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№з/п Змістроботи Сторінки 

1. Освітнєсередовищезакладуосвіти  

1.1. Забезпеченнякомфортнихібезпечнихумовнавчанняіпраці  

1.1.1. Створенняоптимальнихумовдлязабезпеченняправагромадянназдобуття 
початковоїтабазовоїзагальноїсередньоїосвіти 

 

1.1.2. Фінансово-господарськаробота,зміцненняматеріально-технічноїбазисанаторної 
школи 

 

1.1.3. Забезпеченнявимогзохоронипраці,безпекижиттєдіяльності,пожежноїбезпеки  

1.1.3.1. Охоронапраціузакладіосвіти  

1.1.3.2. Безпекажиттєдіяльностіздобувачівосвіти  

1.1.3.2.1. Заходищодозапобіганнявсімвидамдитячоготравматизму  

1.1.3.2.2. Заходищодоорганізаціїлітньогооздоровленнятавідпочинкуздобувачів освіти  

1.1.3.2.3. Заходищодоорганізаціїмедичногообслуговуванняздобувачів освіти  

1.1.3.2.4. Заходищодоорганізаціїхарчуванняздобувачів освіти  

1.1.3.2.5. ЗаходищодостворенняумовдляформуваннябезпечноїповедінкивІнтернетіта 
використаннямережіІнтернет 

 

1.1.3.3. Пожежна безпека в закладіосвіти  

1.1.3.4. Цивільнийзахист  

1.1.3.5. Адаптаціятаінтеграціяздобувачівосвітидоосвітньогопроцесу,професійна 
адаптаціяпрацівників 

 

1.1.3.5.1. Заходищодоадаптаціїтаінтеграціїздобувачівосвітидоосвітньогопроцесу  

1.1.3.5.2. Заходищодоадаптаціїпедагогічнихпрацівниківдопрофесійної діяльності  

1.2. Створенняосвітньогосередовища,вільноговідбудь-

якихформнасильстватадискримінації 

 

1.2.1. Заходищодозапобіганнябудь-яких проявів дискримінації,булінгув закладі.  

1.2.2. Заходищодоформуванняпозитивноїмотиваціїуповедінціучасниківосвітнього 
процесутареалізаціїпідходу,заснованогонаправахлюдини 

 

1.2.3. Заходищодозабезпеченнявідвідуваннязанятьздобувачамиосвіти  

1.2.4. Психологічнаслужбазакладуосвіти  

1.2.4.1. Психодіагностичнаробота  

1.2.4.2. Корекційно-відновлювальнатарозвивальнаробота  

1.2.4.3. Консультаційнаробота  

1.2.4.4. Психологічнапросвіта  

1.2.4.5. Організаційно-методичнаробота  

1.2.4.6. Зв’язкизгромадськістю  

1.2.5. Соціальнийзахистздобувачів освіти  

1.2.5.1. Забезпеченнясоціально-психологічногосупроводуосвітньогопроцесу  

1.2.5.2. Заходищодоохопленнянавчаннямдітейсанаторноїшколи  

1.2.5.3. Роботазорганізаціїпрацевлаштуваннявипускників  

1.2.5.4. Заходищодороботизучнямипільговихкатегорій  

1.2.5.5. Заходищодоправовоїосвітиздобувачів освіти  

1.2.5.6. Заходишкільної радипрофілактикищодопревентивноговихованняучнів  

1.3. Формуванняінклюзивного,розвивальноготамотивуючогодонавчанняосвітнього

простору 

 

1.3.1. Організаціяінклюзивногонавчаннядітейз особливимиосвітнімипотребами  

1.3.2. Організаціяіндивідуальногонавчаннядітейзособливимиосвітнімипотребами  

1.3.3. Заходищодоформуваннянавичокздоровогоспособужиття  

1.3.4. Організаціяроботишкільноїбібліотекиякпросторуінформаційноївзаємодіїта 
соціально-культурноїкомунікаціїучасниківосвітньогопроцесу 

 

2. Системаоцінюванняздобувачівосвіти  

2.1. План-графікздійсненнямоніторингуорганізаціїосвітньогопроцесу  

3. Педагогічнадіяльністьпедагогічнихпрацівниківзакладуосвіти  

3.1. Організаціяметодичної роботипедагогічнихпрацівників  

3.1.1. Організаціяроботиметодичноїрадизакладуосвіти  

3.1.2. Організаціяроботиметодичнихоб’єднаньзакладуосвіти  

3.1.3. Організаціяроботизатестаціїпедагогічнихпрацівників  

3.1.3.1. Перспективнийплан-графікатестаціїпедагогічнихпрацівників  

3.2. Організаціяроботизобдарованимиіздібнимиучнями  



3 
 

3.3. Виховнийпроцесузакладі освіти  

3.3.1. Загальнонаціональні, Всеукраїнські, Всесвітні свята, дні пам’яті, пам’ятні дати 
тощо 

 

3.3.2. Загальношкільні заходи та проєкти санаторної школи  

3.3.3. Організаційна робота з виховної роботи санаторної школи  

3.3.4. Робота з учнівським самоврядуванням  

4. Управлінськіпроцесизакладуосвіти  

4.1. Розподілобов’язківміжрізними рівнямиуправління  

4.2. Управлінськадіяльністьщодозабезпеченнясистемиякостіосвіти  

4.3. Контрольно-аналітичнадіяльність  

4.3.1. Циклограма внутрішньошкільногоконтролю  

4.3.2. Загальношкільнийконтроль  

4.3.3. Перспективнийпланконтролюза станомвикладаннянавчальнихпредметів  

4.3.4. Вивченнястанувикладанняпредметів  

4.3.5. Здійсненнятематичногоконтролю  

4.3.6. Здійсненнякласно-узагальнюючогоконтролю  

4.3.7. Оглядовийконтроль  

4.3.8. Здійсненняперсональногоконтролю  

4.4. Тематиказасіданьпедагогічноїрадисанаторної школи  

4.5. Кадроваполітикатазабезпеченняможливостейдляпрофесійногорозвиткупедагогі

чнихпрацівників 

 

4.5.1. Роботазмолодимиспеціалістами  

4.6. Організаціяосвітньогопроцесуназасадахлюдиноцентризму  

4.6.1. Розвитокгромадськогосамоврядування  

4.6.2. Роботарадизакладу  

4.6.3. Роботаорганівучнівськогосамоврядування  

4.6.4. Роботазбатьківськоюгромадськістю  

4.6.5. Освітнітагромадськіініціативиучасниківосвітньогопроцесу  

4.7. Формуваннятазабезпеченняреалізаціїполітикиакадемічноїдоброчесності  
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ПРІОРИТЕТНІНАПРЯМКИРОБОТИСАНАТОРНОЇ

ШКОЛИ№20 

У2022/2023НАВЧАЛЬНОМУРОЦІ 

Діяльність педагогічного колективу санаторної школи у 2022/2023 

навчальному роцінаправитинавирішенняпріоритетнихнапрямків: 

 Продовжити впровадження в освітньому середовищі санаторної школи 

КонституціїУкраїни, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», 

Прозабезпеченнясанітарноготаепідемічногоблагополуччянаселення,«Прозабез

печення функціонуванняукраїнської мови як державної», 

ПостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід 21.02.2018 №87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти», 

ПостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід 30.09.2020 №898 «Про деякі питання 

державних стандартів повної загальної середньої освіти», 

ПостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід15.09.2021№957«ПрозатвердженняПо

рядкуорганізаціїінклюзивногонавчанняузакладах загальної середньої освіти», 

наказу Міністерства освіти і науки України від12.01.2016 № 8 

«Прозатвердження Положення проіндивідуальну форму навчанняу 

загальноосвітніхнавчальнихзакладах»(зізмінами),наказуМОНУкраїнивід10.07.

2019№  955«Провнесення змін донаказу Міністерства освітиі науки України 

від 12 

січня2016року№8»;наказуМіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід08.09.2020№11

15«Деякі питания організації дистанційногонавчання», 

 Забезпечитиу2022/2023навчальномуроціперехіддороботизановимд

ержавнимосвітнімстандартомучнів1-4-х та 5-хкласівсанаторноїшколи; 

 Організуватиінклюзивнетаіндивідуальненавчаннядітейзособливим

ипотребами; 

 Запроваджуватипринциппедагогікипартнерства,щогрунтуєтьсянас

півпрацідошкільника,учня,учителяібатьківтапринципудитино-

центризму(орієнтаціянапотребиучня); 

 Продовжитиформуваннявучнівключовихкомпетентностей,необхід

нихсучаснійлюдинідляуспішноїжиттєдіяльності.Середключовихкомпетентнос

тей–

володіннядержавноюмовою,математична,загальнокультурнайекологічнакомпе

тентності,підприємливістьтаіноваційність,економічнакомпетентність.Випускн

иксанаторноїшколиповинен критичнотасистемномислити,проявлятиініціативу 

і творчість,вміння оцінюватиризики,прийматирішення,розв’язуватипроблеми; 

 Створювати умови для формування в учнів громадянської 

відповідальності,тобтоособистості,щоповажаєправалюдини,розумієособистуві

дповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість 

громадянськоїучастіупроцесівирішеннярізноманітнихпроблеммісцевоїгромад

и; 

 Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов 

для навчаннятавиховання 
учнів(створитибезпечнетакомфортнеосвітнєсередовище); 

 Створити безпечні умови освітнього процесу в санаторній школі в 

умовам  воєнного стану. 
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 Удосконалюватинавчально-

матеріальнубазусанаторноїшколи,впровадженнясучаснихінформаційно-

комунікаційнихтехнологій,оволодіватиізастосовуватинапрактиціінструментарі

їдистанційногонавчання; 

 Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів 
санаторної 
школи,особливоприпереходізпочатковоїдобазовоїосновноїсанаторноїшколи. 

 

ЗАВДАННЯСАНАТОРНОЇШКОЛИ 

НА2022/2023НАВЧАЛЬНИЙРІК 
Спрямуватизусилляпедагогічногоколективунареалізаціюєдиноїнауково-

методичноїпроблеми: «Підвищення професійної компетентності педагогів – 

ефективний засіб удостконалення освітнього процесу». 

Зцієюметою: 

 Забезпечитиякіснуроботуметодичноїради,методичнихоб’єднаньта
творчихгрупсанаторноїшколи. 

 Сприятивпровадженнювпрактикуроботисанаторноїшколисучасни
хосвітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів санаторної 
школи. 

 Проводитисистемний,цілеспрямованиймоніторингусіхнапрямківо
світньогопроцесусанаторноїшколи. 

 Підвищитиособистувідповідальністькожногочленапедагогічногок
олективазаякістьтарезультативністьроботи. 

 Продовжитироботузподальшоїінформатизаціїосвітньогопроцесу,
оволодіватиінструментамизмішаногонавчання. 

 Удосконалювати професійну компетентність педагогів з питань 
цифрової та медіа грамотності, інклюзивної освіти, емоційного інтелекту, 
корпоративної етики. 

 Забезпечити підвищення кваліфікації
 педагогічнимипрацівникамисанаторноїшколипротягом2022/2023
н.р. 

 У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 

2022/2023навчальнийрікпровестиатестаціювчителівувідповідностідоТиповогоп
оложення про атестацію педагогічних працівників, затвердженогонаказом 

МОНУкраїнивід 06.10.2010№930зізмінами. 

 Створитинеобхідніумовидляактивноїроботизобдарованимиучням
ишляхомзалучанняїхдоучастівінтелектуальнихконкурсах,предметнихолімпіада
хрізнихрівнів,змаганнях,тощо. 

 Забезпечити дотримання правил безпечного середовища, 
санітарного регламенту, 
продовжитироботупоформуваннювучнівнавичокздоровогоспособужиття. 

 Забезпечити соціальний захист здобувачів освіти та працівників 
санаторноїшколи.Забезпечитиорганізаціюоздоровленнятавідпочинкудітейпільг
овогоконтингенту. 

 Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого 
травматизму якпідчасосвітньогопроцесутакіпозамежамисанаторноїшколи. 

 Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді 
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любові доБатьківщини, української мови, культури, історії та традицій, 
забезпечити військово патріотичне виховання, формування активної 
громадянської позиції. 

 Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину 
країни, 
рідногокраю;формуватиісторичнупам’ятьпідростаючогопокоління;забезпечити
духовнуєдністьпоколінь. 
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 Сприятиформуванню духовно-моральних 
взаєминміжусімаучасникамиосвітньогопроцесу,толерантногоставленнядопредс
тавниківіншихнародів,культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; 

вихованню пошани талюбові до культурного спадку свого народу та мистецтва, 
культивуванню 

кращихрисукраїнськоїментальності:працелюбності,свободи,справедливості,доб
роти,чесності,відповідальногоставленнядоприроди. 

 Активізуватизастосуваннясучаснихформіметодівправовоїтапреве
нтивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку 

ікультури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, 
імунітетудонегативнихвпливівсоціальногооточення. 

 Продовжитизміцнюватитавдосконалюватинавчально-
матеріальнубазусанаторної школи. 

РозділІ 

ОСВІТНЄСЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУОСВІТИ 

Відповіднодостатті10ЗаконуУкраїни“Проповнузагальнусереднюосвіту”2022/2023нав

чальнийрікрозпочинається01вересня2021рокуі закінчуєтьсянепізніше 01липня2022року. 

Освітня діяльність здійснюється відповідно до освітніх програм, які 

забезпечуютьвиконання інваріантної та варіативної складовоїнавчального плану 

санаторної школи, 

щорекомендованідовикористанняМіністерствомосвітиінаукиУкраїниузакладахзагальноїсе

редньоїосвіти 

Режим роботисанаторної школи– п’ятиденний.Санаторна школа працює в 

однузміну.Вумовахкарантиннихобмежень та надзвичайних ситуацій (військовий стан 

тощо)освітаможе надаватисьдистанційно. 

Мованавчання–українськаз виченням англійськоїмови. 

Формаздобуттяосвіти-інституційна(очна (денна))форматаіндивідуальна.Всанаторній 

школі організованоінклюзивне навчання. В приміщеннісанаторної 

школифункціонуєміський Інклюзивно-ресурсний центр №10 (ІРЦ), який надає освітні 

послуги дітямзособливимиосвітнімипотребами(зрізниминозологіями) 
 

 
Початок занять-

08.30Кінецьроботи -

20.00 

Циклограма   дня 

 

 
1класи–35хвилин 

2-4класи-40хвилин 

5-11класи -45хвилин 

Тривалістьуроку: 
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1.1. Забезпеченнякомфортнихібезпечнихумовнавчанняіпраці 

 
1.1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на 

здобуттядошкільної,початковоїтабазовоїзагальноїсередньоїосвіти 
№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

Створенняоптимальнихумовщодоорганізованогопочаткунавчальногороку 

1. Організуватиознайомленнятавивченнянорматив

них документів та розпорядчих 

актівМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,Департа

ментунаукиіосвітиКиївськоїдержавноїадміністр

ації,пропідготовкутаорганізованийпочаток2022/

2023навчального 
року. 

Серпень
2022 

Максименко 
М.В.РєзніковаВ
.О. 

Косьміна М.М. 

 

2. Забезпечити організацію освітнього 

процесузазатвердженим в установленому 

порядку 

річнимнавчальнимпланомна2022/2023навчальн

ий 
рік. 

