
Лютий

5256,00

19868,00
22032,00

Березень

Квітень

Травень

Всього
Залишок :

4625,00

3150,00

210185,40
20945,99

ПП "ЛЕВ-4"
ТзОВ «Епіцентр К»
ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

Послуги охорони
Фліпчарт,дошка оборотномобільна,таці
Сигналізація та система відеонагляду

"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
ПП "ЛЕВ-4"
ТзОВ «Епіцентр К»
ПП "ЛЕВ-4"

Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації
Послуги охорони
Фліпчарт
Послуги охорони

2000,00

"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України

Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації

2240
874,00
2240
7200,00
2240
1000,00
(послуги)

ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"
ПП "ЛЕВ-4"
"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України

Сигналізація та система відеонагляду
Послуги охорони
Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації

2240
2210
2240
2240
(послуги)

437,00
2538,13
3840,00
1000,00

ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"
ТзОВ «МЕДФАРМ»
ПП "ЛЕВ-4"
"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України

Сигналізація та система відеонагляду
Рециркулятор бактерицидний
Послуги охорони
Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації

2210
6334,20
2240
437,00
2240
1000,00
(послуги)

ТзОВ «ЕПІЦЕНТР К»
ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"
"Охорона" Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України

Шафа для одягу
Сигналізація та система відеонагляду
Централізоване спостереження за станом
систем тривожної сигналізації

2240

10403,78

ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

2240
-----

437,00
227190,59
----

ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан"

Поточний ремонт та налагоджування системи
безпеки
Сигналізація та система відеонагляду

----

-----

2240
9600,00
2210
17075,88
2240
437,00
(послуги)
900,00
2240
2210
2240
(послуги)
2240
(послуги)

8160,00
5965,02
7200,00

Проблеми:
– потребує облаштування пришкільна територія;
– незавершений ремонт фасаду школи;

– капітальний ремонт водопроводу (заміна аварійних труб);
– заміна огорожі;
1.11. Пріоритетні завдання та цілі школи на 2020/2021 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 2020/2021н.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

17.0821.08

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Затвердити:
-мережу класів
1-х-4 кл.
2-х-5 кл.
3-х- 4 кл.
4-х - 4кл.
-режим роботи школи на
2020-2021 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)
5.Перевірка санітарного
стану школи перед
новим навчальним
роком (О.Кравець)
6. Підготовка медичного
кабінету до нового
навчального року,
забезпечення
медикаментами, медінвентарем (ростомір,
тонометр, фонендоско
п)
7.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО вчителів
англ.мови №1:
Тема: Нестандартність викладання англійської мови у
початковій школі в умовах
дистанційного навчання.
1.Педагогічний процес в умовах дистанційного навчання:
комунікація між учителем та
учнями.
2.Нестандартність викладання англійської мови у
початковій школі в умовах
дистанційного навчання.
3.Вивчення вимог згідно
календарного планування та
ведення шкільної
документації.
4.Обговорення та затвердження плану роботи МО на
I семестр 2020-2021 н.р.
2.Засідання ШМО вчителів початкових класів №1
1.Звіт про роботу МО
вчителів початкових
класів за 2019\20н.р. та
затвердження плану
роботи методоб’ єднання
на 2020-2021 н. р.
2.Обговорення методичних
рекомендацій «Особливості
навчально- виховного
процесу у початкових класах
загальноосвітніх навчальних
закладів у 2020-2021 н.р.»
3.Розгляд інструкцій щодо
ведення Класного журналу в
1- 4 класах загальноосвітніх
навчальних закладів
4.Корегування планів роботи
на 2020/21н.р.
5.Рекомендації до проведе-

Керівництво освітнім
процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

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

1.23 серпня - День
Державного Прапора
України (педагогорганізатор, бібліотекар
О.Макаровська )

2.Засідання педагогічної
ради №1
« Основні орієнтири нового
навчального року»
1.Підсумки роботи
педагогічного колективу за
2019-2020н.р., визначення
пріоритетних напрямів
роботи на 2020-2021н.р. ,
затвердження плану роботи
школи на 2020-2021 н.р.
(Н.Ворона)
2. Про річний навчальний
план та розподіл
педагогічного навантаження
вчителів на новий навчальний
рік. (О.Лис)
3.Особливості організації
освітнього процесу та
інструктивно-методичні
рекомендації МОН України
щодо викладання навчальних
предметів у 2020-2021
навчальному році.(
Н.Святошенко)
4.Оцінювання навчальних
досягнень учнів початкових
класів у 2020-2021 н.р.
5. Затвердження Правил
внутрішнього розпорядку для
учнів та батьків.
6.Атестація педпрацівників у
2020-2021н.р. (Н.Ворона)
7.Різне

2. 24 серпня - День
Незалежності України
(педагог-орга-нізатор,
бібліотекар О.Макаровська, керівник гуртка
Є.Ваньчак)
3. Організація свята
Першого дзвоника
(заступники директора,
педагог-організатор,
Є.Ваньчак)
4. Оформлення виставки
«Зустрічай нас рідна
школо» (бібліотекар
О.Макаровська)

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,
3. Адміністративна
нарада:
-дотримання санітарноепідемічних вимог, щодо
протидії поширенню
COVID 2019
рекомендованих МОЗ
України (О.Кравець)
- забезпечення підручниками (бібліотекар
О.Макаровська)
-готовність кабінетів до
навчального року, стан
навчально-матеріальної
бази (заст. директора)
-дотримання умов БЖ
та ОП, медичне
забезпечення школи
(О.Лис, медсестра
О.Кравець)
5.Аналіз проходження
медичного огляду
працівниками школи
(медсестра О.Кравець)
6.Збори для батьків
майбутніх першокласників.
„Організація навчання
першокласника”
(дирекція, медична
сестра, практичний
психолог Н.Шматок)

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

ння Першого уроку.
6.Організація наставництва.
Організація самоосвіти
вчителів, затвердження
науково-методичних
проблем
7.Розроблення пам’ятки
«Навчаю дистанційно»

Тижні
місяця

25.0828.08

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, І.Гадупяк)
6. Місячник „Увага! Діти
-на дорозі!” (педагог-організатор)
7. Первірка наявності
медичного огляду учнів,
карту профілактичних
щеплень
8. Засоби індивідуального захисту, дезрозчини
та правилаа їх
використання (медсестра
О.Кравець)

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.
3.Організація роботи гуртків
(заст. директ., накази
Н.Святошенко)
4.Засідання МО ГПД №1:
Тема:Організація
забезпечення діяльності ГПД
у 2020-2021н.р.
1.Аналіз роботи МО
вихователів ГПД за 20192020н.р.
2.Нормативнно-правова база
для ГПД. Номативнометодичне забезпечення
роботи ГПД та рекомендації
щодо організації діяльності їх
у 2020-2021н.р. Дистанційнне
навчання ГПД
3.Рекомендації МОЗ України
щодо організації освітнього
процесу з 01 вересня 20202021н.р.
4.Обговорення та
затвердження плану робои
МО на 2020-2021н.р.
5.Різне.

Керівництво освітнім
процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Засідання МО № 1:
1.Аналіз роботи МР за 20192020н.р., обговорення і
затвердження плану
роботи МР на 2020-2021н.р.
Розподіл обов’язків між
членами МР.
2.Обговорення і затвердження
планів роботи шкільних
методичних об’єднань,творчої
групи.
3.Особливості організації
освітнього процесу та
інструктивно-методичні
рекомендації МОН України
щодо викладання предметів у
2020-2021 навчальному році.
4. Особливості викладання
предметів в умовах
дистанційного навчання
5.Атестація членів
педагогічного колективу в
2020-2021 н. р.
6.Про участь учителів в
програмі «Успішний
педагог».