Упродовж2022/202

3навчальногороку 

Максименко 

М.В.РєзніковаВ

.О. 

Косьміна М.М. 

 

3. Сформуватиоптимальнумережузакладуна2022/2

023 навчальний рік з урахуванням 

освітніх потреб населення та
 нормнаповнюваностівкласах. 

Серпень

2021 

МаксименкоМ.В.  

4. Забезпечитиорганізований  набір  учнів  до 
дошкільних груп,1-4-х,5-9-хкласів. 

 МаксименкоМ.В.  

5. Затвердитишкільну  мережу  та  контингент 
учнівна2022/2023навчальнийрік. 

Вересень2021 МаксименкоМ.В.  

6. Скластитаздатистатистичнізвітизаформами 
ЗНЗ-1,77-РВК. 

Вересень2021 РєзніковаВ.О.  

7. Забезпечитикомплектування  закладу  освіти 
педагогічнимикадрами. 

 МаксименкоМ.В.  

8. Розподілити, погодити з

 профспілковимкомітетомта 

затвердититижневенавантаження 

педагогічних працівників на

 2022/2023навчальнийрік. 

 Максименко 

М.В.ЧехловаО.О.

РєзніковаВ.О. 

 

9. Скласти та затвердити розклад предметів 
варіативноїскладовоїробочогонавчальногоплану. 

 РєзніковаВ.О.  

10. Забезпечитинормативнезбереженнятаведенняос

обовихсправучнівпокласах. 

Упродовж2022/20

23 
навчальногороку 

Секретар 
Класнікерівники 

 

11. Забезпечитинормативнезбереженнякласнихжур

налів,облікуроботигуртків,факультативів, 
індивідуальногонавчання. 

Упродовж2022/20

23 
навчальногороку 

РєзніковаВ.О.К

осьміна М.М. 

 

12. Забезпечитинормативністьведеннякласнихжурн

алів,облікуроботигуртків,факультативів, 
індивідуальногонавчання. 

Упродовж2022/20

23 
навчальногороку 

РєзніковаВ.О.К

осьміна М.М. 

 

13. Провести інструктивно-методичну

 нарадупедагогічнихпрацівниківщо

доведенняділової 
документації. 

 Максименко 

М.В.РєзніковаВ

.О. 

 

14. Провестишкільнийогляднавчальнихкабінетівщо

допідготовкидоновогонавчальногороку. 

 Максименко 

М.В.РєзніковаВ.О

.ЖилінаГ.О. 
БерусТ.В. 

 

15. Провестиатестаціюнавчальнихкабінетів,затверд
итиперспективніпланирозвиткунавчальнихкабін

етівна2022/2023навчальний 
рік. 

 РєзніковаВ.О.  

16. Забезпечитиучастьвчителів в міськійсерпневій  РєзніковаВ.О.  
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 конференціїпедагогічнихпрацівників    

17. Організуватироботущодовивченняпедагогічним

ипрацівникамирекомендаційінструктивно-

методичнихлистівМіністерстваосвітиінаукиУкр

аїнипроособливостівикладаннябазовихнавчальн

ихдисципліну 
2022/2023 навчальномуроці. 

 КерівникиМО  

18. ПровестиурочистісвяткуванняДнязнаньзаучаст
юпредставниківорганівмісцевогосамоврядуванн

я,організацій,установі 
батьківськоїгромадськості. 

 Косьміна М.М.  

19. Провестипершийтематичнийурок.  Класнікерівники  

20. Забезпечити проведення медичних оглядів 
працівниківтаздобувачівосвіти

 закладудоп

очаткунавчальногороку. 

 Сестрамедична  

21. Вжитиневідкладнихзаходівдляоперативноїдоста

вкипідручників,посібниківтаіншоїнавчальної 

літератури, передбаченої в 

перелікуМіністерстваосвітиінаукиУкраїнина202

2/2023навчальнийрік,організованогоїх 
розподілусередучнів. 

 Рєзнікова 

В.О.ЖилінаГ

.О. 

 

22. Забезпечити  наявність навчальних програм 
інваріантноїтаваріативноїскладовихробочогонавч
альногоплану. 

 Максименко 

М.В.РєзніковаВ

.О. 

 

23. Затвердитиправилавнутрішньоготрудовогорозп

орядку для працівників закладуна 
2022/2023 навчальнийрік. 

 Максименко 

М.В.МанаковаО.

О. 
ЧехловаО.О. 

 

24. Вжитиневідкладнихзаходівдляоперативноїдоста

вкипідручників,посібниківтаіншоїнавчальноїліт

ератури,навчальногообладнання 

длязабезпеченняреалізаціїКонцепціїНовоїукраїн

ськоїсанаторноїшколи 

 Рєзнікова 

В.О.ЖилінаГ

.О. 

 

 

1.1.2. Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної 

базисанаторноїшколи 

Фінансово-господарськудіяльністьу2022/2023навчальномуроцінаправитина: 

 Створеннякомфортного,безпечногоосвітньогосередовища; 

 Підтримка у робочому стані систем життєзабезпечення санаторної школи(електро-

,водозабезпечення,каналізаційна система); 

 Підтриманняв належномустанімеблів,обладнаннятощо; 

 Придбаннянеобхідногообладнання,ТЗН,меблівдлякабінетів; 

 Виконання плану поточного ремонту шкільних 

приміщень.З цією метою: 

 Забезпечитираціональнетаефективневикористаннябюджетнихасигнувань; 

 Залучатипозабюджетнікоштишляхоморендивільнихприміщень,наданнядод
атковихосвітніхпослуг,спонсорськоїдопомоги; 

 Братиучастьуміні-проєктахмісцевоготаобласногорівнів; 

 Забезпечитивиконаннязаходів: 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

1 Скластита передатинапогодженнявідділуосвіти 
бюджетнийзапитсанаторноїшколина2023рік 

До01.08.2022 Максименко 
М.В. 
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2 Триматипідконтролемвиконаннябюджетногозапиту 
на2023рік 

Упродовж 
року 

Максименко 
М.В. 

 

3 Триматипідконтролемдотриманняплановихлімітівна 
використанняводи,електроенергії 

Постійно ЖилінаГ.О.  

4 Забезпечити уприміщенняхсанаторної школи 
необхіднийтемпературнийрежим 

Постійно Максименко 
М.В. 

 

5 Дотримуватись карантинних обмежень, тримати 

підконтролемвикористаннямиючихтадезінфікуючих 
засобів 

Постійно Максименко

М.В. 

 

 

1.1.3.  

Забезпеченнявимогзохоронипраці,безпекижиттєдіяльності,пожежноїбезпеки 

1.1.3.1. Охоронапраці узакладі освіти 
 

№з/п 
Заходи Термінвико

нання 

Відповідальний Відмітка 

провиконан

ня 

1. Організація роботищодо 

забезпеченнянормативно-

правовихаспектів 

   

1.1. Організувати роботу щодо систематизації та 

вивченнянормативних 

документівзпитаньохоронипраці,охоронижиттяіздоров’яп

рацівниківзакладуосвіти,асаме: 

- ЗаконУкраїни “Проохоронупраці”; 

- ЗаконУкраїни“Прозабезпеченнясанітарноготаеп

ідемічногоблагополуччя населення”; 

- ЗаконУкраїни“Проосвіту”; 

- ЗаконУкраїни“Проповнузагальнусереднюосвіту”; 

- ЗаконУкраїни «Продошкільнуосвіту» 

- Санітарний регламент для дошкільних 

навчальнихзакладів(затвердженонаказомМіністерств

аохорониздоров’яУкраїнивід24.03.2016 №234) 

- Постанова Кабінету Міністрів України 

“Прозатвердження Порядку розслідування та 

облікунещаснихвипадківневиробничогохаракт

еру”; 

- наказ Державного комітету України з нагляду 

заохороною праці “Про затвердження 

Типовогоположенняпро порядок проведення 

навчання іперевірки знань з питань охорони праці 

та Перелікуробіт зпідвищеною небезпекою”; 

- наказМіністерстваосвітиінаукиУкраїни“Прозатвердж

ення Положення про порядок проведеннянавчанняі 

перевірки знань з питань охорони праці 

взакладах,установах,організаціях,підприємствах,підпор

ядкованихМіністерствуосвітиі наукиУкраїни”; 

- наказМіністерстваосвітиінаукиУкраїниПрозатверд

женняПоложенняпроорганізаціюроботиз 

охоронипрацітабезпекижиттєдіяльностіучасниківосві

тньогопроцесувустановах ізакладах освіти; 

 

серпень 
МаксименкоМ.В.  

2. Забезпеченнявидання наказів.    

2.1. 
“Проорганізаціючергуванняадміністрації,вчителівта 
учнівсанаторної школи”. 

 МаксименкоМ.В.  

2.2. 
“Про призначення відповідальних осіб з 
питаньохоронипраців2022/2023 
навчальномуроці”. 

 МаксименкоМ.В.  

2.3. 
“Проорганізаціюроботизпитаньохоронипраців 
санаторноїшколиу2022/2023навчальномуроці”. 

 МаксименкоМ.В.  

2.4. 
«Прозатвердженняінструкційз охоронипраці»(за 
необхідності) 

 МаксименкоМ.В.  
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2.5. 
“Пропризначеннявідповідальнихосібз 
протипожежної безпекиу 2022/2023 навчальномуроці”. 

 МаксименкоМ.В.  

2.6. 
“Проорганізаціюроботиз протипожежноїбезпекив 

санаторноїшколиу2022/2023навчальномуроці”. 
 МаксименкоМ.В.  

 
2.7. 

“Про призначення відповідальних за 

організаціюроботизохоронипраціпідрозділівпедагогі

чних 

працівників та технічнихпрацівниківі спеціалістів 
усанаторноїшколиу2022/2023навчальномуроці”. 

 МаксименкоМ.В.  

 

2.8. 
“Пропідсумкироботипедагогічногоколективуз 
охоронипраці 

заІсеместр2022/2023навчальногороку”. 

 МаксименкоМ.В.  

2.9. 
“Прозаходищодозабезпеченняпротипожежної 
безпеки,запобіганнянещаснимвипадкам”. 

 МаксименкоМ.В.  

 

2.10. 
“Про призначення відповідального за організацію 

тапроведенняобов’язковихмедичнихоглядівтамедичне 
обстеженняпрацівників санаторної школи”. 

 МаксименкоМ.В.  

 

2.11. 
«Провідзначеннятижняохоронипрацівсанаторноїшко

ли”. 

 МаксименкоМ.В.  

 

2.12. 

Пропідсумкироботизохоронипраціібезпеки 
життєдіяльності в санаторної школи у 

2022/2023навчальномуроці”.. 

 МаксименкоМ.В.  

 

3. 

Організація розгляду питань на 

засіданняхпедагогічної ради, ради закладу, 

нарадах 

придиректорові,загальнихзборахколективу, 
батьківськихзборах 

   

 
3.1. 

Прозатвердженняправилвнутрішньо-

шкільноготрудовогорозпорядкувсанаторноїшколиу202

2/2023 

навчальномуроці”. 

 
МаксименкоМ.В. 

 

 
3.2. 

Проорганізаціюроботизпитаньохоронипрацітапроти

пожежноїбезпекивсанаторноїшколиу 

2022/2023навчальномуроці”. 

 МаксименкоМ.В.  

3.3. 
Проорганізаціюроботимедичногокабінету 
санаторноїшколи. 

 МаксименкоМ.В.  

 

3.4. 
Прорезультатидотриманнясанітарно-гігієнічнихнорм 
у санаторної школи в I семестрі 

2022/2023навчальномуроці”. 

 МаксименкоМ.В.  

 

3.5. 
Про хід виконання Колективного договору 

міжадміністрацієютатрудовимколективомзакладу 
освітиу2022 році. 

 МаксименкоМ.В.  

3.6. 
Пропідсумкироботивсанаторноїшколиз охорони 
праціза2022/2023 навчальнийрік”. 

 МаксименкоМ.В.  

4. Організація роботи щодо проведення інструктажів 

зпитань охоронипраці 

   

4.1. Здійснювати проведеннявступних з інструктажів зпитань 

охоронипрацінаробочомумісціз 
новоприбулимипрацівниками. 

протягомро

ку 

РєзніковаВ.О.  

4.2. Здійснювати проведенняпервинних інструктажів зпитань 
охоронипрацінаробочомумісціз 
працівникамисанаторноїшколи. 

протягомро
ку 

РєзніковаВ.О.  

4.3. Здійснюватипроведенняповторногоінструктажузпитань 

охоронипрацінаробочомумісціз 
працівникамисанаторноїшколи. 

двічіна рік РєзніковаВ.О.  

4.4. Здійснюватипроведенняпозаплановогоінструктажузпитан

ь охорони працінаробочомумісціз 
працівникамисанаторноїшколи. 

у 

випадкутрав

мування 

РєзніковаВ.О.  

4.5. Забезпечитинаявністьпосадовихобов’язківзбезпеки 
життєдіяльності длякласнихкерівників. 

 БерусТ.В.  

4.6. Скластиакти-дозволипроведеннязанятьукабінетах 
фізики,інформатики,біології,шкільнихмайстернях,спо

ртивномузалі,наспортивномумайданчику. 

 БерусТ.В.  
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5 Організаціяроботимедичногокабінету    

5.1. Забезпечити роботу медичного кабінету 

зобладнанням відповіднодо нормативних вимог 

тазабезпеченняммедикаментами. 

протягомро

ку 

ЧепурнаМ.А.  

5.2. Сприятикадровомузабезпеченнюмедичнимпе

рсоналом. 

протягомро

ку 

ЧепурнаМ.А.  

5.3. Забезпечитипроведеннямедичнихоглядівпрацівниківсана

торноїшколи,обліктазбереженняособових 
медичнихкнижокпрацівниківзакладуосвіти. 

згіднограф

іку 

ЧепурнаМ.А.  

6. Забезпеченняматеріально-

технічноїбазисанаторноїшколи 

   

6.1. Організуватироботущодозабезпеченнязакладуосвітинаоч

ністю,посібниками,нормативно-законодавчими 
актамизпитаньохоронипраці. 

протягомро

ку 

ЖилінаГ.О.  

6.2. Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень 

допочатку нового навчального року відповідно 

донормативівзметоюпідписання актуприйняття 
санаторноїшколи. 

 Жиліна 

Г.О.БерусТ.В

. 

 

6.3. Провести аналіз існуючої матеріально-технічної 

базизакладуосвіти, скластипланзаходівщодовиконання 
необхіднихробіт. 

 ЖилінаГ.О.  

6.4. Визначитиоб’єкти, які знаходятьсяваварійномустані, 
скластидефектні акти. 

 ЖилінаГ.О.  

6.5. Забезпечити перевірку лічильників тепла, гарячої 

тахолодноїводизгіднографіку,підготуватиактищодо 

готовності приладів обліку 
енергоносіїв,водопостачання. 

 ЖилінаГ.О.  

6.6. Підготувати всі інженерні системи 

(опалення,холодногота 

гарячоговодопостачання)доновогонавчальногорокута

дороботивосінньо-зимовий 
періодзгіднографіку. 

 ЖилінаГ.О.  

6.7. Привестиуналежнийстанвсіпідсобні приміщення, 
теплорамку,щитову,забезпечитиїхнадійнезакриття. 

 ЖилінаГ.О.  

6.8. Підготуватипланпроведеннякапітальногота 
профілактичногоремонту. 

 ЖилінаГ.О.  

7. Організаціяроботищододотриманнясанітарно-

гігієнічнимнорм 

   

7.1. Здійснити перевірку дотримання санітарно-

гігієнічнихнормузакладіосвітизанаступнимикритеріями

: 

- природнеташтучнеосвітлення,організаціязоровоїро

ботидошкільняттаучнівсанаторноїшколи; 

- повітряно-тепловийрежим; 

- водопостачаннята каналізація; 
- вентиляціятаопалення; 

- обладнанняосновнихтапідсобнихприміщень; 

- організаціяхарчування; 

- організаціямедичногообслуговування; 

- санітарно-гігієнічневиховання; 
- самообслуговування. 

  

 

 

 

 
МаксименкоМ.В. 

 

7.2. Здійснювати контроль за санітарний 

станомхарчоблоку,груповихприміщеннях,навчаль

них 
кабінетівіприміщеннямисанаторноїшколи. 

 Відповіальних 

заприміщення 

 

7.3. Забезпечитисанітарно-

гігієнічнийпорядокугруповихприміщеннях,класнихкімн

атах,спортивній 
залі,майстернях. 

протягомро

ку 

зав.кабінетами  

7.4. Організуватисанітарно-

гігієнічнечергуваннявчителів,технічногоперсоналув 

навчальнихкабінетахтаприміщенняхсанаторноїшколи.За
безпечити 
своєчаснеїхприбирання. 

протягомро

ку 

класні 

керівники,виховате

ліЖилінаГ.О. 
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7.5. Здійснюватиконтрольщододотриманням санітарно- двічі ЖилінаГ.О.  

 гігієнічнихнормвусіхнавчальнихприміщеннях. 
Узагальнитирезультатив кінцінавчальногороку. 

на місяць 
червень 

  

7.6. Своєчаснопроводитиоглядприміщеньзакладу:стелі,під

логи,сходів,вентиляційного обладнання,санітарно-

технічних приладів. У разі необхідностіготуватиакти. 

 
протягомро

ку 

 

ЖилінаГ.О. 

 

8. Організаціяроботизпротипожежноїбезпеки    

8.1. Здійснитизабезпеченнясанаторноїшколизасобами 
протипожежноїбезпекиунеобхіднійкількості. 

 ЖилінаГ.О.  

8.2. Забезпечитидотриманнязаходівпротипожежноїбез

пекивусіхприміщенняхсанаторної школи 

 ЖилінаГ.О.  

8.3. Забезпечитивиконанняприписівпожежноїінспекції. протягом 
року 

ЖилінаГ.О.  

8.4. Перевіритийуразіпотребиочиститискладські 
приміщеннявідлегкозаймистихпредметів. 

 ЖилінаГ.О.  

8.5. Проводитиінструктажізпожежної безпекиз 
педагогічнимита технічними 

працівникамисанаторноїшколи 

протягомро

ку 

Жиліна 

Г.О.РєзніковаВ.

О. 

 

8.6. Утримуватив робочомустанізасобипротипожежного 
захисту,обладнаннятаінвентар,недопускаючиїхвико

ристання незапризначенням. 

протягомро

ку 

ЖилінаГ.О.  

8.7. Забезпечуватипорядокзбереженняівикористання 
легкозаймистихматеріалів. 

протягом 
року 

ЖилінаГ.О.  

8.8. Забезпечити проведення заміру 

заземленняелектроустановоктаізоляціїпроводів 

електромережу 
відповідності доПравилїхвлаштування. 

 ЖилінаГ.О.  

8.9. Забезпечититехнічнихпрацівниківзасобами 
індивідуальногозахисту. 

постійно ЖилінаГ.О.  

8.10. Розробитикомплексні заходищодо 

забезпеченняпожежноїбезпеки.Забезпечитиконтрол
ь заїхвиконанням. 

Узагальнитирезультатироботивкінці 
навчальногороку. 

вересеньпр

отягомроку 
червень 

ЖилінаГ.О.  

8.11. Забезпечитинаявністьнавсіхповерхахплану-схеми 
евакуації. 

 ЖилінаГ.О.  

9. Організаціяроботизпитаньохоронипрацітаздоро

в’я 

   

9.1. Затвердитиправилавнутрішньо-шкільноготрудового 
розпорядку. 

 
МаксименкоМ.В. 

 

9.2. Призначитискладкомісіїзохоронипрацітатехніки 
безпеки. 

 МаксименкоМ.В.  

9.3. Забезпечитинавчаннязтехнікибезпекипедагогічних 
працівників,відповідальнихзаорганізаціюроботизохор

онипрацітапожежноїбезпеки. 

згіднограф

іку 

Максименко 

М.В.БерусТ.В. 

 

9.4. Здійснитианаліздотриманнянормативнихвимогз 
питаньохоронипраці. 

 МаксименкоМ.В.  

9.5. Організуватинавчаннята перевіркузнаньпрацівників 
санаторної школи з питань охорони праці вчителів-
предметників. 

  

БерусТ.В. 
 

9.6. Забезпечититехнічнихпрацівниківмиючими 
засобамитазасобамигігієни. 

протягом 
року 

ЖилінаГ.О.  

9.7. Організуватироботущодопідготовкисанаторної 
школидоосінньо-зимовогоперіоду. 

 ЖилінаГ.О.  

9.8. Забезпечитищорічнебезкоштовнепроходження 
медичногооглядупрацівникамисанаторної школи 

згідно 
графіку 

МаксименкоМ.В.  

9.9. Забезпечитисвоєчаснурозробкутавиконаннязаходівпост

вореннюбезпечнихтанешкідливихумов праці 

відповіднодовимогнормативнихдокументівзохорони

праці. 

 МаксименкоМ.В.  

9.10. Організуватироботущодостворенняналежнихумов 

ібезпекипраці,вжиттязаходівдонедопущення 
виробничоготравматизму. 

протягомро

ку 

МаксименкоМ.В.  
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9.11. Організуватироботущодопідготовкисанаторноїшко

лив осінньо-зимовихумовах. Скластиплан 
заходів. 

 МаксименкоМ.В.  

9.12. Надавати можливість проходження 

позачерговогомедичногооглядупрацівникові,якщові

нпов’язуєпогіршенняздоров’язвиконаннямтрудових 
обов’язків. 

 

протягомро

ку 

МаксименкоМ.В.  

9.13. Забезпечитиналежнеутриманнясанітарно-

побутовихприміщень, кабінетів фізики, хімії і 

біології.інформатики,спортивногозалу,навчальнихмай
стерень,туалетів.Здійснюватиконтроль та 
узагальнитирезультати. 

 

протягомро

кучервень 

МаксименкоМ.В.  

9.14. Надавати відпустку або її частину 

членамадміністраціїтапедагогічнимпрацівникампротяг

ом 

навчального року у зв’язку з санаторно-

курортноголікування. 

протягомро

ку 

МаксименкоМ.В.  

9.15. Жінкам, які працюють і мають двох і більше 

дітейвіком до 15 років або дитину-інваліда, за їх 

бажаннямщорічно надавати додаткову оплачувану 

відпусткутривалістю10календарних днівбезурахування 
святковихтанеробочихднів. 

 
згіднограф

іку 

МаксименкоМ.В.  

9.16. Надавативідпусткубез збереженнязаробітної плати 

або частковим їїзбереженнямне більше 
15календарнихднівнарік. 

протягомро

ку 

МаксименкоМ.В.  

9.17. Забезпечитидоплатусторожамурозмірі40%за 
роботувнічнийчас. 

протягом 
року 

МаксименкоМ.В.  

9.18. Здійснитиконтрользавиконаннямвимогнормативнихактів

тазаходівузакладіосвітизпитань охорони 
праці. 

 

червень 
МаксименкоМ.В.  

9.19 Розробити(оновити)і затвердитиінструкціїзохорони 
праціітехнікибезпекидляпрацівниківсанаторноїшко

лизгідноштатногорозпису(занеобхідністю) 

 

серпень 
БерусТ.В.  

 

1.1.3.2. Безпекажиттєдіяльностіздобувачівосвіти 
 

№з/

п 

Заходи Термінвиконання Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

Організаціяроботищодозабезпеченнянормативно-правовихаспектів 

1. Організуватироботущодосистематизаціїтавивченнян

ормативнихдокументів, державних,програм з 

питаньохорони життя   і 

здоров’яучнів,запобіганнявсімвидамдитячоготравма

тизму,асаме: 

-Закон України “Про забезпечення  

санітарноготаепідемічногоблагополуччя 

населення”; 

-ЗаконУкраїни“Проосвіту”; 

-ЗаконУкраїни“Проповнузагальнусереднюосвіту” 

  - ЗаконУкраїни «Продошкільнуосвіту» 

-Закон України “Проохоронудитинства”; 

-ЗаконУкраїни“Продорожнійрух”; 

-ЗаконУкраїни“Пропитнуводу, питневодопостачання 

та водовідведення”; 

вересень РєзніковаВ.О.  

2. Державні санітарні правила і норми 

влаштування,утриманнязакладівосвітитаорганізаціїо

світньогопроцесу; 

вересень РєзніковаВ.О.  

3. ПостановаКабінетуМіністрівУкраїни“Прозатвердже

нняПорядкурозслідуваннятаоблікунещаснихвипадкі
вневиробничогохарактеру”. 

вересень Рєзнікова 

В.О.Косьміна 
М.М. 

БерусТ.В. 
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4. -НаказДержавногокомітетуУкраїнизнаглядуза 

охороною праці“Про затвердження 

Типовогоположення   про   порядок   проведення   

навчанняіперевіркизнаньзпитаньохоронипрацітаПер

елікуробіт зпідвищеноюнебезпекою”; 

-Наказ Міністерства освіти і науки України 

“ПрозатвердженняПоложенняпропорядокпроведенн

я навчання і перевірки знань з 

питаньохоронипрацівзакладах,установах,організація

х, 

підприємствахпідпорядкованихМіністерствуосвітиі

наукиУкраїни”; 

-Наказ Міністерства освіти і науки України 

«ПрозатвердженняПоложенняпроорганізаціюробот

из охорони праці та безпеки 

життєдіяльностіучасниківосвітньогопроцесувустан

овахі 
закладахосвіти». 

вересень Рєзнікова 

В.О.БерусТ.В. 

 

Забезпеченнявидання наказів 

5. Наказ«Проорганізаціюроботизбезпекижиттєдіяльно

стітазапобіганнявсімвидамдитячоготравматизмув20

22/2023навчальному 

році”» 

серпень Косьміна 

М.М. 

 

6. Наказ«Проорганізаціючергуванняадміністрації, 
вчителівсанаторноїшколи» 

серпень РєзніковаВ.О.  

7. Наказ «Про проведення

 профілактичнихмедичнихоглядівдошкіль

никівтаучнівперед 

початком нового2022/2023навчальногороку» 

серпень Косьміна 

М.М. 

 

8. Наказ«Пропорядокпрофілактичноїроботизпитаньза
побіганнявсімвидамдитячоготравматизмутапорядок

облікунещасних 

випадків» 

серпень Косьміна 
М.М. 

 

9. Наказ «Про організацію роботи з безпеки 
дорожньогоруху» 

серпень Косьміна М.М.  

10. Наказ«Проуточненняпорядкуповідомлення,розсліду

вання таобліку нещасних випадків, 

щосталисяпідчасосвітньогопроцесувзакладі 

освіти» 

серпень Косьміна 

М.М. 

 

11. Наказ «Про невідкладні заходи щодо 

збереженняздоров’я дошкільників та учнів закладу 

освіти 

підчаспроведеннязанятьзфізичноїкультури,предмету

“ЗахистУкраїни”тапозакласних 
спортивно-масовихзаходів 

серпень РєзніковаВ.О.  

12. Наказ«Прозапобіганнявсімвидамдитячоготравматиз

мусереддошкільниківтаучнівпідчас 

осінніхшкільнихканікул2022/2023навчальногороку» 

жовтень Косьміна 

М.М. 

 

13. Наказ «Про організацію роботи щодо 
дотриманнянормзпротипожежноїбезпекипідчасНов

орічнихтаРіздвянихсвяттановорічних 

канікул» 

грудень Косьміна 

М.М. 

 

14. Наказ«Прозапобіганнявсімвидамдитячоготравматиз

му серед дошкільників та учнів під 

часпроведенняНоворічнихіРіздвянихсвяттазимових

шкільнихканікул2022/2023навчального 

року» 

грудень Косьміна 

М.М. 

 

15. Наказ«Пропідсумкироботипедагогічногоколективус

анаторноїшколизбезпекижиттєдіяльності, 

запобігання всім видам 

дитячоготравматизмузаІсеместр2022/2023навчально

го 

року» 

грудень Косьміна 

М.М. 
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16. Наказ«Пропосиленняпрофілактичноїроботизпитань

 запобігання всім видам дитячого 

травматизму(занеобхідності) 

січень Косьміна 

М.М. 

 

17. Наказ«Про проведення Тижнязнань з 
основбезпекижиттєдіяльності» 

березень Косьміна М.М.  

18. Наказ«Прозапобіганнявсімвидамдитячоготравматиз

му серед дошкільників та учнів під 

часвеснянихшкільнихканікул2022/2023 

навчальногороку» 

березень Косьміна 

М.М. 

 

19. Наказ«Прозапобіганнявсімвидамдитячоготравматиз

му серед дошкільників та учнів під 

часлітніхшкільнихканікул2022/2023навчального 

року» 

травень Косьміна 

М.М. 

 

20. Наказ«Пропідсумкироботипедагогічногоколективус

анаторноїшколизбезпекижиттєдіяльності, 

запобігання всім видам 

дитячоготравматизмузаІІсеместр2022/2023навчальн

ого 
року» 

травень Косьміна 

М.М. 

 

Організаціяроботищодопрофілактикирізнихвидівзахворювань 

21. Забезпечитидотриманняпротиепідемічногосанітарно

-

гігієнічногорежимуугруповихприміщенняхдошкільн

огопідрозділу,класнихкімнатах1-

9класівтаприміщенняхзагального 
користування усанаторної школи 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

ЧепурнаМ.А.  

22. Забезпечитидотриманнясанітарно-гігієнічнихвимог 

щодо питного режиму у їдальні, повітряно-

температурногорежимуугруповихприміщеннях, 

класнихкімнатахтаіншихприміщенняхсанаторноїшк

оли(щоденниймоніторинг) 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

ЧепурнаМ.А.  

23. Проводитисанітарно-

просвітницькуроботуізучнями,батьками,працівника

мисанаторноїшколищодопрофілактикиінфекційнихз

ахворювань,захворюваннянагрип,гостріреспіраторні

захворювання,необхідностівакцинації,захворюваньн

аCOVID-19(із 
залученнямспеціалістів) 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

ЧепурнаМ.А.  

24. Проводитищоденниймоніторингвідвідуваннядошкіл

ьногоструктурногопідрозділу,навчанняучнями1-

9класівіззазначеннямпричин 
відсутності 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

ЧепурнаМ.А.  