1. Організація роботи
бібліотеки:
-Затвердження плану
роботи на 2020-2021н.р.
(Н.Ворона)
-Затвердження графіка
роботи бібліотекаря
(Н.Ворона)
2. Забезпечення
підручниками учнів та
вчителів школи
(бібліотекар
О.Макаровська)

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 тарифікації
(тарифікаційна комісія)
4.Затвердження режиму
роботи технічного персоналу та розподіл обсягу виконуваних робіт у
2020/21н.р. (завгосп
школи І.Гадупяк, 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 )
8.Організація роботи з
питань ОП і БЖ. (наказ,
заст. директора О.Лис)

Контрольноаналітична діяльність
1.Аналіз та затвердження:
- календарно-тематичного планування
навчального матеріалу на 2020-2021
н.р.
2. Координація графіка проведення
контрольних робіт на
І семестр 20202021н.р. (директор,
заступники
директора)

Тижні
місяця

01.0904.09

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1. Збір відомостей і складання звітів ЗНЗ-1, списки учнів, форма-1, 2, 4
(заст.директора О.Лис,
соц.педагог
О.Максимчук)
2.Бесіди та знайомство з
батьками 1-их кл.
(пр.психолог Н.Шматок)
3.Вступний інструктаж
з БЖ (кл. керівники)
4. Первинний інструктаж з БЖ (кл.керівники,
вчитілі предметники
5..Організація роботи
медичного кабінету:
-Огляд на педикульоз
учнів 1-4 класів
- 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, цукрового
діабети, ожиріння (при
потребі) /мед.сестра
О.Кравець, наказ/
6. Бесіди про попередження дитячого травматизму під час перев (класні
керівники, вихователі
ГПД)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Організація атестації
вчителів:
-створення атестаційної
комісії І рівня
-ознайомлення педколективу
з нормами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
(заст.директора
Н.Святошенко, наказ)
2. Корекція графіка проходження курсів підвищення
кваліфікації педагогічними
працівниками (заст.директора Н.Святошенко)

Керівництво освітнім
процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.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.
(заст.директ. О.Лис, наказ)
4. Забезпечення необхідними
засобами індивідуального
захисту, які відповідають
вимогам Держстандартів
5.Організація гарячого харчування учнів. Про онвлення
обліку пільгового конятингенту та організацію пільгового харчування (заст.директ.
О.Лис, наказ)
6. Запобігання жорстокому
поводженню з дітьми та серед
дітей (заст.директ. О.Лис )

1.День знань. Проведення свята Першого дзвоника (педагог-організатор, Є.Ваньчак)

2.Попереджувальний контроль за роботою групи продовженого дня. Індивідуальні
співбесіди з вихователями
ГПД про особливості роботи
ГПД в новому навчальному
році. (заст.директ. О.Лис)
3. Попереджувальний контроль за роботою гуртків,
дотримання графіка роботи
гуртків (заст.директора
Н.Святошенко)

2. Вмставка «Ми йдемо у
перший клас, порадійте
всі за нас» (бібліотекар
О.Маккаровська)
3.Залучення учнів до
участі у гуртках та
спортивних секціях
(кл.керівники, керівники
гуртків)
4.Бесіди з учнями на
морально-етичну тематику, про дотримання
Правил поведінки учня
(кл. керівники)
5.Виховні бесіди “Подорож у країну дорожніх
знаків”,“Кольорові автомобілі” (кл.керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Дотриманя температурного та світлового режиму у навчальних приміщеннях (завгосп
І.Гадупяк, медсестра
О.Кравець)
2.Аналіз використання
енерго- та водних ресурсів працівниками та
учнями школи (завгосп
І.Гадупяк)

Контрольноаналітична діяльність

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

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)
3.Бесіда «Значення
волого прибирання
класів, коридорів,
туалетних кімнат
(медсестра О.Кравець)
4.Організація дезобробки у приміщеннях і
місцях загального
користування (мадсестра
О.Кравець)
5.Заходи під час
проведення робіт з
дезінфекції. (медсестра
О.Кравець)

Тижні
місяця

07.0911.09

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)
4.«Безпечна дорога до
школи» (кл. керівники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Організація вивчення
досвіду вчителів, які атестуються у 2020-2021 н.р.
(наказ, заст. директора
Н.Святошенко )

Керівництво освітнім
процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1. 08.09.19 р.Міжнародний день
грамотності
-бесіди
-книжкова виставка
(вчителі, бібліотекар
О.Макаровська)
2. Анкетування серед учнів 3-4-их класів на виявлення читацьких інтересів (бібліотекар
О.Макаровська)
3.Поетична полиця
« Осінь в гості запросила» (бібліотекар
О.Макаровська)
4.12.09 - День фізичної
культури та спорту
(Н.Лазів, Х.Осика)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Засідання
Батьківської ради:
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)
4.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
працівниками школи
(медсестра О.Кравець)
5.Профілактика
простудних та
інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
6. Дії працівників школи
під час виявлення учасників нвачально-виховного процесу з підозрою на COVID 19
(медсестра О.Кравець)

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

Тижні
місяця

14.0918.09

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Бесіди про попередження дитячого травматизму (медсестра О.Кравець,
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.Проведення
адаптаційних занять з
першокласниками (пр.
психолог Н.Шматок)
4.Проведення тренігів на
теми:
-«Друг одна душа, що
живе в двох тілах»
-«Красиве і некрасиве у
поведінці дітей»
-«Добрі і погані вчинки –
роби правельний вибір»
(пр.психолог Н.Шматок)
5. Дотримання санітарноепідемічних вимог, щодо
протидії поширенню
COVID 2019
рекомендованих МОЗ
України (О.Кравець)
(кл. керівники, медсестра
О.Кравець)
6.Проект «Здоров’я –
найбільша цінність
людини» (педагогорганізатор)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Організація вивчення досвіду вчителів, які атестуються у 2020/2021 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
2019/2020 н.р.
2.Затвердити план роботи
творчої групи на 2020/2021р.
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)

1.20.09 – День батька
викладка матеріалів,
букет лагадних слів для
батька (бібліотекар
О.Макаровська)
2.Планування співпраці з
театрами м.Львова. на
2020/21 н.р. Узгодження
графіка відвідування
театрів (заст.директора
О.Лис, педагог-організатор)
3.Бесіди з читачами бібліотеки, правила поводження з книгою (бібліотекар О.Макаровська)
4.До Міжнародного дня
миру. Проект «Діти
України за мир у всьому
світі» (бібліотекар
О.Макаровська)

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
І.Гадупяк)
3. Проведення санітарнопросвітницької роботи з
працівниками школи
(медсестра О.Кравець)
4.Профілактика
простудних та
інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
5. Дії працівників школи
під час виявлення учасників нвачально-виховного процесу з підозрою на COVID 19
(медсестра О.Кравець)

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

Тижні
місяця

21.0925.09

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.Проведення тренігів на
теми:
-«Друг одна душа, що
живе в двох тілах»
-«Красиве і некрасиве у
поведінці дітей»
-«Добрі і погані вчинки –
роби правельний вибір»
(пр.психолог Н.Шматок)
4.Бесіди про дотрима-ння
санітарно-гігієніч-них
норм, відповідаль-ного
ставлення до влас-ного
здоров’я (кл. керів-ники,
медсестра О.Кравець)
5.Засоби індивідуаль-ного
захисту, дезрозчини та
правилаа їх використання (медсестра
О.Кравець)

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

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Організація вивчення досвіду вчителів, які атестуються у 2020/2021 н.р. (наказ,
заст. директора
Н.Святошенко )

1.21 вересня – Міжнародний день миру
-бесіди (класні
керівники)
-виставка малюнків
(педагог-організатор )

2.Відвідування уроків молодих вчителів з метою надання допомоги щодо організації роботи на уроці (вчителі-наставники, адміністрація)

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

2.Бесіди з читачами бібліотеки, правила поводження з книгою (бібліотекар О.Макаровська)

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
І.Гадупяк)
3. Засоби індивідуального захисту, дезрозчини
та правилаа їх використання (медсестра
О.Кравець)