Організаціяроботи щодопроведенняінструктажівзбезпекижиттєдіяльності 

25. Провестиінструктивно-

методичнунарадузкласоводами, класними

 керівниками,вихователямистос

овнопитаньзабезпеченнябезпекижиттєдіяльностідош

кільників таучнів 

серпень Косьміна 

М.М. 

 

26. Здійснювати проведення вступного інструктажу 

зреєстрацієюнаокремійсторінцікласногожурналу«Ре

єстраціявступногоінструктажузбезпекижиттєдіяльн

остідлявихованців,учнів»для 

дошкільниківтаучнів,якіприбули 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

РєзніковаВ.О.  

27. Здійснюватипроведенняпервиннихінструктажівз 

питань охорони праці на робочому місці 

передпочаткомкожногопрактичногозаняттятаздійсн

юватизаписнасторінціпрозапистеми 
урокуукласномужурналі 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

РєзніковаВ.О.  

28. Здійснювати проведення первинного 

інструктажуіззаписомуЖурналіреєстраціїпервинног

о,позапланового, цільового

 інструктажіввихованців,учнів

. 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

РєзніковаВ.О.  
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29. Здійснювати проведення первинного 

інструктажупередпочаткомкожногозаняттягуртка,по

в’язаногозвикористаннямінструментів,матеріалів та 

здійснювати запис на сторінці 

прозапистеминавчальногозаняттяужурналігурткової

роботи. 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна 

М.М. 

 

30. Здійснюватипроведенняпозаплановихтацільовихінст

руктажівуЖурналіреєстраціїпервинного, 

позапланового, цільового 
інструктажіввихованців,учнів. 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна 

М.М. 

 

31. Забезпечитинормативністьведення“Журналівреєстра

ціїнещаснихвипадків,щосталисязвихованцями,учням

и”, асаме: 

- оформленняповідомленьпронещаснівипадки, 
- оформленняактіврозслідуваннянещаснихвипадк

ів, 

- оформлення повідомлень про наслідки 

нещаснихвипадків 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна 

М.М. 

 

32. Здійснюватианаліз  статистичних  даних  щодо 
травмування дітей під час освітньогопроцесу та 

впозаурочнийчас. 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна 

М.М. 

 

33. Забезпечити наявність інструкцій з

 технікибезпекита з 

безпекижиттєдіяльності длякабінетів 

фізики,хіміїібіології,інформатики,навчальнихмайсте

рень,спортивногозалутакласнихкімнат 

 БерусТ.В.  

34. Забезпечитинаявність  посадових  обов’язків  з 
безпекижиттєдіяльностідлякласнихкерівниківтавих

ователів. 

 БерусТ.В.  

35. Скласти акти-дозволи проведення занять

 укабінетахфізики,хіміїібіології,інформат

ики, 

навчальнихмайстерень,спортивномузалі,наспортивно
мумайданчику. 

 БерусТ.В.  

36. Організуватиякіснеплануванняроботикласнихкерівн

иківтавихователівзпитаньохоронижиттяіздоров’явих

ованців,учнівтазапобіганнявсім 
видамдитячоготравматизму. 

 Косьміна 

М.М. 
 

37. Скластипланбесіддлякожногокласузпитань 
запобіганнявсімвидамдитячоготравматизму. 

 Косьміна М.М.  

38. Забезпечити контроль за відображенням 

тематикибесід зпитань запобігання всім 

видамдитячоготравматизмувпланахвиховноїроботик

ласнихкерівників,насторінкахкласнихжурналів,у 
щоденникахучнів. 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна 

М.М. 

 

39. Забезпечитиякіснуорганізаціючергуванняпосанаторн

ої школи адміністрації, вчителів 
відповіднодографіківчергування. 

Упродовж 2022/2023 

навчальногороку 

РєзніковаВ.О.  

40. Забезпечитинаявністьправилзтехнікибезпекивкабіне

таххіміїіфізики,біології,інформатики, 
спортивномузалі,навчальнихмайстерняхтощо. 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Рєзнікова 

В.О.БерусТ.В. 

 

41. Організуватипроведення  позакласних  занять: 

бесід,ігор,вікторин,виставоктворів,малюнків,поробок

тощонапрофілактичнітеми. 

Упродовж 2022/2023 

навчальногороку 

Косьміна 

М.М. 

 

42. Організувати роботу щодо залучення у 
проведеннізаходів з дітьми
 співробітників ювенальної 
превенції; МНС; фахівцівіншихслужб. 

Упродовж 
2022/2023навчального
року 

Косьміна 
М.М. 

 

43. Організувати превентивну роботу з 

профілактикишкідливихзвичок,запобіганнянаркоман

ії,алкоголізму,тютюнопаління,профілактикиВІЛ- 
інфекцій(СНІДу). 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна 

М.М. 

 

44. Організувати роботу учнівського 

самоврядування,шкільнихгуртківзпитаньбезпекижит

тєдіяльностітазапобіганнявсімвидам 
дитячоготравматизму. 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна М.М.  
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45. Скластипланизаходівта  

планироботиорганівучнівськогосамоврядування,шкіл

ьнихгуртківз 

питаньбезпекижиттєдіяльностітазапобіганнявсімвида

мдитячоготравматизму. 

 Косьміна 

М.М. 

 

46. Скласти річний план занять з тематики  Косьміна М.М.  

 проведеннябесідщодопопередженнядитячого 
травматизму. 

   

47. Скластикалендарно-

тематичнийпланзтематикипроведеннябесідщодопопе

редженнядитячого 
травматизму 

 Косьміна 

М.М. 

 

48. Надатирекомендаціїщодорозробкибесідвідповіднодо

тематикизпопередженнядорожньо-

транспортногоруху,протипожежноїбезпеки,правилпо

ведінкипідчасвиявленнянебезпечнихпредметів,прави

лобережностіпід 

часвикористанняелектроприладів,природногогазу,зп

равилдотриманнягігієнитасанітарії. 

 Косьміна 

М.М. 

 

49. Скласти план заходів щодо попередження 
дорожньо-транспортноготравматизму. 

 Косьміна М.М.  

50. Скластипланзаходівщодонавчаннядітейправилам

 пожежної безпеки, попередження 

пожеж,травмуваннятазагибелідітейпідчаспожежі. 

 Косьміна 

М.М. 

 

51. Забезпечитипроведеннябесідщодозапобіганнядитячом

утравматизмупідчасосінніх,зимових, 
веснянихталітніхканікул 

Упродовж 

2022/2023навчального

року 

Косьміна 

М.М. 

 

52. Забезпечитипроведення: 
- днівта тижнівз охоронижиття, 
- спортивно-оздоровчихзаходів,екскурсій. 

Упродовж2022/2023 

навчального 
року 

Косьміна 

М.М. 

 

53. Створитиспеціальнімедичнігрупизфізичноїкультури

длядітейзпослабленимздоров’ям(за 
наявностідовідок). 

 ЧепурнаМ.А.  

54. Здійснитипідсумковийаналізроботинавчального 
закладуз попередженнядитячоготравматизму. 

Грудень 
травень 

Косьміна М.М.  

55. Здійснитипідсумковийаналізроботинавчального 
закладу з профілактики правопорушень
 ташкідливихзвичок. 

Груденьтравень Косьміна 

М.М. 

 

56. Забезпечитидотриманнявимогтехнікибезпекивсіма

працівникамисанаторноїшколи: 

Упродовж2022/2023 

навчального 
року 

МаксименкоМ.В. 
БерусТ.В. 

 

57. Провестиінструктажпрацівниківсанаторноїшко

ли зтехнікибезпеки 

 ЖилінаГ.О.  

58. Ознайомитиучнівзправиламикористуванняуста

ткуванням,шкільнимимеблями 

 Класнікерівн

ики 

 

59. Забезпечити медикаментами 

кабінетифізики,біології,майстерні,спортзал 

 МаксименкоМ.В.  

60. Проводитиіндивідуальнуроботузучнями, які 
користуютьсятранспортом 

Упродовж2022/2023 
навчальногороку 

Класні 
керівники 

 

 

1.1.3.2.1. Заходищодозапобіганнявсімвидамдитячоготравматизму 
 

№з

/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відмітк

а 

провикон

ання 

Забезпечення матеріально-технічною базою закладу освіти щодо запобігання всім видам 

дитячоготравматизму 

1. ОформитивнавчальнихкабінетахтавкоридоріIповерхукуточк
и щодо профілактики всіх видів дитячого 
травматизму,профілактикибезпекижиттєдіяльності. 

 Косьміна М.М.  

2. Забезпечитинавчальнікабінети,груповіприміщеннята 
персоналнеобхіднимінвентаремдляприбирання 

 ЖилінаГ.О.  
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3. Забезпечити навчальні кабінети, групові

 приміщеннянеобхідноюкількістю 

вогнегасників 

 ЖилінаГ.О.  

4. Організуватироботущодозабезпеченнянавчальногозакладу 

наочністю, посібниками, методичною літературою 

зпитаньпрофілактикивсіхвидівдитячоготравматизму, 

 Косьміна М.М.  

 профілактикибезпекижиттєдіяльності.    

5. Забезпечити готовність всіхприміщень до початку 

новогонавчальногорокувідповіднодонормативівзметоюпідп

исання актуприйняттясанаторноїшколи 

 ЖилінаГ.О.  

Заходиз правилпожежної безпеки 

6. Проводити з вихованцями та учнями бесіди з 

питаньпротипожежноїбезпеки 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 

Класніке

рівники,ви

хователі 

 

7. Організовуватита проводитиекскурсії 

дляучнівдомузеюпожежноїчастини 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 

Класніке

рівники, 

 

8. Проводитиконкурсималюнківнапротипожежнутематику вересень
травень 

Педагог-

організаторК

ласнікерівни
кита 

вихователі 

 

9. Проводититематичнікласнігодининапротипожежну 
тематику 

Разна 
семестр 

Класні 
керівники 

 

Заходищодозапобіганнядорожньо-транспортномутравматизму 

10. Проводити звихованцями та учнями бесіди з 

питаньдотримання правилдорожньогоруху 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 

Класніке

рівники,ви

хователі 

 

11. Проводитиконкурсималюнківнатемубезпекидорожньогоруху вересень

травень 

Класніке

рівники,ви

хователі 

 

12. Проводититематичні класнігодининатемубезпеки 
дорожньогоруху 

Разна 
семестр 

Класні 
керівники 

 

13. Організовуватитапроводитизустрічіучнівсанаторноїш
коли з представниками відділу поліції міста 

КиєваШевченківськогорайону 

Упродовж20

22/2023 

навчального 
року 

Педагог-

організатор 

 

14. Забезпечитиконтрользабезпечнимрухомтранспортнихзасобі

в біля закладів освіти та заборонити в'їзд і 

паркуванняїхнатериторіїосвітніхзакладів 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 

  

15. ПокожномувипадкуДТПзаучастюздобувачівосвітипроводит

ивідповіднерозслідуванняпричинпригодиздотриманням 

вимог щодо строків та ведення встановленоїдокументації. 

Забезпечити оперативне інформування відділу 

освітипровипадкиДТПзаучастюдітей. 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 

  

16. Розглядатистанроботищодопопередженнядитячогодорожнь

о-

транспортноготравматизмутаорганізаціїнавчаннядітейПрав

илдорожньогорухуназасіданняхпедагогічнихрад,батьківськ

ихзборахтощо 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 

  

17. Здійснюватисистематичнеінформуваннябатьківпронеобхідн

ість навчання дітей правилам дорожнього руху 
танедопущеннявипадківдозволудітямнакерування 
мотоциклом,автомобілем,мопедом 

Упродовж20
22/2023 

навчального

року 

  

18. Забезпечитипроведеннязіздобувачамиосвітиприорганізаціїе

кскурсій,виїздівнаоздоровлення,змаганняінструктажу щодо 

дотриманняправилдорожнього руху 

звідповіднимоформленнямдокументів 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 
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19. Забезпечитинаявністьплану-схемибезпечногомаршрутудо 

санаторної школи в мікрорайоні, ознайомити 

здобувачівосвітизнайбільшбезпечниммаршрутомдозакладу

освіт 

Упродовж20

22/2023 

навчального

року 

  

 

1.1.3.2.2. Заходищодоорганізаціїлітньогооздоровленнятавідпочинкуздобува

чівосвіти 
 

№з/

п 

Заходи Термінвикон

ання 

Відповідальний Відміткапр

о 
виконання 

1. Систематично ознайомлювати батьків із зміною 

унормативнійбазізпитаньорганізаціїоздоровленняучн

ів 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро
ку 

Косьміна М.М.  

2. Спланувати роботу санаторної школи
 щодооздоровлення дітей 
влітку2023року 

травень Косьміна М.М.  

4. Забезпечити оздоровлення дітей пільгового 
контингенту 

червень Соціальний 
педагог 

 

5. Проводитивиховнізаходи,спрямованінавиробленнянавичо

кздоровогоспособужиття 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Соціальнийпед

агог 

 

6. Проводитипросвітницькуроботусередбатьківпронеобхідні

сть оздоровленняїхніхдітей 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Косьміна М.М.  

7 Ознайомитибатьківзперелікомшкіл,набазіяких 
плануєтьсяорганізаціяпришкільнихтаборів 

Квітень Косьміна М.М.  

8 Здійснюватимоніторингоздоровленнятавідпочинкудітейпі

льговихкатегорій 

 Соціально- 
психологічнасл

ужба 

 

9 Проводитипрезентації-

ознайомленнязроботоюрайонних,обласнихтаВсеукраїнсь

кихоздоровчихтаборів 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Косьміна М.М.  

 

1.1.3.2.3. Заходищодоорганізаціїмедичногообслуговуванняздобувачівосвіти 
 

№з/

п 

Заходи Термінвикон

ання 

Відповідальний Відміткапр

овиконання 

1. Провести перевірку санітарного стану 

санаторноїшколипередпочатком навчальногороку–

освітлення,вентиляції, 

наявністьобладнаннявспортивномузалі, 
харчоблоці,класах,майстернях. 

 МаксименкоМ.В.  

2. Підготовитимедичнийкабінетдороботи–забезпечити 
його вагою, ростоміром, кушеткою, таблицями 

длявизначеннягостротизору, тонометром. 

 ЧепурнаМ.А.  

3. Доповнити папку методичними 

рекомендаціями,наказами,інструкціямипомедичномуобсл

уговуванню 
школярів та дошкільників 

 ЧепурнаМ.А.  

4. Скластипланроботимедичногоперсоналусанаторної 
школинанавчальнийрік. 

 Чепурна М.А.  

5. Організувати проведення медогляду школярів. 

Визначити гостроту зору, слуху; ріст івагу, АТ, 

встановити групу здоров’я, за 
станомздоров’ярозподілитишколярівнафізкультурнігру

пи, 
датирекомендаціїдітямзвідхиленням стануздоров’я. 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЧепурнаМ.А.  

6. Заповнитивкласнихжурналахлисткиздоров’я. Грудень2022 ЧепурнаМ.А.  
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7. Проводитипрофілактикутравматизмусередздобувачів 
освіти. 

 ЧепурнаМ.А.  

8. Проводитиамбулаторнийприйомздобувачівосвіти.  ЧепурнаМ.А.  

9. Проводитиконтрользафізичнимвихованнямучнів,відвіду

ватиурокифізкультуриізаняттяспортивнихсекцій 

1 раз 

намісяць 

ЧепурнаМ.А.  

10. Проводити контроль за санітарно-гігієнічними 

умоваминавчанняі виховання школярів(санітарний стан 

приміщення санаторної школи, 

класів,майстерень,санвузлів,температура,освітлення,пра

вильнарозстановка парт,станків). 

Постійно ЧепурнаМ.А.  

11. Проводитиконтрользахарчуванням школярів 
(приготування страв, термін 
реалізаціїпродуктів,миттяпосуду). 

Постійно ЧепурнаМ.А.  

12. Проводитиоглядперсоналухарчоблокунагнійничкові 
захворюванняівідмічативжурналі 

«Здоров’япрацівниківхарчоблоку». 

Щоденно ЧепурнаМ.А.  

13. Проводитиконтрользапроходженнямперсоналом 
санаторноїшколимедичнихоглядів. 

1разнарік ЧепурнаМ.А.  

14. Проведення санітарно-виховної роботи 

(проводитибесіди, читати лекції, випускати санітарні 

бюлетені натеми: 

- «Наркоманія»,«Алкоголь», «СНІД» 

- «Туберкульоз» 

-«Поводження з отруйними речовинами», 

«Отруєннягрибами, рослинами, ягодами», «Перша 

допомога приукусахзмій,комах,тварин» 

- «Профілактикагельмінтозів»іт.д. 
-ПрофілактикаCOVID-19 

Упродовж2021

/2022 

навчальногоро

ку 

ЧепурнаМ.А.  

15. Організувати проведення з учнями та їх батьками 

бесід,лекцій, та інших заходів з метою профілактики 

різнихвидівзахворювань, асаме: 

- гігієна та режимдляшколяра; 

- профілактикашлунковихзахворювань; 

- профілактиказахворюваньорганівзору; 

- профілактика грипута ГРЗ; COVID-19 

- профілактикасерцево-судиннихзахворювань; 
- профілактиказахворюваньопорно-руховоїсистеми. 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЧепурнаМ.А.  

 

1.1.3.2.4. Заходищодоорганізаціїхарчуванняздобувачівосвіти 
 

№з/

п 

Заходи Термінвикон

ання 

Відповідальний Відміткапр

овиконання 

1. Розробититазатвердитирежиміграфікхарчуваннядіте
й. 

 МаксименкоМ.В.  

2. Розробититазатвердитиправилаповедінкив шкільній 
їдальні. 

 МаксименкоМ.В.  

3. Скластитазатвердитиспискидітей,які потребують 
безкоштовногохарчування. 

 ЗаступникзНВР  

4. Скластитазатвердитиспискидітей, 

якіпотребуютьдієтичногохарчування(іззалученнямме

дичних 
працівників). 

 Дієтична сестра  

5. Забезпечитиорганізованетаякіснехарчуванняучнівзак

ладуосвіти 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

МаксименкоМ.В.  

6. Забезпечитиучнівпитноюводоюгарантованоїякості Упродовж2022

/2023 

навчального 
року 

МаксименкоМ.В.  

7. Надаватизвітипрохарчування дітейдовідділуосвіти Упродовж20

22/2023 
навчального 

МаксименкоМ.В.  

  року   
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8. Здійснюватиоблікхарчуваннявжурналіоблікухарчуванн

я відповідно до відвідування 

учнівнавчальнихзанятьтаоблікувідвідуванняукласному

журналі. 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Косьміна М.М.  

9. Забезпечитихарчуванняновоприбулихдітейпільговогокон

тингенту та учнів 1-4-х класів одразу післязарахування. 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Косьміна М.М.  

 

1.1.3.2.5. Заходи щодо створення умов для формування безпечної 

поведінки вІнтернетітавикористання мережіІнтернет 
 

№з/

п 

Заходи Термінвикон

ання 

Відповідальний Відмітка 

провиконан

ня 

1. Озброїтиучасниківосвітньогопроцесузнаннямипроризики

вІнтернеті. 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Класнікерівни

киБерусТ.В. 

 

2. Сформувати в учасників освітнього процесу 

розуміннянеобхідності дотримуватися певних правил 

поведінки вІнтернеті 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Класнікерівни

киБерусТ.В. 

 

3. Сформувати навички користування

 правиламибезпечноїповедінкивІнтернет

і 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Класнікерівни

киБерусТ.В. 

 

 

1.1.3.3. Пожежнабезпекавзакладіосвіти 
 

№з/

п 

Заходи Термінвикон

ання 

Відповідальний Відміткапро

виконання 

1. Здійснитианалізстанувиконаннязаходівзпитань 
пожежноїбезпеки,визначитипершочерговізаходи,розрахув

атикошти 

Серпень2022 ЖилінаГ.О.  

2. Наказамивизначитиобов’язкипосадовихосібщодо 
забезпечення пожежної безпеки,
 призначитивідповідальнихзапожежну
безпеку 

Серпень2022 ЖилінаГ.О.  

3. Організувати спеціальні навчання

 керівників,відповідальних осібзпитань 

пожежноїбезпеки 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

.ЖилінаГ.О.  

4. Провестипрактичнітренуваннязучнямищододійуразівиник

ненняпожежі 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Рєзнікова В.О. 
Косьміна М.М. 

ЖилінаГ.О. 

 

5. Провести ревізію електрогосподарства, за 

необхідностівиконатиремонти(заміну)пошкодженихділя

нокелектромереж 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЖилінаГ.О.  

6. Провестирозрахункинеобхідноїкількостіпервиннихзасобі

впожежогасіння.Провеститехнічнеобслуговування 
наявнихвогнегасників 

Упродовж2022

/2023 

навчального 
року 

ЖилінаГ.О.  

7. Розробитипланиевакуаціїдітейуразівиникнення 
пожежі 

Серпень2022 Максименко М.В. 
ЖилінаГ.О. 

 

8. Евакуаційні шляхиутримуватиувільномустані Упродовж20

22/2023 
навчального 

ЖилінаГ.О.  

  року   
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9. У разі необхідності встановлення на вікнах 

приміщень,де перебувають люди, металевих грат, грати 

повиннірозкриватися,розсуватися абозніматися 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЖилінаГ.О.  

10 Заборонитивикористанняматеріалів,наяківідсутніпоказн

ики щодо пожежноїнебезпеки 

дляоздобленняшляхівевакуації 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро
ку 

ЖилінаГ.О.  

11 Здійснитиперевіркунапрацездатністьвнутрішніхсистемпр

отипожежноговодогону.Провестиїхтехнічнеобслуговува

ння(ремонт)таукомплектувати 
пожежнікранирукавами,стволами 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЖилінаГ.О.  

12 Здійснитиперевіркунапрацездатністьзовнішніхджерелпр

отипожежноговодопостачання(пожежнігідранти,водойм

и,резервуари).Провестиїхтехнічне 
обслуговування(ремонт),заповненняводою 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЖилінаГ.О.  

13 Пожежні гідранти та пожежні резервуари 

утримуватитаким чином, щоб забезпечити 

безперешкодний забірводипожежними автомобілями 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЖилінаГ.О.  

14 Обладнатиоб’єктизпостійнимаботимчасовимперебуванн
ямдітейавтоматичнимисистемамипротипожежногозахист

у(пожежнасигналізація, 
системаоповіщенняпропожежу) 

Упродовж2022

/2023 

навчального 
року 

ЖилінаГ.О.  

15 Провести вогнезахисну обробку дерев’яних

 таметалевихконструкційдахівбудівельзак

ладів 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЖилінаГ.О.  

17 Провестироз’яснювальнуроботусереддітейпросуворе

дотримання правилпожежноїбезпеки 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

Класоводи, 
Класні керівники 

вихователі 

 

18 Вприміщенняхзагальногокористуваннярозміститикуточки

здотримання правилпожежноїбезпеки 

Упродовж2022

/2023 

навчальногоро

ку 

ЖилінаГ.О.  

 

1.1.3.4. Цивільнийзахист 
 

№з/

п 

Заходи Термінвикон

ання 

Відповідальний Відмітка 

провиконан

ня 

Підготовчийперіод 

1.  Розглянути на нараді при директорові питання про 

станцивільногозахистувсанаторнійшколі,вивченнянормат

ивнихдокументів. 

Серпень2022 МаксименкоМ.В. 

Рєзнікова 

В.О.ЖилінаГ.О. 

 

2.  Затвердити персональний склад  комісії з евакуації, 
комісії з надзвичайних ситуацій, обєктових формувань 
санаторної школи. 

Серпень202
2 

МаксименкоМ.В. 
РєзніковаВ.О. 

 

3.  Забезпечення утримання та використання захисної 
споруди в належних умовах 

Протягом 
року 

Максименко М.В. 
Жиліна Г.О. 

 

4.  Провести навчання членівкомісійз ЦЗ, персонального 
складу обєктових формувань, колективу санаторної школи. 

Серпень202

2 

  

5.  Відпрацювати з відповідними 
комісіямипитанняпорядкупроведення евакуації всіх 

учасників освітнього процесу та працівників санаторної 
школи в разі виникнення НС. 

Серпень 

Вересень 

Грудень 

Квітень 

МаксименкоМ.В. 

Рєзнікова 

В.О.ЖилінаГ.О. 

 

6.  Проведення тематичних тижнів «Тиждень безпеки 
життєдіяльності » 

Протягом 

року (3 рази) 

Косьміна М.М.  

7. П
ро 

Просвітницька робота серед учасників освітнього процесу 
 з запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із небезпечними інфекційними 
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захворюваннями, масовими неінфекційними 
захворюваннями 

8.  Провестисемінар(нараду)зпед.працівникамитатех..персона

ломзосновнихпитаньЦЗщодопідготовки 
працівниківоб`єкту. 

Березень202

3 

МаксименкоМ.В. 
РєзніковаВ.О. 

 

9.  ПеревіритипідготовкумайданудляпроведенняДняцивільно

гозахисту,станпротипожежногозахисту,станутаспособіво

повіщення пропожежу,надзвичайну 
ситуацію. 

Березень202

3 

ЖилінаГ.О.  

10.  Підготувати необхідні матеріали для

 проведенняпрофілактичнихзанять,наданн

япершоїмедичної 
допомоги 

Березень202

3 

ЖилінаГ.О.  

11.  Провестизаходизпитань ЦЗтаБЖ: 
- місцядляоглядузасобівцивільногозахистутапожежної 

безпеки: захисту органів дихання та 

шкіри,приладіврадіаційноїйхімічноїрозвідки,макетіввиб

ухово-небезпечних предметів,

 засобівпожежогасіння таіншогоприладдя; 

- шкільнізахисніспорудитамісцядляпроведеннязмагань; 

- налагодитироботутехнічнихзасобівнавчання; 

- організувативиставкилітератури; 

- підготувати плакати, схеми та пам`ятки щодо дій 

підчаснадзвичайнихситуацій,щонеобхіднідляпроведення 

ДняЦЗ 

Вересень 
 
Березень 

МаксименкоМ.В. 

Рєзнікова 

В.О.ЖилінаГ.О. 

Чепурна М.А. 

Керівники 

формувань 

 

ПроведенняДняЦивільногозахисту 

12.  Провестизбір керівноготанавчальницькогоскладуЦЗ. Квітень2023 Максименко 
М.В. 

 

13.  Доповісти директору санаторної школи, заступнику 

прокоригування плану ЦЗ таголовіжуріпро 

готовністьпостійногоскладудопроведеннязаходівзгідноз 
планомЦЗ(об`єктоветренування). 

Квітень2023 РєзніковаВ.О.  

14.  Провестипозашкільнулінійку,відкритіуроки. Квітень2023 Максименко 
М.В. 

 

15.  Відпрацюватидіїучнівськогоколективутапостійногосклад

у навчального закладу у різноманітних 
надзвичайнихситуаціях 

Квітень2023 РєзніковаВ.О.  

16.  Провестипрактичнезаняттязпитаньзастосування 
засобівпротипожежногозахисту. 

Квітень2023 ЖилінаГ.О.  

17.  ПровестивікторинизучнямизпитаньБЖ,ЦЗ,практичні
 заняття щодо виконання нормативів 
цивільногозахистута пожежноїбезпеки. 

Квітень2023 Класнікерівник
и 

 

18.  Організуватиінформуванняпрохідпроведеннязаходів 
ДняЦЗ 

Квітень2023 Максименко 
М.В. 

 

19.  Провестизбірпедагогічногойучнівськогоколективів 
дляпідбиттяпідсумківДняцивільногозахисту. 

Квітень2023 Максименко 
М.В. 

 

20.  Заслухатиназасіданніпедагогічноїрадипитанняпро 
станЦЗвсанаторноїшколи 

Квітень2023 РєзніковаВ.О.  

21.  Видати наказ «Про підсумки проведення Дня 
цивільногозахисту» 

Квітень2023 РєзніковаВ.О.  

22.  ПровестипідсумкипроведенняДняЦЗта  

визначитизавданнящодоохоронижиттятаздоров`яучнівна 
новийнавчальнийрік. 

Квітень2023 РєзніковаВ.О.  

 

1.1.3.5. Адаптаціятаінтеграціяздобувачівосвітидоосвітньогопроцес

у,професійна адаптаціяпрацівників 

1.1.3.5.1. Заходищодоадаптаціїтаінтеграціїздобувачівосвітидоосвітньогопроцесу 
 

№ 
з/п 

Заходи Термін 
виконання 

Відповідальний Відміткапро 
виконання 

1 Психологічнийсупровідадаптаціїучнів 1класудо 
навчанняусанаторноїшколиІступеню(НУШ) 

Вересень, 
жовтень 

ІсаєнкоІ.М.  
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2 Вивченнястануадаптаціїучнів5класудонавчанняу 
санаторноїшколиІІступеню 

жовтень ІсаєнкоІ.М.  

3 Психологічніспостереженнязастаномадаптаціїучнів 
1класудонавчання усанаторноїшколи 

Впродовж 
року 

ІсаєнкоІ.М.  

4 Вивченнястануадаптаціїучнів4класудонавчанняу 
санаторноїшколиІІступеню 

Квітень 
 

ІсаєнкоІ.М.  

 

1.1.3.5.2. Заходищодоадаптаціїпедагогічнихпрацівниківдопрофесійноїдіяльності 

 

 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства 

та дискримінації 
1.2.1. Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в закладі. 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ  

Первинна профілактика 

1.  Довести до відома працівників санаторної школи  

зміст Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII 

Вересень 2022 Максименко М.В.  

2.  Довести до відома працівників санаторної школи 

1. Правила поведінки, права та обов’язки учнів 

санаторної школи 

2. Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу 

(цькування) у закладіосвіти та 

відповідальністьосіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

Вересень 2022 Максименко М.В.  

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

 

 

 
1 

Нормативно-правова база:  

Закони України "Про освіту", "Проповну загальну 

середню освіту", 

 Положення просанаторнушколу, 

нові Державністандартипочаткової, базовоїзагальної 

середньоїосвітишколи, 

правилавнутрішньогорозпорядку, 

техніка безпеки в навчальному 

закладі(бесіда,інструктаж) 

 

 

 
Вересень 

 

 

 

МаксименкоМ.В 

 

 
2 

Веденняшкільноїдокументації: електронні класні 
журнали «Єдина школа», виховні журнали тощо 

 

 
Вересень 

РєзніковаВ.О. 
Косьміна М.М. 