Контрольноаналітична
діяльність

Тижні
місяця

28.0902.10

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Проведення бесід що-до
дотримання техніки
безпеки при користуванні газом в побуті
(кл.керівники)
2.Зустріч з курсантами
університету безпеки
життєдіяльності (педагогорганізатор, класні
керівники )
3. Аналіз охоплення дітей
гарячим харчуванням
(заст.директора О.Лис,
медична сестра
О.Кравець)
4.Проведення
адаптаційних занять з
першокласниками (пр.
психолог Н.Шматок)
5.Бесіда з профілактики
гострих кишкових
захворювань (медсестра
О.Кравець)
6.Дотримання санітарноепідемічних вимог, щодо
протидії поширенню
COVID 2019
рекомендованих МОЗ
України (О.Кравець)
7. Басіда «Толерантність
до людей з інвалідністю»
(пр.психолог Н.Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Планування роботи атестаційної комісії, складання
графіка проведення атестації
у 2020-2021н.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 І.Гадупяк, зав.
кабінетами/
2. Про атестацію педагогічних
працівників школи (заст.директ.
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.Лазів,
Х.Осика)

1.30 вересня –Всеукраїнський день бібліотеки.
-вірутуальна подорож до
бібліотек світу «А я
люблю бібліотеку»
(бібліотекар
О.Макаровська)

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

2.День малюка у бібліотеці « В гостях у Левчика» (вихователі ГПД
1-их кл., бібліотекар
О.Макароська)
3. 01.10 - Міжнародний
день музики (Є.Ваньчак)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Заходи щодо збереження енергоносіїв :
утепплення вікон, посилення контролю за економним використанням
електроенергії (завгосп
І.Гадупяк,
зав.кабінетами)
2.Порівняльний аналіз
використання енергоносіїв за аналогічний
період минулого року.
Корекція лімітів споживання енергоносіїв на
2020 рік. (завгосп
І.Гадупяк, бухгалтер
Н.Маньковська )
3.Дотримання правил
гігієни. Засоби особистої
гігієни (медсестра
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

05.1009.10

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Перевірка наявності в
учнів схем „Безпечна
дорога додому”(кл.
керівники, О.Лис)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з
графіком атестації (заст.дир.
Н.Святошенко)

2.Корекційна робота з
дітьми у яких є проблеми з самооцінкою
(пр.психолог Н.Шматок)

2. Засідання ШМО
початкових класів №2
1.Тренінг: «Нова Українська
школа - нові стандарти
освіти»
2.Обмін досвідом «НУШ.
Перші сходинки разом з
учнями 3 класів»
3. «Іспит на майстерність»
(розв’язування педагогічних
ситуацій)
4.Новини з тематики
курсів, вебінарів
5.Різне

3.Бесіди на протипожежну тематику, відвідування музею протипожежної безпеки
(кл.керівники, вихователі
ГПД)
5.Перегляд
фільму–
протипожежна
безпека
(учні 3-4 кл., педагогорганізатор)
6.Бесіда з профілактики
інфекційних захворювань
(медсестра О.Кравець)
7. Відпрацювання поведінки учнів при виникненні надзвичайних
ситуацій (О.Лис, класні
керівники)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Організація підписки
періодичних видань на 2021р.
(бібліотекар О.Макровська )

1.04 жовтня - Всесвітній
день вчителя
-виховний захід;
-виставка малюнків;
-поетична викладка
матеріалів «Ми низько
голову схиляєм перед
іменем твоїм» (класні
керівники, бібліотекар
О.Макаровська)
2.05.10 - Міжнародний
день тварин
Конкурс фотоколажів
«Мій домашній
улюбленець» (класні
керівники)

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 І.Гадупяк
Н.Маньковська,,
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

12.1016.10

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпека життєдіяльності
1.Аналіз адаптованості
учнів 1 класів до
навчального процесу
(пр.психолог Н.Шматок)
2. Стабілізація та
уникнення погіршення
психологічного стану
(пр. психолог Н.Шматок,
інд. бесіди з кл.кер. та
батьками)
3. Корекція списків дітей
пільгових категорій.
(соціальний педагог
О.Максимчук)
4. Бесіди про попередження дитячого травматизму під час перев (класні
керівники, вихователі
ГПД, медсестра
О.Кравець)
5.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 керів-ники,
вихователі ГПД)
7.17.10 -Всесвітній день
здорового харчування
(медсестра О.Кравець,
кл.керівники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО вчителів
англійської мови №2
Тема: Метод асоціативних
символів – сучасний
високоефективний метод
вивчення іноземної мови на
початковому рівні.
1Метод асоціативних
символів – сучасний
високоефективний метод
вивчення іноземної мови на
початковому рівні.
2.Різне.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
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)
4.16 жовтня – День хліба
в Україні
5.18 жовтня - 1995 —
Україна вступила до
Ради Європи. (бесіди,
вчителі англійської
мови)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Перевірка виконання
енергозберігаючих заходів (завгосп І.Гадупяк)
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
І.Гадупяк)
4. Засоби індивідуального захисту, дезрозчини
та правилаа їх використання (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

19.1023.10

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.Проведеня бесід про
дотримання правил
особистої гігієни
(О.Кравець)
5. Інструктаж з правил
безпеки поведінки під час
канікул (класні
керівники)

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 № 2.
Тема: Співпаця вчителя та
вихователя (форма
проведення – коло
спілкуванння)
1.Співпраця в чителя та
вихователя ГПД у НУШ.
2.Психоемоційне
налаштування на
перебуванння в ГПД.
3.ГПД – територія НУШ.
Упровадження інноваційних
технологій та методик
навчання та виховання
школярів. Обмін досвідом з
питань навчання та
виховання здобувачів освіти.
Квест як одна з методик
4. Падагогічні читання на
тему «STEM» у школі:
методичні рекомендації щодо
впровадження на уроках та
ГПД.
5.Різне

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Засідання педагогічної ради
№2
«Дистанційне навчання - від
теорії до практики»
1 Дистанційне навчання. Міфи та
переваги.
2. Сучасні освітні інструменти
для вчителя.
3. Результати апробації методів
використання можливостей
медіатеки та мережі Інтернет у
навчальній діяльності.
4. Онлайн – простір як ключовий
осередок реалізації
вчительського партнерства.
5 Психологічний
антикоронавірус: як
налаштуватися на дистанційну
роботу, споживати інформацію та
опиратися паніці.

1. Участь у районному
фестивалі „Сурми звитяги” (педагог-організатор,
керівник гуртка
Є.Ваньчак)
2.24 жовтня Міжнародний день ООН
(бесіди, вчителі
англійської мови)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська)
2.Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)
3.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
4.Симптоми можливої
наявності паразитів в
організмі інфекцій
(медсестра 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

26.1030.10

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

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

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
І.Гадупяк)
5. Про посилення роботи щодо
попередження дитячого травматизму (заст. дир.О.Лис)

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

1.Проведення повторної
перевірки відповідності
вимогам Сан ПіН освітлення в навчальних
кабінетах, спортивному
залі, інших приміщеннях
школи (завгосп
І.Гадупяк, медична
сестра О.Кравець)

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)

2.Вивчення системи роботи
вчителів, які атестуються.
(члени АК)
3.Організація проведення
відкритих уроків до Дня
писемності.

3.Засідання МР №2:
1.Рік математики в Україні.
Результативна природничо-математична освіта у початковій
школі".
2.Про організацію проведення та
підсумки І етапу Всеукраських
олімпіад з навчальних предметів
та участь у ІІ етапі олімпіад,
творчих інтелектуальних
конкурсах.
3. Удосконалення самоосвіти
вчителя – чинник професійного
зростання
4.Рівень методичної майстерності
вчителя. Про хід атестації педагогічних працівників
5.Огляд нормативних-правових
документів, новинок психолого –
педагогічної та методичної
літератури
6.Різне.

2. 1 листопада – Річниця
Листопадового чину
-літературна виставка
(бібліотекар О.Макаровська)
-бесіда (класні
керівники)

2. Запобігання
травматизму під час
виконання робіт
технічними прцівнками
школи (медсестра
О.Кравець)
3.Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)
4. Перша допомого після
впливу стресових
чинників (пр.психолог
Н.Шматок)

Тижні
місяця

02.1106.11

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. 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)
4.Визначення мотивації
навчальної діяльності
учнів. (пр.психолог
Н.Шматок)
5.Проведення моніторингу зайнятості учнів
спортом (Н.Лазів)
6.Бесіди «Обережно,
грип!» (кл.керівники)
7.Безпечна дорога до
школи
-конкурс малюнків на
асфальті (кл.керівники)
8.Огляд учнів на
педикульоз (медсестра
О.Кравець)
9.Проведення тренігів на
теми:
-«Друг одна душа, що
живе в двох тілах»
-«Красиве і некрасиве у
поведінці дітей»
-«Добрі і погані вчинки –
роби правельний вибір»
(пр.психолог Н.Шматок)

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. Посвята в читачі бібліотеки учнів 2-их класів
(бібліотекар О.Макаровська)

2.Організація та проведення
шкільного конкурсу знавців укр.
мови ім. П. Яцика (заст. директора Н.Святошенко, О.Лис,
голова МО Т.Танавська
кл.керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Збори для батьків (кл.
керівники, в міру необхідності)
2.День відкритих дверей
для батьків
(адміністрація школи)
3.Бесіда «Імунодефіцит.
Роль його в організмі»
(медсестра О.Кравець)
4.«Що ви повинні знати
про гепатити (А,В,С)»
(медсестра 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

09.1113.11

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Відпрацювання дій при
надзвичайних ситуаціях
(заст.дир. О.Лис,
соц.педагог
О.Максимчук)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Контроль за охопленням
педпрацівників курсами
підвищення кваліфікації
(заст.директора
Н.Святошенко)

2.Бесіди з профілактики
грипу та ГРВі з учнями та
батьками (медсестра
О.Кравець)

2.Вивчення системи роботи
вчителів, які атестуються.
(члени АК)

3.Виставка малюнків:
«Рятувальник очима
дітей»
«Якщо виникла пожежа»
«Струм у наших оселях»
4.Написання диктантів з
безпеки життєдіяльності
(вчителі 2-4 класів)
5.Конфлікти способи їх
вирішення (пр.психолог
Н.Шматок)

3. Аналіз відвідування уроків
студентами-практикантими
педагогічного коледжу (заст.
дир. Н.Святошенко, К.Чарковська)
4. Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№2:
Розробити мультимедійні
презентації до завдань за
посібником Ольги Гісь
«Планета Міркувань» для 4
класу.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

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

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

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Аналіз бухгалтерських
звітів щодо харчування
учнів (бухгалтер
Н.Маньковська,
адміністрація)

2. Бесіда з учнями 3-іх
класів « Історія
створення писемності»
(бібліотекар
О.Макаровська)

2.Індивідуальні консультації для батьків
(кл.керівники, адміністрація, практичний
психолог Н.Шматок)

3. Книжкова виставка
«У кожногоо мова
єдина, єдина»
(бібліотекар О.Макаровська)

3. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)

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

4. 16.11- Міжнародний
день толерантності
5.Конкурс плакатів, фото
колажів «Здоров’я –
найбільший скарб»
(педагог-організатор,
класні керівники)

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

16.1120.11

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)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

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

1.20 листопада –
Всесвітній день дитини
-виставка малюнків
(педагог-організатор)
-виставка книжок
«Веселковий світ
дитинства» (бібліотекар
О.Макаровська)

2. Аналіз записів у книзі взаємовідвідування уроків вчителями (адміністрація)

2.Підготовка методичних матеріалів для проведення Тижня
правових знань. (педагог-організатор І.Кундельська, бібліотекар О.Макаровська)

3.Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№3:
Розробити мультимедійні
презентації до завдань за
посібником Ольги Гісь
«Планета Міркувань» для 4
класу.

3.Інструктивно-методична нарада
.Накопичення оцінок, тематичний облік знань, обсяг домашнього завдання, об’єктивність
виставлення оцінок.
(адміністрація)

2.21.11 - День Гідності
та Свободи
-Бесіди (кл.керівники)
-Книжкова виставка
«Україна - територія
гідності та свободи»
(бібліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Аналіз використання
лімітів на енергоносії
(завгосп І.Гадупяк)
2.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська)
3.Бесіда « Про
важливість дотримання
дезрежиму санвузлів»
(медсестра 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

23.1127.11

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.Вивчення
психологічного клімату
учнівського колективу
(пр.психолог Н.Шматок )
3.Соціально-психологічні тренінги для вчителів
школи. (пр.психолог
Н.Шматок)
4.Бесіди з профілактики
пародонтозу (медсестра
О.Кравець)

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)

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)
3. Про стан роботи класних
керівників по формуванню здорового способу життя
4.Про стан роботи з дітьми групи
ризику (пр.психолог Н.Шматок)

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)
- Перегляд документальних кінофільмів
«Голодомор на Україні:
незабутні сторінки історії»
2.Акція „Незабудка
пам’яті ” (педагог-організатор, кл.керівники)
3. 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)
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)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)

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

30.1104.12

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Інструктажі з ТБ (кл.
керівники)
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)
4.Бесіди з профілактики
інфекційних захворювань
(медсестра О.Кравець)
5.Контроль
профілактичних щеплень
(медсестра О.Кравець)
6. Я і мої права. Бесіди до
Міжнародного дня прав
людин (кл.керів-ники,
вихователі ГПД)
7.Вивчення
психологічного клімату
учнівського колективу
(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)
2. Підготовка матеріалів для
проведення Всесвітнього
Тижня права (педагог-організатор , соц. педагог
О.Максимчук , бібліотекар
О.Макаровська)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

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

1. 01 грудня – всесвітній
день бородьби зі
СНІДом (бесіди,
кл.керівники)
2. Залучення учнів до
акції “Миколай про тебе
не забуде”(педагог- організатор, кл.керівники)
3. 6 грудня - День
Збройних сил України.
-журнально-книжкова
виставка « За рідну
Україну зброю свою
піднесем» (бібліотекар
О.Макаровська)
- куточок пам’яті воїнів
АТО «Вони захищають
наше життя»
(О.Макаровська)
-бесіди (кл. керівники)
4. «Вчимося бути громадянами» (соц.педагог
О.Максимчук)

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 )
2.Індивідуальні консультації для батьків
(кл.керівники)
3. Засідання
Батьківської ради:
- 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.
4.ВІЛ – шляхи
інфікування. (медсестра
школи О.Кравець)
5.Залучення батьків до
участі у Новорічних та
Різдвяних виховних
заходах, благодійних
акціях (адміністрація,
кл. керівники)

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

07.1211.12

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
психологічного клімату
учнівського колективу
(пр.психолог Н.Шматок )
4.Контроль
профілактичних щеплень
(медсестра О.Кравець)
5.Бесіди профілактики
гельмінтів (медсестра
О.Кравець)
6. Бесіда «Здорове
харчування, профілактика шлунково-кишкових захворювань»
(медсестра О. Кравець)

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. Організація конкурсів та виховних заходів на Різдвяну тематику (заст. директора О.Лис,
педагог-організатор)

1.10 грудня –
Всесвітній Тиждень
права:
- бесіди на правову
тематику (кл. керівники)
-викладка матеріалів
«Ми маємо право …»
(бібліотекар
О.Макаровська)
2.Бесіди до свята Андрія
Первозванного (кл.керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Перевірка стану шкільних приміщень, поточний ремонт обладнання.
(завгосп І.Гадупяк)
2.Аналіз використання
бюджетних коштів за І
с. 2020/21 н.р. (директор,
бухгалтер Л. Мардаль
завгосп І.Гадупяк)
3. Бесіда «Про здорове
та правильне
харчування» (медсестра
О.Кравець)

Контрольноаналітична
діяльність
1. Аналіз
контрольних робіт з
англійської мови
(заст.директора
К.Чарковська, наказ)

Тижні
місяця

14.1218.12

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
прцівників 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)
6.Контроль
профілактичних щеплень
(медсестра О.Кравець)
7.Бесіда «Про імунітет і
його роль в організмі»
(медсестра О.Кравець)
8.Вивчення
психологічного клімату
учнівського колективу
(пр.психолог Н.Шматок )

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Засідання ШМО вчителів початкових класів № 3
1.Реалізація діяльнісного
підходу до навчання предметів природничо-математичного циклу через
використання дистанцій-них
технологій.
2.Майстер-клас «Я це роблю
так. Щоденні 3»
3.Презентація «Мій план
інтегрованого навчального
дня» (з використанням
інноваційних методів
та
прийомів роботи)
4.Обговорення та
затвердження тематики
проведення Тижня
початкових класів
5.Обмін досвідом з
проходження та тематики
вебінарів і курсів