 

 Ознайомлення з організацією освітнього процесу в 
санаторній школі 
Робота з наставниками молодих педагогів 

Жовтень РєзніковаВ.О. 

Косьміна М.М. 

 

 
 

4 

Психологічні особливості пізнавальної діяльності 
школярів. 
Особливості роботи зі здобувачами освіти з ООП 

 
 

Грудень 

 
 

ІсаєнкоІ.М. 

 

 

5 

Форми організації освітнього процесу : дистанційне, 

змішане навчання 

Аналіз і самоаналіз проведенного 

урокуівиховногозаходу. 

 

Лютий 

 

РєзніковаВ.О. 
Косьміна М.М. 

 

 
6 

Впровадження в практику роботи інноваційних 

педтехнологій (звіт молодих колег) 
 
 Квітень 

 

РєзніковаВ.О. 
Косьміна М.М. 
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3. Порядок подання та розглядузаяв про 

випадкибулінгу (цькування) у закладіосвіти 

3.  Довести до відомаучнів санаторної школи 

1. Правила поведінки, права та обов’язки учнів 

санаторної школи 

2. Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу 

(цькування) у закладіосвіти та 

відповідальністьосіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розглядузаяв про 

випадкибулінгу (цькування) у закладіосвіти 

Вересень 2022 Максименко М.В.  

4.  Довести до відомабатьків учнів санаторної школи 

1. Правила поведінки, права та обов’язки учнів 

санаторної школи 

2. Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу 

(цькування) у закладіосвіти та 

відповідальністьосіб, причетних до булінгу 

(цькування). 

3. Порядок подання та розглядузаяв про 

випадкибулінгу (цькування) у закладіосвіти 

Вересень 2022 Максименко М.В.  

5.  Забезпечити на веб-сайтісанаторної 

школивідкритий доступ до такоїінформації та 

документів: 

1. Правила поведінки, права та обов’язки учнів 

санаторної школи 

2. План заходівщодозапобіганнята протидії 

булінгу (цькування) на 2021/2022 навчальнийрік 

3. Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу 

(цькування) у закладіосвіти та 

відповідальністьосіб, причетних до булінгу 

(цькування); 

4. Порядок подання та розглядузаяв про 

випадкибулінгу (цькування) у закладіосвіти 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Максименко М.В.  

6.  Забезпечення інформацією сайтасанаторної школи 

щодо застосування норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 

грудня 2018 року за №2657 - VIII та покласних 

стендів за тематикою «У нас тільки ТАК!» 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Косьміна М.М.  

7.  Забезпечити постійне чергування в місцях 

загального користування (їдальня, коридор, 

роздягальня, подвір’я закладу освіти) і технічних 

приміщеннях 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Рєзнікова В.О.  

8.  Перевірка приміщень, території санаторної школи 

з метою виявлення місць, які потенційно можуть 

бути небезпечними та сприятливими для вчинення 

булінгу (цькування) 

 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Соціально-

психологчна 

служба 

 

9.  Питання профілактики булінгу (цькування) у 

санаторної школи розглядати на нарадах при 

директорі 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Максименко М.В.  

10.  Питання профілактики булінгу (цькування) у 

санаторної школи розглядати на батьківських 

зборах 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Максименко М.В.  

11.  Ознайомлювати педагогічних працівників 

санаторної школи з оновленням нормативно-

правової бази щодо насильства відносно та за 

участі дітей, порядку дій щодо виявлення і 

припинення фактів жорстокогоповодження з 

дітьми або загрози його вчинення 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Максименко М.В.  

12.  Залучати педагогічних працівників санаторної 

школи до підвищення кваліфікації з питань 

профілактики булінгу (цькування) у закладі освіти 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Максименко М.В.  

Діагностичний етап 

13.  Створення бази інструментарію для діагностування 

рівня напруги, тривожності в учнівських 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Соціально-

психологічна 
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колективах служба 

14.  Складання банку даних здобувачів освіти «групи 

ризику» 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

15.  Діагностування рівня напруги, тривожності в 

учнівських колективах: 

- спостереження за міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

- опитування (анкетування) учасників освітнього 

процесу; 

- психологічні діагностики мікроклімату, 

згуртованості класних колективів та емоційних 

станів здобувачів освіти; 

- соціальне дослідження наявності референтних 

груп та відторгнених в колективах; 

- визначення рівня тривоги та депресії здобувачів 

освіти. 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ  НАПРЯМ 

Інформаційно-профілактичні заходи 

16.  Бесіди  для учнів 5-9 класів «Як не стати 

учасником булінгу» 

Листопад Класні 

керівники7-9 

класів, соціально-

психологчна 

служба 

 

17.  Проходження безкоштовного курсу 

«Недискримінаційний підхід у навчанні» на сайті 

EdEra, «Протидія та попередження булінгу в 

закладах освіти» (освітня платформа 

«PROMETHEUS») 

Упродовж 

2022/2023навчального 

року 

Класні 

керівники1-9 

класів, вихователі 

ГПД 

 

18.  Години спілкування «Типові ситуації, які вчать 

дітей, що насильство – норма» 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Ісаєнко І.М. 

 
 

19.  Міні – тренінг «Як навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті» 

Грудень 2022 Вч. інформатики в 

початкових 

класах 

 

20.  Робота консультпункту «Скринька довіри» Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

 

21.  Години відвертого спілкування за участю 

представників Національної поліції «Не допускай 

проявів булінгу над собою. Допоможи другу» 

Листопад 2022 року, 

квітень 2023 року 

Класні керівники 

1-9 класів 

 

 

22.  Ознайомлення учасників освітнього процесу з 

програмою «Вирішення конфлікту мирним 

шляхом. Базові навички медіації» 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Косьміна М.М. 

 
 

23.  Проведення моніторингу безпечності та 

комфортності санаторної школи шляхом 

анкетування 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Соціальний 

педагог 

 

 

24.  Організація та проведення занять та бесід, що 

формують у дітей уявлення про толерантність по 

відношенню до різних людей, справедливість, 

порядність 

Листопад 2022, 

квітень 2023 

Ісаєнко І.М.  

25.  Заняття з елементами гри «Якщо тебе ображають» Грудень 2022 Соціально-

психологічна 

служба 

 

26.  Заняття з елементами ігрової терапії «Мій 

особистий простір» 

Лютий 2023 Ісаєнко І.М.  

27.  Заняття з елементами арт-терапії « Всі емоції 

корисні» 

Березень 2023 Ісаєнко І.М.  

Години психолога спрямовані на запобігання та протидію булінгу 

28.  Година спілкування «Агресія як прояв 

насильства» 

листопад Ісаєнко І.М. 

 
 

29.  Бесіда «Конфлікт та його наслідки» лютий Ісаєнко І.М. 
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30.  Розвивальне заняття «Я та інші» березень Ісаєнко І.М. 

 
 

31.  Година спілкування «Кібербулінг як проблема 

порушення прав людини» 

грудень Ісаєнко І.М. 

 
 

32.  Заняття з елементами тренінгу «Обери безпечний 

шлях» 

січень Ісаєнко І.М. 

 
 

33.  Тренінг «Безпечний інтернет» квітень Ісаєнко І.М. 

 
 

34.  Розвивальне заняття «Як приборкати власних 

драконів» 

травень Ісаєнко І.М. 

 
 

Робота соціального педагога спрямована на запобігання та протидію булінгу 

35.  Анкетування за методикою «Агресина поведінка» 

(за Є. Ільїним та П. Ковальовим) 

листопад Соціальний 

педагог 
 

36.  Анкета «Протидія булінгу» грудень Соціальний 

педагог 
 

37.  Тренінг для педагогів «Конфлікти – це норми 

життя?» 

січень Соціальний 

педагог 

 

 

38.  Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» вересень Соціальний 

педагог 
 

39.  Складання порад «Як допомогти дітям упоратися 

з булінгом» 

жовтень Соціальний 

педагог 

 

 

Вторинна профілактика  

40.  Розгляд заяв про випадки булінгу За заявою Адміністрація 

санаторної школи 
 

41.  Сеанси медіації (примирення) За потребою Соціальний 

педагог 
 

 

1.2.2. Заходи щодо формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу 

та реалізації підходу, заснованого на правах людини 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Довести до відома працівників санаторної школи зміст 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII 

Вересень  МаксименкоМ.В.  

2. Довести до відомапрацівниківсанаторноїшколи 

1. Правила поведінки, 

праватаобов’язкиздобувачівосвітисанаторної школи 

2. Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу 

(цькування) у закладіосвіти та відповідальністьосіб, 

причетних до булінгу (цькування). 

3. Порядок подання та розглядузаяв про 

випадкибулінгу (цькування) у закладіосвіти 

Вересень  Косьміна М.М.  

3. Забезпечити на веб-сайтісанаторноїшколивідкритий 

доступ до такоїінформації та документів: 

1. Правила поведінки, 

праватаобов’язкиздобувачівосвітисанаторної школи 

2. План заходівщодозапобі-ганнята протидії булінгу 

(цькування) на 2022/2023 навчальнийрік 

3. Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу 

(цькування) у закладіосвіти та відповідальністьосіб, 

причетних до булінгу (цькування); 

4. Порядок подання та розглядузаяв про 

випадкибулінгу (цькування) у закладіосвіти 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Косьміна М.М.  

 

1.2.3. Заходи щодо забезпечення відвідування занять здобувачами освіти 
№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Скласти алгоритм контролю за Вересень 2022 Косьміна М.М.  
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відвідуванням занять здобувачами освіти 

2.  Видати наказ по санаторної школи «Про 

посилення контролю за відвідуванням 

занять здобувачами освіти у 2022/2023 

навчальному році» 

Вересень 2022 Максименко М.В.  

3.  Скласти алгоритм дій з питання 

попередження пропусків навчальних занять 

здобувачами освіти 

Вересень 2022 Косьміна М.М.  

4.  Організувати контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять. 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Косьміна М.М.  

5.  Проводити рейди з перевірки запізнень і 

відвідування санаторної школи здобувачами 

освіти 

Упродовж 2022/20223 

навчального року 

Косьміна М.М.  

6.  Проводити співбесіди з класними 

керівниками з питання  контролю за 

відвідуванням занять учнями  ( раз на два 

тижні) 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Косьміна М.М.  

7.  Аналіз роботи класних керівників з питання 

контролю за відвідуванням занять учнями   

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Косьміна М.М.  

8.  Проводити роз’яснювальну роботу  з 

батьками здобувачів освіти щодо їх 

відповідальності за відвідуванням учнями 

занять 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Косьміна М.М.  

9.  Забезпечити ведення журналу обліку 

відвідування занять здобувачами освіти 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Рєзнікова В.О.  

10.  Щотижня на оперативній нараді при 

директорі аналізувати роботу по організації 

відвідування занять здобувачами освіти в 

закладі з прийняттям відповідних мір 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Косьміна М.М.  

11.  Довести до відома батьків алгоритм роботи 

санаторної школи щодо попередження 

пропусків занять учнями закладу освіти. 

Вересень 2022 Косьміна М.М.  

12.  Видати наказ по санаторної школи «Про 

підсумки роботи санаторної школи  щодо 

відвідування занять здобувачами освіти» 

Травень 

Грудень  

Максименко М.В.  

1.2.4. Психологічна служба закладу освіти 

1.2.4.1. Психодіагностична робота 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Обстеження першокласників на етапі адаптації в 

шкільному середовищі 

Жовтень Ісаєнко І.М.  

2 Розвивальні ігри з першокласниками з метою 

подолання дезадаптованості. 

Впродовж 

року 

Ісаєнко І.М.  

3 Обстеження учнів 4-х класів на етапі переходу з 

молодшої санаторної школи в середню. 

Березень 

Квітень 

Ісаєнко І.М.  

4 Заняття щодо розширення уявлення здобувачів освіти 

про світ професій. 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

5 Провести поглиблену діагностику пізнавальної сфери 

здобувачів освіти, які показали низький рівень 

готовності до переходу у 5 клас. 

Квітень Ісаєнко І.М.  

6 Обстеження дітей на етапі адаптації до санаторної 

школи II ступеню з метою надання рекомендації 

батькам, учителям по поліпшенню пристосованості 

молодших школярів до нових умов навчання. 

Листопад Ісаєнко І.М.  

7 Проводити психологічні спостереження за учнями під 

час уроків та перерв з метою відстеження 

особливостей адаптації. 

Впродовж 

року 

Ісаєнко І.М.  

8 Обстеження підлітків в період вікової кризи з метою 

вивчення особливостей міжособистісних стосунків. 

 Здійснити психолого-педагогічний аналіз з метою 

виявлення здобувачів освіти, схильних до вживання 

спиртих речовин, тютюнопаління, наркотичних 

речовин. 

Грудень Ісаєнко І.М. 

 

 

9 Провести анкетування «Визначення рівня схильності Січень Соціальний  
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здобувачів освіти до вживання алкоголю, тютюну». педагог 

10 Провести діагностику життєвих цінностей 

старшокласників з метою планування подальшої 

розвиваючої роботи з учнями та ознайомлення батьків 

з даного питання. 

Лютий Ісаєнко І.М.  

11 Профорієнтація здобувачів освіти: 

- Групова психодіагностика професійних 

інтересів і нахилів здобувачів освіти з 

обговорення результатів; 

- Групові консультації з питань вибору професії 

чи подальшого навчання в санаторної школи; 

Індивідуальні консультації здобувачів освіти, які 

мають труднощі у виборі професії 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

12 Сформувати банк даних біженців АТО Упродовж 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

 

13 Залучення до роботи гуртків, секцій, загальношкільних 

заходів. 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

 

1.2.4.2. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Сформувати корекційну групу з здобувачів освіти, які 

виявились не готовими до навчання та проводити 

групові розвиваючі заняття з розвитку пізнавальних 

процесів. 

Вересень Ісаєнко І.М.  

2 Провести поглиблену діагностику здобувачів освіти, 

які мають труднощі в пристосуванні до навчання з 

метою виявлення причин низького рівня адаптованості 

та надання рекомендацій дорослим щодо сприяння 

повноцінній адаптації першокласників. 

Листопад Ісаєнко І.М.  

3 Сформувати корекційно-розваваючу групу зі 

здобувачів освіти, які мають низький рівень 

адаптованості та проводити групові корекційно-

розвиваючі заняття. 

Жовтень  

Листопад  

Ісаєнко І.М.  

4 Сфомувати корекційні групи і проводити корекційно-

розвиваючі заняття для здобувачів освіти з 

недостатньо сформованими пізнавальними процесами 

Березень  

Квітень 

Ісаєнко І.М.  

5 Проведення індивідуальної корекційно-розвивальної 

роботи для подолання проблем пізнавальної та 

особистісної сфери 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

6 Скласти план індивідуальної роботи з учнями «групи 

ризику» 

Жовтень Ісаєнко І.М.  

8 Поновити картки психолого – педагогічного супроводу 

здобувачів освіти даної вікової категорії. 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

9 Проводити індивідуальні консультації з батьками 

здобувачів освіти, які мають особливі освітні потреби 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

10 Проводити профілактичну роботу з учнями закладу 

щодо толерантного ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

11 Проведення індивідуальної корекційно-розвивальної 

роботи для подолання проблем пізнавальної та 

особистісної сфери 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

 

1.2.4.3. Консультаційна робота 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести психологічні спостереження за учнями під 

час уроків та перерв з метою вивчення особливостей 

кожного класу та надання рекомендацій педагогам, які 

Лютий  Соціально-

психологічна 

служба 
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працюватимуть у 5-х класах 

2 Підготувати та взяти участь у консиліумі:  

- адаптація до шкільного середовища 5 класу; 

Листопад Соціально-

психологічна 

служба. 