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1. Виставка книжок «До
діток іде святий Миколай» (бібліотекар
О.Макаровська)
2.Цикл дат « За українським календарем»
3. Виставка новорічних
стіннівок (педагогорганізатор, класні
керівники)
4.14 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.Планування роботи з
покращення матеріально-технічної бази школи
на ІІ семестр 2020/21н.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.
2020-2021 р. (заст. дир.
Н.Святошенко)
- про виконання оновлених Навчальних
програм за І семестр
2020-2021н.р.
-використання бюджетних та благодійних
коштів у 2020році
(фінансовий звіт)
/директор школи
Н.Ворона/
-фінансовий звіт
батьківських комітетів 14 класів
-Різне
4. Підготовка матеріалів
для проведення
тендерних закупівель
(комісія з тендарних
закупівель)

Контрольноаналітична
діяльність
1. Підсумки роботи
за І семестр
2020/21н.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

21.1224.12

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Поновлення бази даних про багатодітні сім’ї
та дітей, що потре-бують
індивідуального
навчання. (соціальний
педагог О.Максимчук)
2.Поновлення відомостей про участь дітей у
гуртках і секціях. (заст.
директора Н.Святошенко)
3. Стан БЖ, ТБ,
виробничої санітарії на
уроках трудового навчання, образотворчого
мистецтвата, фізичного
виховання (вчителі)
4.Профілактика
травматизму (під час
навчально-виховного
процесу та побутового)
(медсестра О.Кравець)
5. Правила поведінки під
час Новорічних та
Різдвяних канікул
(кл.керівники)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Підсумки навчально-виховної
та методичної роботи за І
семестр 2020-2021н.р., завдання
пед. колективу на ІІ семестр
2020-2021н.р..

1.Цикл виставок
„Україною іде коляда”,
бібліотекар О.Макаровська )

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 І.Гадупяк)
3.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська )
4. Узгодження лімітів
споживання енергоносіїв
у новому бюджетному
році (завгосп І.Гадупяк,
бухгалтер Л.Мардаль)
5.Бесіда «Імунна
система, її роль в
організмі людини»
(медсестра О.Кравець)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Аналіз результатів
конкурсу «Колосок».
(координатор
Г.Кіндрат)
2.Аналіз та затвердження :
- календарно-тематичного планування
навчального матеріалу на ІІ семестр
2020/2021 н.р. ( заст.
директора Н.Святошенко, К.Чарковська)

Тижні
місяця

28.1231.12

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

2.Засідання МО
вихователів ГПД № 3
Тема: Ігрова діяльність учнів
у ГПД як засіб соціалізації
1.Правила гри – правила
побудови стосунків. Правила
життя.
2. Секрети цікавого навчання
під час проведення
самопідготовки в ГПД.
3.Виховання патріотизму
українською поезією «Душа
болить. Болить. Вона ще є…»
4.Різне

2.Засідання МР № 3:
1.Виконання планів ШМО та
аналіз методичної роботи за І
семестр 2020-2021н.р..
2.Результати участі учнів у
конкурсі знавців української
мови ім.П Яцика.
3.Інтернет олімпіада – сучасний
інструмент
дистанційного
навчання
4.Про хід реалізації навчальної
програми у 3-х класах у світлі
вимог НУШу
5.Рівень методичної майстерності
вчителя. Про звіти вчителів що
атестуються щодо самоосвітньої
підготовки.
6.Різне.

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

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. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп
3.Бесіда «Отруєння.
Ознаки та симптоми.
Класифікація. Перша
долікарська допомога
(медсестра О.Кравець)
4. Емаційне вигорання
педагогів та шляхи його
попередження
(пр.психолог Н.Шматок)

Контрольноаналітична
діяльність
1.Про дотримання
режиму роботи
групи продовженого
дня у І с.
2020/2021н.р.
( наказ, заст.
директора О.Лис)
2. Підсумки роботи з
безпеки життєдіяльності та охорони
праці за І семестр
2020/2021н.р.
(наказ, заст.
директора О.Лис)

Тижні
місяця

04.0108.01

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності

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
Тема: Дистанційне навчання,
як сучасна освітня
технологія.
Дистанційне навчання, як
сучасна освітня технологія.
Звіт роботи методоб’єднання
за I семестр 2020 – 2021 н.р.
Обговорення та
затвердження плану роботи
методоб’єднання на II
семестр 2020 – 2021 н.р.
Різне

Керівництво освітнім процесом

1.Уточнення списків учнів,
зайнятих у шкільних гуртках.
Аналіз відвідування гуртків
учнями (заст. директора
Н.Святошенко)
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. (завгосп І.Гадупяк)
3.Про виконання заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в І с. 2020/2021н.р. ,
уточнення плану роботи на ІІ
семестр 2020/2021н.р. (О.Лис)
4. Про перевірку ведення
шкільної документації за Іс.
2020/2021н.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. (соц.педагог
О.Максимчук
8.Уточнення списків учнів,
зайнятих у шкільних гуртках.
Аналіз відвідування гуртків
учнями (заст. директора
Н.Святошенко)

Організація підвищення
якості виховного
процесу

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)
3.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)

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

11.0115.01

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)
5.Повторний інструктаж
з БЖ (О.Лис, класні
керівники)
6.Профілактика гострих
респіраторних вірусних
інфекцій. (мед. сестра
О.Кравець)
7. Гігєна тіла (медсестра
О.Кравець)
8.Грип – профілактика та
лікування (мед.сестра
О.Кравець, кл.керівники)
9. Аналіз якості харчування учнів . наявність Світамінізації страв
(заст.директора О.Лис,
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. 14 січня – Новий рік
за старим стилем
-бесіди, вивчення
щедрівок (класні
керівники, Є.Ваньчак)
-книжкова виставка
«Три празники в гості»
(бібліотекар О.Макаровська)

2.Засідання педагогічної ради
№3
1.Емоційна нестійкість дитини.
Адаптація до нових умов
навчання учнів 1-х класів
в I семестрі поточного
навчального року.
2.Шляхи активізації навчального
процесу на уроках математики у
1- 3 класах(НУШ) та рівень
навчальних досягнень з
предмета.
3. Реалізація Концепції НУШ у
практиці роботи вчителів
англійської мови.
4.Сучасні підходи до організації
освітнього процесу у групах
подовженого дня в умовах
впровадження Нової української
школи
5.Про визнання результатів
підвищення кваліфікації.
6.Творчий звіт вчителів які
атестуються. Оцінка їх
професійної діяльності .

2.Традиції святкування
Водохреща.(бесіди,
кл.керівники)
4. Екологічний конкурс
„Ліс – зелений друг землі” (педагог-організатор)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Індивідуальні консультації для батьків
(пр.психолог Н.Шматок,
кл.керівники )
2.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)
3.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
працівниками школи
(медсестра О.Кравець)

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

18.0122.01

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Аналіз випадків травматизму за січень 2021р.
(заст.директора О.Лис)
2. Діагностика агресивності та схильності до
жорстокого поводження
серед учнів школи. (пр.
психолог Н.Шматок)
3.Проект «Здоров’янайбільша цінність»
(вчителі Основ здоров’я,
Я досліджую світ)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
5.Обережно на
льоду (класні керівники)
6.Виконуй правила
дорожнього руху
(педагог-організатор
І.Кундельська, кл.керівники)
7.Групова робота по розвитку комунікативних
навичок та креативності
серед учнів.(пр.психолог
Н.Шматок)
8. Бесіди про попередження дитячого травматизму під час перев
(класні керівники,
вихователі ГПД)

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 дотримання
режиму дня (заст. директора
О.Лис)

1. 22 січня – День
Соборності України
-літературна експозиція
„ Україна – країна
єдина” (бібліотекар
О.Макаровська)
-виховні бесіди
(кл.керівники)
-виставка малюнків
“Моя держава – Україна” (педагог-організатор)

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)

2.Виставка творчих
робіт «Нас єднає Україна» (педагог-організатор, соц.педагог
О.Максимчук)

3. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська)

3. Презентація бібліотекки « Левцева читальня»
для учнів 1-х класів.
(бібліотекар О.Макаровська )

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

25.0129.01

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1.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)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)

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
2021-2022н.р. (Н.Ворона)
4. Про хід атестації педагогічних
працівників школи
(Н.Святошенко)
5. Різне

1.27 січня –
Міжнародний день
пам’яті жертв Голокосту
(класні керівники)
2.29 січня - День пам’яті
Героїв Крут.
-бсіди (кл.керівники)
-літературно-книжкова
виставка „За Україну
зброю піднесем” (бібліотекар О.Макаровська)
-тематична лінійка
3.27 січня – 130 років від
дня народження Павла
Тичини
-бесіди (кл.керівники)
- книжково-літературна
(бібліотекар
О.Макаровська)

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

01.0205.02

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1. Діагностика особистісних рис та якостей характерологічних особливостей учнів, схильних
до девіантної поведінки.
(пр.психолог Н.Шматок)
2.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)
3.Профілактика
простудних та
інфекційних захворювань
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1. Створення робочої групи
працівників школи для укладання плану роботи школи на
2021-2022 н.р. (адміністрація,
наказ)

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

2.Засідання атестаційної комісії:
- звіт педпрацівників, що
атестуються в 2020-2021 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
І.Гадупяк, бухгалтер
Л.Мардаль)
2.Укладання плану проведення ремонтних
робіт на літній період
2021 року.
(адміністрація, завгосп
І.Гадупяк)

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

08.0212.02

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

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.Бесіда «Імунодефіцит.
Роль його в організмі»
(медсестра О.Кравець)
4.Бесіда «Гігієна школяра
(медсестра О.Кравець)

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Відвідування уроків вчителів,
які атестуються (АК)

1.09 лютого - День
безпечного Інтернету.
Відзначається щорічно
з 2004 р. у другий вівторок лютого за ініціативою європейських
некомерційних організацій (вчителі інформатики Н.Купчак,
О.Клочко)
2.15 лютого – Стрітення Господнє (вчитель
християнської етики ,
класні керівники)
3. Голосне читання і
обговорення казки «Біда
навчить» (вихователі
ГПД, бібліотекар
О.Макаровська )

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Індивідуальні бесіди
зж батьками « Про
важливість вакцинації»
(медсестра О.Кравець)

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

15.0219.02

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)
4.Бесіда «Отруєння.
Ознаки та симптоми.
Класифікація. Перша
долікарська допомога.
(медсестра О.Кравецць)

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 творчої групи
«Продуктивне мислення»
№4:
Співпраця з командою EdPro.
«Мультимедійний супровід
для роботи із логічними
завданнями.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1. 19.02 –День затвердження малого Герба
України (1992)
– бесіди (класні
керівники)
-виставка стіннівок
(педагог-організатор)
2.20.02 - День пам’яті
Героїв Небесної Сотні
-бесіди «Сучасні борці за єдність України»
(класні керівники,
вихователі ГПД)
-виставка книжок
«Герої не вмирають»
(бібліотекар О.Макаровська)
3. 21 лютого Міжнародний день
рідної мови
-бесіди (кл.керівники)
-диктанти (вчителі)
-виставка стіннівок (педагог-організатор І.Кундельська)
-книжкова виставка (бібліотекар, О.Макаровська)
4.Підготовка до
проведення Міжнародного математичного
конкурсу “Кенгуру”
(координатор
О.Гарматій)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська)
2. Планування поточних
ремонтних робіт та благоустрою території у
весняний період.
(завгосп І.Гадупяк)
3.Індивідуальні бесіди з
батьками « Про
важливість вакцинації»
(медсестра О.Кравець)

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

22.0227.02

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. Треніг для учнів «Сила
слоіва або отрута
лихослів’я» (пр.психолог
Н.Шматок)
3.Бесіда «Глисти – шляхи
поступання їх в організм»
(медсестра О.Кравець)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
5.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)
6.Бесіда «Імунодефіцит.
Роль його в організмі»
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Звіт на робочому місці
педагогічних праівників, які
атестуються в 2020-2021 н.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 (соц.
педагог О.Максимчук)
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. Підготовка до
проведення Міжнародного математичного
конкурсу “Кенгуру”
(координатор
О.Гарматій)

3.Підготовка до Шевченківських
днів. (заст.директора
Н.Святошенко, педагогорганізатор, керівники ШМО )

1.Книжкова виставка до
дня народження Лесі
Українки « Незгасна
свічка досвітнього
вогню» (бібліотекар
О.Макаровська )

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Дотримання санітарногігієнічних норм у навчальних кабінетах та
шкільних приміщеннях
(завгосп І.Гадупяк,
медсестра О.Кравець)
2.Засідання
Батьківської ради
- планування навчальновиховної роботи школи
на 2020/2021н.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

01.0305.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності
1.Бесіди про правила
поведінки на дорогах,
вулицях, поведінка на
воді. (класні керівники)
2. Треніг для учнів «Сила
слоіва або отрута
лихослів’я» (пр.психолог
Н.Шматок)
3.Проект «Здоров’я
найбільша цінність»
(вчителі Основ здоров’я,
Я досліджую світ)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Підготовка атестаційних
матеріалів (заст.директора
Н.Святошенко)
2. Засідання ШМО вчителів початкових класів№ 4
1.Тренінг «Педагогіка партнерства як продуктивна
форма взаємодії вчителя та
учнів»
2.Аукціон методичних ідей
Інтерактивні форми організації навчальної діяльності
молодших школярів на уроках математики:
-кейс-технологія;
-«перевернуте навчання;
-педагогічна технологія
3.STEM як засіб реформування освітньої системи
України;
- критичне мислення
молодших школярів на
уроках математики;
-математичні поняття і
закономірності в проєктній
діяльності
4.Практикум «Гра поновому – навчання поіншому з LEGO»
Метод компетентнісного
навчання «Шість цеглинок»
5.Рефлексія «Підсумки
проведення Тижня
початкових класів»

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

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

1.01 березня –Всесвітній день цивільної
захисту.
-бесіди (кл.керівники)
-пергляд відео
(вихователі ГПД)

2.Підготовка до Шевченківських
днів. (заст.директора
Н.Святошенко, педагогорганізатор, керівники ШМО)

2. 3 березня – дата, яка
нагадує що треба
шанувати природу —
День дикої природи.
(бесіди, кл.керівники)
3. Акція «Первоцвіти»
Виставка малюнків
«Збережемо природу»
(педагог-оганізатор)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Організація та проведення робіт з благоустрою території школи,
Весняна толока.
(завгосп І.Гадупяк,
тех.персонал)
2. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири груп)
3.Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)
4.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)
5.Профілактика
простудних та
інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)

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

08.0312.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Треніг для учнів «Сила
слоіва або отрута
лихослів’я» (пр.психолог
Н.Шматок)
2.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)
3.Бесіда «Імунодефіцит.
Роль його в організмі»
(медсестра О.Кравець)
4.Бесіда «СНІД, - як
вірусне захворювання.
Чим небезпечний вірус
імунодефіциту людина»
(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.Вивчення нормативних документів щодо організованого
закінчення 2020-2021н.р. та
проведення ДПА в 4-х класах
2.Формування педагогічної культури батьків. Сучасні форми
взаємодії з батьками.
3.Розвиток комунікативних умінь
і творчих здібностей школярів з
метою підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів та готовності їх до
життя у міжкультурному
середовищі.
4.Рівень методичної майстерності
вчителя. Про хід атестації педагогічних працівників
5.Огляд нормативних-правових
документів, новинок психолого –
педагогічної та методичної
літератури.
6.Різне

1.Шевченківські дні:
День народження
Тараса Григоровича
Шевченка (1814–1861),
українського поета,
художника, мислителя
-бесіди (кл.керівники)
– вернісаж ілюстрацій
до творів Т.Шевченка
(кл.керівники, вихователі ГПД)
-конкурс „ Поезія
Т.Г.Шевченка устами
дітей” (заступник директора Н.Святошенко,
педагог-організатор)
- цикл книжкових виставок і літературних
« Великий Кобзар –
наша гордість наша
слава» (бібліотекар
О.Макаровська)

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
І.Гадупяк, тех. прац.,
кл.керівники)
4.Санітарний огляд зелених насаджень на пришкільній території,
формування крон дерев
(завгосп І.Гадупяк)

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

15.0319.03

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.Бесіда «Вчимося
контролювати емоції»
(пр.психолог Н.Шматок)
3.Бесіда «Імунодефіцит.
Роль його в організмі»
(медсестра О.Кравець)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
5. «Педикульоз –
інфекційне захворювання,
шляхи зараження»
(медсестра О.Кравець)
6.Правила поведінки під
час Веливодніх канікул
(правила поведінки з
піротехнікою, небезпечними речовинами).
(класні керівники)

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:
Тема: Сучасні методи
вивчення граматики
англійської мови у
початковій школі.
1.Сучасні методи вивчення
граматики англійської мови у
початковій школі.
2.Обговорення досвіду
вчителів, які атестуються у
2020 – 2021 н. р.
3.Різне

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Підготовка та систематизація
матеріалів до проведення Тижня
правових знань (заст. директора
О.Лис, соціальний педагог
О.Максимчук)

1.Тиждень правових
знань (заст.директора
О.Лис, соц.педагог
О.Максимчук , кл.
керівники)
2. 21.03.16 - Всесвітній
день поезії
-Флешмоб «Шануймо
рідну мову». Читаємо
улюблені вірші
-викладка матеріалів
«Неповторний дотик до
душі» (О.Макаровська)
.

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська)
2..Навчання з ОП та БЖ
(згідно плану)
(заст.директора О.Лис)
3. Здорове та правильне
харчування. Роль
вітамінів в організмі.

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

22.0326.03

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеку життєдіяльності

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Засідання атестаційної
комісії № 5
-підведення підсумків атестації педпрацівників
-підготовка звіту за підсумкми атестації 2020-2021 н.р.

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу
1.23.03 - До Дня Національної гвардії України (бесіди, кл.керівники)
2. 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 )
2.27.03.2020р. – Міжнародний день театру.
Відвідування театру
(класні керівники)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Організація впорядкування та озеленення
пришкільної території
(завгосп І.Гадупяк )
2. Навчання невоїнізованих формувань з ЦЗ
(О.Лис, командири
груп)
3.Бесід «Профіактика
гастритів» (медсестра
О.Кравець

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

29.0302.04

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.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)
3.Розяснювальна робота
серед учнів щодо запобігання дитячого травматизму (медсестра
О.Кравець, класні
керівники)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№5:
Обговорити питання
презентації блоку
мультимедійних презентацій
.

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
2021/2022 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)

1.4 квітня - День боротьби з цькуванням
(Організація Об'єднаних
Націй визнала епідемію
залякування і цькування,
яка буквально захоплює
школи, і в 2012 році
оголосила 4 травня U.N. Anti-Bullying Day.
У цей день в навчальних
закладах рекомендується
проводити кампанії
«Година проти
ненависті»)

2.Оформлення та подача матеріалів щодо попередньої комплектації вчителів на 2021-2022
н.р. (адміністрація)
3.Організація та проведення ІІ
етапу Міжнародного природничого конкурсу „Колосок”
(координатор Г.Кіндрат)

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

05.0409.04

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. Визначення готовності
учнів 4-х класів до переходу у середню ланку
шкільного навчання.
(пр.психолог Н.Шматок)
3.0 7.04 Всесвітній день
здоров’я
-виставка плакатів «Мої –
улюблені заняття»
-виставка творчих робіт
учнів «Здоров’я очима
дітей» (Н.Лазів, Х.Осика)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Організація повторення і
хід підготовки до ДПА (заст.
директора О.Лис, Н.Святошенко)
2.Оформлення матеріалів
досвіду роботи педагогічних
працівників за результатами
атестації. Поповнення методичного кабінету друкованими матеріалами
(заст.директора
Н.Святошенко )

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Підготовка матеріалів для
оформлення інформаційного
стенду „Батькам майбутніх
першокласників” (пр. психолог
Н.Шматок)

1.07 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці (вчитель християнької
етики )

2.Засідання педагогічної ради
№4
1.Педагогічна та психологічна
підтримка школяра. Педагог як
фасилітатор.
2.Про порядок закінчення
навчального року, проведення
державної підсумкової атестації
у 4-х класах у 2020-2021 н.р.
3.Про затвердження завдань для
ДПА учнів 4-их класів.
4 Про звільнення від ДПА у
2020-2021 н.р. (при необхідності)
5.Про прийом дітей у перший
клас.
6. Про визнання результатів
підвищення кваліфікації
педагогів.
7.Творчий звіт вчителів які
атестуються. Оцінка їх
професійної діяльності .

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)
3.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
працівниками до школи
(медсестра О.Кравець)

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

12.0416.04

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.Проведення санітарнопросвітницької роботи з
учнями та батьками
(медсестра О.Кравець)
3.Робота з батьками
«Роль профілактичних
щеплень для організму»
(медсетра О.Кравець)
4.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (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. Організація інформаційного
стенду „Батькам майбутніх першокласників” (пр.. психолог
Н.Шматок)

1.12 квітня - Всесвітній
день авіації та космонавтики
- бесіди (кл.керівники)
-виставка малюнків
(педагог-організатор)
-викладка «Летимо у
небо (бібліотекар
О.Макаровська)
2.16 квітня – День довкілля (бесіди, проекти,
заступник директора з
іноземної мови К.Чарковська, вчителі англійської мови)
3.Спортивні змагання
«Старти надій»
(Н.Лазів, Х.Осика)

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 2021р.
3. Запобігання дитячого
травматизму
4. Матеріально-технічне
обладнання кабінету,
школи. План проведення
ремонтних робіт улітку
2021р.
5. Різне.
2.Санітарно-просвітницька робота (О.Кравець)
3. Дотримання санітарних правил та норм у
навчальних кабінетах
(медсестра О.Кравець.,
завгосп І.Гадупяк )
4.Аналіз використання
лімітів (економії) на
енергоносії (завгосп,
бухгалтер
Н.Маньковська)

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

19.0423.04

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
(адміністрація)
2. Визначення готовності
учнів 4-х класів до переходу у середню ланку
шкільного навчання. (пр.
психолог Н.Шматок)
3.Бесіда «Засоби
особистої гігієни
школяра» (медсестра
О.Кравець)
4.Профілактика глистних
інвазій (медсестра
О.Кравець)

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. 22 квітня –Всесвітній
день Землі (проекти –
вчителі англійської мови)

2. Виставка стіннівок
«Земля – наш спільний
дім» (педагог-організатор)
4.Підготовка до
святкування Великодня
-конкурс «Писанкове
воскрасіння
-бесіди (класні
керівники)

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.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська)

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

26.0430.04

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.Бесіда «Шлунковокишкові захворювання.
Шляхи зараження.»
(медсестра О.Кравець)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО
вихователів ГПД №5
Тема: Підсумки роботи МО
за навчальний рік.
1.Творчий звіт вихователів
ГПД. Здобутки та проблеми у
вихованні учнів.
2.Визначення шляхів
удосконанлення проботи МО
на наступний навчальний рік
3.Різне

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.Організація пришкільного
англомовного табору
(К.Чарковська)

1. День Чернобильської
трагедії (26.04):
-бесіди ( кл.керівники,
педагог-організатор)
- прегляд фільму
(вихователі ГПД)
- книжкова виставка
« Чорнобильський слід»
(бібліотекар О.Макаровська)
-тематична лінійка

2. Складання графіка проведення підсумкових контрольних
робіт у 1 класах (заст. директора
Н.Святошенко, О.Чарковська)

3.Святкування Дня міста
-виставка малюнків
„Люблю тебе, мій Львове” (педагог-організатор)
-книжково-ілюстративна
виставка „Ми львівяни,
нам є чим пишатись”
(бібліотекар О.Макаровська)

3. Організація ДПА у 4-их кл.:
- затвердження складу атестаційної комісії
-підготовка матеріалів
(адміністрація)