 

3 Провести групові консультації з питань психологічної 

просвіти:  

Аукціон порад: «Як подолати депресію»; 

«Як навчитися планувати свій час та уникнути 

перевантаження?» 

«Толерантне спілкування. Як розв’язати конфліктні 

ситуації?» 

Тренінг « Якщо хочеш жити, то кидай палити!» 

«Твоє життя – твій вибір. Цінуй своє життя.» 

Класні години: «Способи вираження негативних 

емоцій без використання насилля» 

Поради психолога « Вчимося бути здоровими» 

Університет знань « Куди звернутись зі своєю 

проблемою» 

Заходи з питань протидії торгівлі людьми 

 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

4 Проводити індивідуальні консультації( за запитом) Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

5 Провести години спілкування, засідання круглого 

столу на тему поліпшення процесу спілкування, 

життєвих цінностей, підготовка до майбутнього 

сімейного життя, кохання, прав та обов’язків, з питань 

превентивного виховання ( за запитом класних 

керівників) 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

6 Надання консультацій та рекомендацій класним 

керівникам з оптимізації їхньої діяльності з сім’ями та 

дітьми в цей період; організація професійної супервізії, 

методичної підтримки у вигляді буклетів, методичних 

розробок, проведення навчальних семінарів і семінарів 

з обміном досвідом тощо. 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

7 Індивідуальні консультації здобувачів освіти, учителів, 

батьків з проблем взаємодії у суспільстві. 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

 

1.2.4.4. Психологічна просвіта 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Участь у педагогічних радах: Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

2 Виступ: « Школа і родина». Класний керівник і батьки: 

шляхи співробітництва». 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

3 Виступ: « Адаптація до шкільного навчання- 1, 5класи; Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

4 Виступ: « Психолого-педагогічні аспекти формування 

сприятливого психологічного клімату уроку – важлива 

умова підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу» 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

5 Провести години спілкування для 5-класників. 

« Я – п’ятикласник. Мої враження від початку 

навчання у 5-му класі.» 

«Доброта починається з дитинства» 

«Небезпеки в інтернеті». 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

8 Інформаційно-просвітницьке повідомлення класним 

керівникам « Вияв та робота з обдарованими учнями» 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 
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9 Провести заняття, тренінги « Відповідальність у моєму 

житті», «Командна взаємодія», «Права підлітків», 

«Привіт – я конфлікт» 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

10 Тренінгові заняття « Знати, щоб жити», СНІД – 

реальність і міфи. 

Година спілкування « Від кохання до сім’ї». 

«Цілі та цінності» 

 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

11 Цикл класних годин по профілктиці шкідливих звичок: 

«Десять заповідей здоров’я» 

« Як розпорядитися своїм життям»? 

«Погляд у майбутнє» 

«Від чого залежить здоров’я? Чи залежить воно від 

нас?» 

«Боротьба з курінням – боротьба за здоров’я» 

«Шкідливі звички – шлях у безодню» 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

12 Спланувати та підготувати заходи, спрямовані на 

проведення:  

Тижня толерантності; 

Тижня « Молодь обирає здоров’я» 

Тижня профілактики ВІЛ- інфекції та 

СНІДу(толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих) 

 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

13 Тижня родинних свят Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

 

1.2.4.5. Організаційно-методична робота 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Вивчити особистісну сферу окремих здобувачів освіти 

у період підліткової кризи з метою поліпшення 

процесу спілкування дорослих з учнями. Заняття 

«Спілкування – це здорово». 

Упродовж 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

2 Складання планів роботи: місячного, річного, 

щоденного 

Підготовка матеріалів для проведення: діагностики, 

тренінгів, батьківських зборів. 

Робота в бібліотеці 

Опрацювання фахової та педагогічної літератури 

Робота з банком психодіагностихметодик 

Участь у педагогічній нараді при директорові. 

Підготовка матеріалів до проведення занять з учнями, 

учителями. 

Упродовж 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

3 Участь у складанні річного плану. Упродовж 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

4 Ознайомлення та обговорення результатів 

діагностичних досліджень. 

Упродовж 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

5 Надання аналітичних звітів. Упродовж 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

6 Підготовка та участь у педрадах, групових нарадах. Упродовж 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

 Участь у роботі творчої лабораторії. Упродовж 

навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

1.2.4.6. Зв’язки з громадськістю 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 
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виконання 

1.  

 

Вивчити особливості психологічного клімату в сім’ях 

учнів 4-х класів та виступити з інформацією на 

батьківських зборах: «Сімейний мікроклімат очима 

дитини». 

Квітень Ісаєнко І.М.  

2.  Індивідуальна консультація батьків з питань виховання, 

навчання сімейних стосунків. 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

3.  Робота з батьками 

Групова консультація: «Режим дня – запорука успішного 

навчання першокласника. Як допомогти дитині в 

навчанні»? 

Групова консультація: «Причини навчальних труднощів 

школярів», «Як підготувати дитину до санаторної 

школи». 

Виступ: «Малюк пішов до санаторної школи» 

Виступ: «Адаптація першокласника до санаторної 

школи» 

Виступ: «Вікові особливості дітей молодшого шкільного 

віку» 

Виступ: «Стилі взаємовідносин в сім’ї, роль сім’ї у 

вихованні особистості» 

Виступ: «Правила батьківської поведінки в організації 

навчання» 

Упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

4.  Провести заочне анкетування батьків учнів 5-х класів з 

метою вивчення характеру труднощів періоду адаптації 

до навчання. 

Жовтень Ісаєнко І.М.  

5.  Батьківські збори: 

- Виступ «Адаптація здобувачів освіти до 

шкільного середовища» 

Листопад Ісаєнко І.М.  

6.  Робота з батьками ( консультація) дітей, що стоять на 

обліку (пияцтво, тютюнопаління), мають сімейні 

труднощі у вихованні. 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

7.  Взаємодія з органами виконавчої влади та громадським 

самоврядуванням. 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

 

8.  Співпраця з медпрацівниками Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

9.  Взаємодія з недержавними громадськими організаціями. Упродовж 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

 

1.2.5. Соціальний захист здобувачів освіти 
№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Організувати постійний контроль за здобуттям 

загальної середньої освіти 

Упродовж 2022/2023 

навчального року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

2.  Вести роз’яснювальну роботу серед населення 

щодо обов’язковості здобуття дітьми та 

підлітками загальної середньої освіти 

Упродовж 

навчального року 

Адміністрація 

санаторної 

школи, 

педколектив 

 

3.  Систематично проводити роботу щодо 

залучення до навчання дітей і підлітків віком 

від 6 до 15 років. 

Упродовж 

навчального року 

Адміністрація 

санаторної 

школи, 

педколектив 

 

4.  Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що 

проживають на території обслуговування 

санаторної школи в порівнянні з кількістю 

дітей, що навчаться в  санаторної школи. 

 

До 01.09.22 Максименко 

М.В. 

 

5.  Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»:  

• тримати під контролем здобувачів освіти, які 

схильні допропусків занять без поважних 

Вересень 2022. 

Упродовж 

навчального року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 
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причин. 

 

6.  Перевірити явку дітей і підлітків шкільного 

віку до санаторної школи на підставі списків. 

Скласти «Список дітей і підлітків, які не 

приступили до занять 1 вересня 2022 року на 

території обслуговування» і подати його до 

відділу освіти з інформацією про вжиті заходи 

щодо залучення таких дітей до навчання. 

До 05.09.2022 Рєзнікова В.О.  

7.  Повернути списки дітей і підлітків шкільного 

віку до відділу освіти з відмітками про те, де 

навчаються діти, з довідками з навчальних 

закладів. 

До 05.09.2022 Рєзнікова В.О.  

8.  За наявності в санаторної школиздобувачів 

освіти, які проживають на закріпленій за школою 

території обслуговування і яких не було 

включено до списку, подати додатковий 

список таких здобувачів освіти відділу освіти. 

До 05.09.2022 Рєзнікова В.О.  

9.  •Провести рекламно-інформаційну акцію 

«Школа для першокласників» 

• Робота консультативного пункту для батьків 

майбутніх першокласників 

До 05.09.2022 

Упродовж 

навчального року  

Рєзнікова В.О.  

10.  Заслуховувати на нараді при директорі 

питання: 

•    про виконання положень Конституції 

України, Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 

віку; 

• про здійснення контролю за відвідуванням 

навчальних занять учнями санаторної школи 

 

 

Вересень  

 

Лютий  

Максименко 

М.В. 

 

11.  Заслухати на спільному засіданні ради 

санаторної школи та педагогічної ради питання 

щодо відвідування учнями санаторної школи 

навчальних занять 

Травень   Максименко 

М.В. 

 

12.  Узагальнити проведену роботу в наказі «Про 

підсумки роботи педколективу санаторної 

школи щодо проведення обліку дітей і підлітків 

шкільного віку  на території обслуговування 

санаторної школи». 

Червень  Максименко 

М.В. 

 

13.  Перевірити працевлаштування випускників 9-х 

класів. Підтвердити довідками про навчання. 

Узагальнити проведену роботу в наказі «Про 

підсумки роботи щодо працевлаштування 

випускників 9-х класів 2021/2022навчального 

року». 

До 10.09.2022 Максименко 

М.В. 

 

14.  У разі змін вносити корективи до статистичних 

звітів (інформація про облік дітей і підлітків 

шкільного віку за роками, про охоплення 

дітей і підлітків шкільного віку навчанням, 

облік навчання дітей і підлітків шкільного 

віку) і подавати їх до відділу освіти.  

Щокварталь-но до  

05 числа 

Рєзнікова В.О.  

 

1.2.5.1. Забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Забезпечити безкоштовним харчуванням в їдальні 

санаторної школи учнів1-4 класів та пільгових 

категорій, які мають на це право. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Максименко М.В.   

2 Забезпечити надання шкільної форми дітям, 

пільгових категорій, які мають на це право. 

згідно з 

чинним 

законодавством 

Косьміна М.М.  

3 Забезпечити можливість  проїзду дітей (зменшеної Упродовж Косьміна М.М.  
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вартості), до санаторної школи і в зворотному 

напрямку. 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники,  

4 В рамках профорієнтаційної роботи проводити 

виховні години, зустрічі з працівниками навчальних 

закладів міста, області, відвідування навчальних 

закладів міста, області. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Косьміна М.М, 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

 

5 Вести систематичний контроль відвідування 

санаторної школи учнями, в тому числі – пільгових 

категорій. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Рєзнікова В.О. 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

 

6 Вести систематичний контроль харчування 

здобувачів освіти, в тому числі й пільгових 

категорій. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

7 Забезпечити участь у роботі гуртків здобувачів 

освіти пільгових категорій. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Косьміна М.М. 

Класні 

керівники 

 

8 Залучати здобувачів освіти пільгового контингенту 

до роботи бібліотеки санаторної школи. 

Упродовж 

2022/2023навча

льного року 

Бібліотекар 

Класні 

керівники 

 

9 Надавати соціально-психологні консультації батькам 

та особам, що їх замінюють. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

10 Надавати соціально-педагогічні консультації учням. Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

 

11 Психологічне  вивчення здобувачів освіти 1-х класів. 

Готовність до навчання в санаторної школи. Рівень 

адаптації здобувачів освіти, психодіагностика 

здобувачів освіти 1-х кл. Групові консультації 

здобувачів освіти, педагогів, батьків. 

Вересень- 

листопад; 

упродовж 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М.  

12 Організація роботи консультаційного пункту для 

батьків і здобувачів освіти «Служба довіри». 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

13 Психологічний супровід учнів 1,5,9-х кл. у період 

первинної адаптації (спостереження, консультації, 

патронаж). 

І семестр Соціально-

психологічна 

служба 

 

14 Анкетування батьків учнів 1,5-х кл. Вересень – 

жовтень 

 Соціально-

психологічна 

служба 

 

15 Анкетування здобувачів освіти, схильних до 

тютюнопаління та алкоголізму , з метою виявлення 

їх нахилів, інтересів, здібностей. Профілактика 

шкідливих звичок. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

16 Брати участь у нараді при директорові з питання 

психологічного моніторингу учнів 1,5,9-х кл. 

І семестр Соціально-

психологічна 

служба 

 

17 Психологічні коментарі до вивчення первинної 

адаптації 1-х кл. до навчання в санаторної школи. 

Жовтень Ісаєнко І.М. 

 

 

18 Психологічне вивчення учнів 5-х кл. Готовність до 

навчання в старшій санаторної школи. Рівень 

особистісної адаптації  учнів, психодіагностика 

учнів 5-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, 

батьків. 

Жовтень Ісаєнко І.М. 

 

 

19 Робота кабінету психологічного консультування Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Ісаєнко І.М. 

 

 

20 Індивідуальні консультації для батьків 1-9-х кл. Упродовж 

2022/2023 

Соціально-

психологічна 
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навчального 

року 

служба 

21 Індивідуальні консультації для педагогів  1-9-х кл. Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

22 Вивчення особистісних мотивів  учнів  9-го класу. листопад Соціально-

психологічна 

служба 

 

23 Коригування картотеки  обдарованих  дітей, 

психологічний  супровід обдарованих дітей. 

Листопад - 

грудень 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

24 Аналіз роботи вчителів-предметників і класних 

керівників з учнями, які мають низький рівень 

навчальних досягнень. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Рєзнікова В.О. 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

25 Організація занять з учнями 1,5,9-х  кл., які мають 

труднощі адаптації до навчання в санаторної школи. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

26 Вивчення професійних  нахилів учнів 7-8-х кл: 

психодіагностика, консультації  

Грудень Соціально-

психологічна 

служба 

 

27 Індивідуальні бесіди з учнями, які мають низький 

рівень навчальних досягнень, пропуски. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

28 Психологічна просвіта учнів 9 кл. «Майбутня 

професія». 

Січень Соціально-

психологічна 

служба 

 

29 Корегування роботи з обдарованими дітьми. Січень  

Косьміна М.М. 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

30 Вивчення професійних  нахилів учнів 9-го кл: 

психодіагностика, консультації . Психологічне 

вивчення учнів 9-го кл. Готовність до навчання  в 

санаторної школи ІІІ-го ступеню. Рівень 

особистісної адаптації  учнів. Психодіагностика 

учнів 9-го кл,групова консультація, індивідуальні 

консультації для вчителів, батьків(за потребою). 

Лютий Соціально-

психологічна 

служба 

 

31 Індивідуальні консультації для вчителів за 

результатами психологічного вивчення (за 

потребою). 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

32 Консультативна   допомога   учням  у професійному 

визначенні.Індивідуальні консультації учнів ,які 

мають труднощі у виборі майбутньої професії. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

33 Психологічне вивчення учнів 4-го кл. «Готовність до 

навчання в школі ІІ-го ступеню. Рівень 

психологічної адаптації  учнів»: психодіагностика, 

групова консультація, індивідуальні консультації 

для вчителів, батьків (за потребою). 

Квітень Соціально-

психологічна 

служба. 