2. 28 квітня - Всесвітній
день охорони праці
(бесіди)

5.Страстний тиждень
(вчительь християнської
етики)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1. Індивідуальні консультації: для батьків 1-4
класів (кл.керівники,
вчителі-предметники,
адміністрація)
2.Бесіда «Профілактика
шлунково-кишкових
розладів» (медсестра
О.Кравець)
3.Всеураїнський день
охорони праці (заст.
директора О.Лис, згідно
плану роботи відділу
освіти)

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

05.0507.05

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Бесіди з попередження
дитячого травматизму
(класні керівники)
2.Інструктажі з ТБ і БЖ
(класні керівники)
3.Профілактика вірусних
та інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)
4.Профілактика
простудних та
інфекційних захворювань
(медсестра О.Кравець)
5. «Безпечний Інтернет»
(пр.психолог Н,Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота

Керівництво освітнім процесом

Організація підвищення
якості виховного
процесу

1.Формування списків учнів для
відпочинку в пришкільному
таборі . (заст.директора
К.Чарковська)

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

2.Проведення державної
підсумкової атестації в 4-их
класах

2. Організація
інформаційної полички
„Наші кращі книгочитайлики і казкознайчики” (бібліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Інвентаризація основних засобів та малоцінного інвентаря (інвентаризаційна комісія)

Контрольноаналітична
діяльність

2.Засідання
Батьківської ради
школи:
-- про результати
контролю за якістю
харчування учнів у
2020/2021н.р.;
-про стан виконання
плану роботи та навчального плану школи у
2020/2021н.р.Пропозиції
та зауваження
-про покращення навчально-методичної бази та
умов перебування дітей
у школі. Звіт класних
батьківських комітетів

2.Перевірка навичок
читання у 1-4 класах
(адміністрація)

3.Профілактика вірута
інфекційних
захворювань (медсестра
О.Кравець)

1.Державна
атестація у 4-х
класах
(атестаційна комісія)

3.Підсумкові контрольні роботи з математики та української мови у 1-их
класів.

Тижні
місяця

10.0514.05

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)
3. «Безпечний Інтернет»
(пр.психолог Н,Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1. Засідання творчої групи
«Продуктивне мислення»
№6:
1.Підсумок роботи.
2.Різне.
2. Засідання ШМО вчителів початкових класів № 5
1.Підведення підсумків роботи методичного об’єднання
вчителів початкових класів за
2020-2021 н. р.
2.Панорама ідей.
3.Складання перспективного плану роботи МО
вчителів початкових
класів на 2021-2022 н. р.

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.Відзначення Дня
Матері:
-бесіди (кл.керівники)
-виставка малюнків
(педагог-організатор)
-конкурс листівок та
фотографій «Моїй
матусеньці вклонюсь»
-книжкова виставка
«Рідна матусю за тебе
помолюся»
(О.Макаровська)
5.15 травня – Міжнародний день сім’ї.
-бесіди (кл.керівники)
-виставка (бібліотекар
О.Макаровська)

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Організація ремонтних робіт на літній період 2021р.. (завгосп
І.Гадупяк)
2. Інструктажі з ТБ та
ОП для працівників
школи (заст. директора
О.Лис, завгосп
І.Гадупяк)

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 4 класах з
англійської мови.
(заст.директора
К.Чарковська)

Тижні
місяця

17.0521.05

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1 Аналіз випадків травматизму за 2020/2021 н.р.
(адміністрація )
2.Організація пришкільного табору (заступник
директора з іноземної
К.Чарковська)
3.Бесіда «Лямбліоз.
Шляхи зараження.
Профілактика (медсестра
О.Кравець)
4. «Безпечний Інтернет»
(пр.психолог Н,Шматок)

Управління підвищенням
професійної майстерності
пед. працівників та
методична робота
1.Засідання МО вчителів
англ. мови. № 5
Тема: Ресурс онлайн
платформи «Classtime» для
розвитку навичок аудіювання
на онлайн та офлайн уроках
англійської мови.
1.Ресурс онлайн платформи
«Classtime» для розвитку
навичок аудіювання на
онлайн та офлайн уроках
англійської мови.
2.Аналіз роботи
методоб’єднання за 20202021н.р.
3.Планування роботи
методоб’єднання на
наступний навчальний рік.
4.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)

2.Засідання педагогічної ради
№5
1.Про підсумки проведення ДПА
у 4-их класах. (Н.Святошенко)
2 Про результати підсумкових
контрольних робіт у 1-их класах.
3.Про ефективність організації
шкільного фізичного виховання.
4. Обговорення та схвалення
Положення про роботу
міжшкільного дитячого табору з
денним перебуванням.
5. Використання годин
варіативної частини навчального
плану на 2020-2021н.р.
3.Засідання МР № 5:
1.Підсумки атестації педагогічних кадрів , які атестувалися в
2020 -2021 н.р. навчальному році
2.Про результативність проведення заходів ШМО вчителів
англійської мови
3.Звіт роботи психологічної служби школи у 2020 – 2021 н.р.
4.Аналіз перевірки роботи ГПД.
5.Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування
методичної роботи на 2020/2021
н.р. (варіативна складова).
6.Різне.

2. 18 травня – Міжнародний день музеїв.
-бесіди (кл. керівники)
-віртуальні екскурсії
музеями (кл. керівники)
3. 21.05 День
Вишиванки. Конкурс
світлин «Вишиті
рушники – символ
єднання України»
(бібліотекар
О.Макаровська)

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

Контрольноаналітична
діяльність
1 Перевірка стану
виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр, рік
(заст.директора
Н.Святошенко,
наказ)
2. Підсумки виховної роботи за
2020/2021н.р.(заст.
директора 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

24.0528.05

Забезпечення прав
особистості на освіту,
соціальний захист та
безпеки життєдіяльності
1. Інстрактажі з ОБЖ для
учнів під час перебування в пришкільному
таборі. (К.Чарковська,
вихователі )
2. Бесіда «Профілактика
пародонтозу» (медсестра
О.Кравець)
3.Підготовка документів
до учнів, які будуть
відвідувати пришкільний
табір (зст. директор
К.Чарковська, медсестра
О..Кравець)

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 2020/2021н.р
(Н.Святошенко)
3.Про випуск учнів 4-их класів із
школи І ступеня. (Н.Ворона)
4 Обговорення проекту річного
плану роботи школи на 20212022н.р. (Н.Ворона)

1.24 травня - День слов’янської писемності і
культури.
Відзначається щорічно
в день вшанування
пам’яті святих рівноапостольних Кирила і
Мефодія (бесіди,
класні керівники)
-бібліотечний урок
«Виникнення слов’янської писемності»
2.24 травня – Вознесіння Господнє (вчитель
християнської етики )

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Бесіда «Лямбліоз.
Шляхи зараження.
Профілактика
(медсестра О.Кравець)
2. Підготовка доментів
працівників школи, які
будуть працювати в
пришкільному таборі
(зст. директор
К.Чарковська, медсестра
О.Кравець)
3.Превірка готовності
харчоблоку та їдаль ні
до роботи пришкільного
табору. (зст. директор
К.Чарковська, медсестра
О.Кравець)

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

Тижні
місяця

31.0504.06

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

1. Всесвітній день охорони навколишнього середовища (педагог-організатор)
2.01 червня – Міжнародний день захисту дітей

Соціально-економічна
діяльність школи та
охорона праці.
Робота з батьками
1.Звіт про надходження
та використання коштів
з благодійного рахунку
(бухгалтер
Н.Маньковська)
2. Звіт директора перед
громадськістю.
3.Перевірка наявності
медичного огляду та
санмінімуму у
працівників їдальні та
працівників школи, які
будуть працювати в
пришкільному таборі.
(медсестра О.Кравець)
4.Контроль за
зберіганням і терміну
зберігання сирої та
готової продукції
харчування (медична
сестра О.Кравець)

Контрольноаналітична
діяльність

Тижні
місяця

07.0611.06

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.Аналіз охоплення дітей літнім відпочинком у
таборах (заст. директора
О.Лис)
2.09 червня – Міжнародний день друзів

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

Контрольноаналітична
діяльність