 

34 Діагностика психологічної готовності дітей 

дошкільного віку до навчання в санаторної школи. 

Травень Ісаєнко І.М.  

35 Консультації для батьків майбутніх першокласників. Травень Ісаєнко І.М.  

36 Загальний аналіз психологічних досліджень за 

2022/2023н.р. Статистичний звіт. 

Травень Соціально-

психологічна 

служба 

 

37 Планування роботи на наступний навчальний рік. 

Упорядкування документації кабінету. 

Травень Соціально-

психологічна 

служба 

 

38 Індивідуальні та групові консультації для здобувачів 

освіти, батьків, педагогів(за потребою разом із 

Упродовж 

2022/2023 

Соціально-

психологічна 
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соціальним педагогом). навчального 

року 

служба 

 

1.2.5.2. Заходи щодо охоплення навчанням дітей  санаторної школи 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Організувати постійний контроль за здобуттям 

повної загальної середньої освіти 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

2 Вести роз’яснювальну роботу серед населення 

щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками 

повної загальної середньої освіти. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи, 

педколектив 

 

3 Систематично проводити роботу щодо залучення до 

навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.  

 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи, 

педколектив 

 

4 Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»:  

• залучати до навчання підлітків, відрахованих з 

технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, які 

перебувають на спеціальному обліку в районній 

службі у справах неповнолітніх та районному 

відділенні кримінальної міліції у справах 

неповнолітніх; неповнолітніх, які виховуються в 

неблагополучних родинах; дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з 

малозабезпечених сімей та багатодітних сімей; 

• тримати під контролем здобувачів освіти, які 

схильні до пропусків занять без поважних причин 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

5 Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до 

санаторної школи на підставі списків. Скласти 

«Список дітей і підлітків, які не приступили до 

занять 1 вересня 2022 року» і подати його до 

управління освіти з інформацією про вжиті заходи 

щодо залучення таких дітей до навчання. 

До 

05.09.2022 

Рєзнікова В.О.  

6 Перевірити працевлаштування випускників 9-х 

класів. Підтвердити довідками про навчання. 

Узагальнити проведену роботу в наказі «Про 

підсумки роботи щодо працевлаштування 

випускників 9-х класів 2021/2022навчального року» 

До 

10.09.2022 

Рєзнікова В.О.  

7 У разі змін вносити корективи до статистичних 

звітів (інформація про облік дітей і підлітків 

шкільного віку за роками, про охоплення дітей і 

підлітків шкільного віку навчанням, облік 

навчання дітей і підлітків шкільного віку) і 

подавати їх до відділу освіти.  

Щокварталь-

но до  

05 числа 

Рєзнікова В.О.  

1.2.5.3. Робота з організації працевлаштування випускників 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Проводити попереднє опитування випускників            

8-х - 9-х класів щодо їх професійного самовизначення. 

Вересень 

2022 

Квітень 2023 

травень  

2023 

Класні 

керівники,практичний 

психолог 

 

2 Вести облік працевлаштування випускників санаторної 

школи 

Вересень 

2022 

класні  керівники  

3 Проводити зустрічі з випускниками санаторної школи-

представниками різних професій 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Косьміна М.М., класні 

керівники 

 

 

5 Проводити зустрічі випускників з представниками 

центру зайнятості з метою інформованості про ринок 

Упродовж 

2022/2023 

Косьміна М.М., класні 

керівники 
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праці в місті навчального 

року 

 

 

1.2.5.4. Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  

 

Провести роботу щодо обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та занесення їх до 

соціального паспорту санаторної школи 

До 

03.09.2022 

Соціальний 

педагог 

 

2.  Провести роботу щодо забезпечення здобувачів освіти з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування шкільною формою 

Серпень 

2022 

Косьміна М.М.  

3.  Поновити списки дітей пільгових категорій 03.09.2022 Соціальний 

педагог 

 

4.  Забезпечити безкоштовним харчуванням в їдальні 

здобувачів освіти пільгових категорій, які мають на це 

право 

01.09.2022 Максименко М.В.  

5.  Залучити дітей, в тому числі й пільгових категорій, до 

занять в гуртках за інтересами 

15.09.2022 Класні керівники  

6.  Охопити всіх дітей, в тому числі й пільгових категорій, 

поглибленим медичним оглядом 

Жовтень - 

грудень 2022 

Чепурна М.А.  

7.  Забезпечити дієтичним харчуванням дітей пільгових 

категорій, якщо вони цього потребують 

03.09.2022 Криштоп Т.Е.  

8.  Забезпечити дітям пільгових категорій безкоштовне 

відвідування розважальних заходів, які будуть 

проводитися на базі санаторної школи 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Косьміна М.М.  

9.  Забезпечити відвідування міських новорічних свят 

(дітям пільгових категорій - безкоштовно) 

грудень 2022 Косьміна М.М.  

10.  Організувати вручення подарунків на день Святого 

Миколая, новорічні свята учням молодших класів та 

дітям пільгових категорій 

Грудень 

2022- 

Січень 

2023 

 

Косьміна М.М.  

11.  Забезпечити безкоштовну участь здобувачів 

освітипільгових категорій  у екскурсіях, які будуть 

проводитися 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні керівники  

12.  Забезпечити безкоштовне відвідування учнями 

пільгових категорій розважальних заходів, що 

проводяться в санаторної школи, місті 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Косьміна М.М.  

 

1.2.5.5. Заходи щодо правової освіти здобувачів освіти 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Дотримуватись статті Закону України "Про освіту" 

щодо отримання учнями повної загальної середньої 

освіти. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Максименко М.В. 

Рєзнікова В.О. 

Косьміна М.М. 

 

2 Здійснювати контроль працевлаштування випускників 

9-х класів. 
Серпень-

вересень 2022 

Косьміна М.М.  

3 Забезпечити наступність у правовій роботі між 

початковою, основною та старшою школою. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Максименко М.В. 

Рєзнікова В.О. 

Косьміна М.М. 

 

4 Вести соціально-психологічний супровід дітей, які 

виховуються в проблемних сім’ях. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

5 Вести щоденний облік відвідування учнями 

санаторної школита проводити потижневий його 

Упродовж 

2022/2023 

Рєзнік В.О. 

Косьміна М.М. 
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аналіз. навчального 

року 

6 Залучити дітей, схильних до правопорушень, до 

занять в гуртках за інтересами. 

Вересень 

2022 

Косьміна М.М., 

Класні керівники 

 

7 Постійно підтримувати зв'язок з батьками здобувачів 

освіти, схильних до правопорушень. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

 

8 Анкетування здобувачів освіти, схильних до 

правопорушень, з метою виявлення їх нахилів, 

інтересів, здібностей. 

Вересень 

2022 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

9 Проводити індивідуальні бесіди з учнями, схильними 

до правопорушень. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба. Класні 

керівники 

 

 

10 Проводити індивідуальні бесіди з метою виявлення 

позитивних рис і якостей здобувачів освіти, 

схильних до правопорушень. 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба.Класні 

керівники 

 

 

11 Залучати в індивідуальному порядку 

важковиховуваних здобувачів освіти до участі в 

підготовці здобувачів освітиського дозвілля. 

Упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Плисківська В.П. 

Косьміна М.М.   

Класні керівники 

 

 

1.2.5.6. Заходи шкільної ради профілактики щодо превентивного виховання здобувачів освіти 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 

Вивчити рівень житлово-побутових умов та 

емоційно-психологічні сфери родин здобувачів освіти 

До 20.09.2022 Класні 

керівники,   

соціальний 

педагог 

 

2 Поставити на облік здобувачів освіти, схильних до 

правопорушень, здобувачів освіти, які потребують 

корекції поведінки, здобувачів освіти із сімей 

соціального ризику  

До 20.09.2022 Соціально-

психологічна 

служба 

 

3 Завести на кожного з вищевказаних здобувачів освіти 

психолого-педагогічні картки та вести за ними 

спостереження  

До 

20.09.2022(спо

стереження – 

упродовж 

року) 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

4 Проводити години спілкування, години довіри на 

тему «Твоє життя – твій вибір» 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники, 

соціально-

психологічна 

служба 

 

5 Спланувати й провести місячник правових знань та 

місячник превентивного виховання 

Грудень 2022 

Лютий 2023 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

 

6 Вивчити особливості середовища, у якому 

виховуються учні  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

7 Опрацювати питання методики превентивного 

виховання здобувачів освіти 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

8 Залучати до роботи з учнями «групи ризику» 

психологічну службу та працівників правоохоронних 

органів 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники,   

соціальний 

педагог 
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9 Залучати здобувачів освіти «групи ризику» до 

гурткової роботи 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог. 

Керівники 

гуртків 

 

10 Проводити операції-рейди: «Урок», «Діти вулиці», 

«Перерва», «Запізнення», «Вокзал», «Канікули»  з 

метою покращення успішності та дисципліни 

здобувачів освіти 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

 

11 Включати питання на правовиховну тему в порядок 

денний батьківських зборів 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

12 Провести психолого-педагогічний консиліум із 

метою виявлення причин поганої дисципліни 

окремих здобувачів освіти 

Двічі на рік Класні 

керівники, 

соціально-

психологічна 

служба 

 

13 Заслуховувати на нарадах та методичному об’єднанні 

класних керівників питання щодо організації роботи з 

превентивного виховання 

Відповідно до 

плану 

Косьміна М.М., 

соціально-

психологічна 

служба 

 

14 Скласти соціальні паспорти санаторної школи та 

класів  

До 10.09.2022 Соціальний 

педагог 

 

15 Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, 

перевірку умов утримання в них дітей та надання їм 

адресної допомоги 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

16 Вжити заходів щодо забезпечення змістовного 

дозвілля та зайнятості  учнівської молоді в 

позаурочний час шляхом створення умов для роботи 

гуртків та спортивних секцій 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація  

17 Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та 

систематизації матеріалів із навчання та виховання 

важковиховуваних здобувачів освіти 

Упродовж 

2022/2023навч

ального року 

 

Класні 

керівники 

 

18 Удосконалення діагностичного інструментарію щодо 

визначення соціального оточення здобувачів освіти, 

класів, класних колективів  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог. 

Практичний 

психолог 

 

19 Спрямувати роботу батьківського лекторію на 

вивчення проблем зі здійснення превентивного 

виховання в сім’ї з метою надання кваліфікованої 

психологічної допомоги 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог. 

Практичний 

психолог 

 

20 Провести поглиблений медичний огляд дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківської опіки 

Упродовж 

жовтня 2022 

Чепурна М.А.  

21 Організувати роботу щодо допомоги у виборі сфери 

професійної діяльності для учнів 8-9-х класів 

Упродовж 

лютого 2022 

Соціальний 

педагог 

Ісаєнко І.М. 

 

22 Формувати вміння й навички реалізації здорового 

способу життя, відповідального ставлення до 

власного здоров’я шляхом проведення превентивної 

роботи в класах, санаторної школи 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники 

 

23 Провести медичне обстеження здобувачів освіти Відповідно до 

графіка 

 Чепурна М.А.  

24 Контролювати та аналізувати стан здоров'я школярів  Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Чепурна М.А.  

25 Використовувати у виховній роботі активні методи з 

питань профілактики ВІЛ-СНІДу 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Педколектив 

санаторної 

школи 

 

26 Забезпечити участь школярів у освітньо-виховних 

акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Педколектив 

санаторної 

школи 
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27 Формувати усвідомлення учнями власних 

пріоритетних цінностей, необхідних для 

повноцінного життя 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники, 

вчителі-

предметники 

 

28 Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо 

попередження шкідливих звичок дітей  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

Практичний 

психолог 

 

29 Оформити постійну виставку літератури за даною 

тематикою  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Бібліотекар  

30 Скласти картотеку статей періодичних видань із 

питань превентивного виховання школярів 

До 30.09.2022   Бібліотекар  

31 Продовжити акції «Антинаркотик», «Життя без 

тютюну», тренінги «Рівний-рівному», «Діалог», 

«Школа проти СНІДу» 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

32 Провести оцінку учнями рівня своїх знань про права 

дитини  

До 24.12.2022 Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

 

33 Спланувати роботу з ознайомлення здобувачів освіти 

з основними положеннями Конвенціїї ООН про права 

дитини, законодавчих актів України, де 

закріплюється їхнє правове становище 

До 24.12.2022   Соціальний 

педагог   

 класні 

керівники 

 

34 Надавати інформацію про види відповідальності 

підлітків за протиправні дії 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Соціальний 

педагог, 

 класні 

керівники 

 

35 Орієнтувати здобувачів освіти  куди й до кого 

звертатися, якщо порушуються їхні права  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Класні 

керівники, 

соціальний 

педагог   

 

36 Формувати в підлітків розуміння власної 

відповідальності за ризик інфікування ВІЛ та СНІД,  

а також виникнення незапланованої вагітності 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Медсестра  

37 Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які 

знаходяться на внутрішкільному обліку 

До 20.09.2022   Соціальний 

педагог, 

 класні 

керівники 

 

38 Проводити щотижня апаратні наради, на яких 

розглядати причини пропусків занять учнями та 

дисциплінарних порушень 

Щотижня Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

39 Ознайомити вчителів з мірою відповідальності за 

виконання покладених на них обов’язків  

Відповідно до 

графіка 

Адміністрація  

40 Провести заходи щодо виявлення ознак вживання 

учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести 

відповідні профілактичні заходи 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Соціальний 

педагог, 

 класні 

керівники 

 

41 Проводити індивідуальну роботу з дітьми з 

неблагополучних сімей  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Соціальний 

педагог  

практичний 

психолог,   

 класні 

керівники 

 

42 Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення 

фактів жорстокого поводження з дітьми працівників, 

здобувачів освітисанаторної школи та притягнення їх 

до дисциплінарної відповідальності 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог,  

 класні 

керівники 

 

43 Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

батьківською громадськістю щодо необхідності 

виховання в сім’ї високих морально-етичних рис в 

учнівської молоді  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Соціальний 

педагог  

практичний 

психолог  
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 класні 

керівники 

44 Обговорювати питання щодо здійснення контролю з 

боку батьків за порушенням етичних норм поведінки 

та правопорушень їхніх дітей під час перебування в 

ігрових залах, комп’ютерних клубах і громадських 

місцях  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

  Соціальний 

педагог   

 класні 

керівники 

 

45 Провести загальношкільні батьківські збори «Роль 

сім’ї і санаторної школи у вихованні дітей» 

Квітень 

2023 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

46 Організувати спільну діяльність санаторної школи і 

сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

47 Залучати батьків до участі в загальношкільних, 

класних позаурочних заходах 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

48 Залучити працівників позашкільних, громадських, 

правоохоронних організацій до проведення гуртків  

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

49 Проводити індивідуальні бесіди з представниками 

громадських організацій щодо участі в навчально-

виховному процесі 

Упродовж 

2022/2023 

навчального 

року 

Адміністрація 

санаторної 

школи 

 

 

1.3. Формуванняінклюзивного,розвивальноготамотивуючогодонавчанняо

світньогопростору 

1.3.1. Організаціяінклюзивногонавчаннядітейзособливими освітнімипотребами 
 

№

з/п 

Заходи Термінвико

нання 

 

Відповідальний 

Відміткап

ровиконан

ня 

1. Вивчитивідповідністьстануосвітньогосередовища 
принципамінклюзивноїосвіти. 

Вересень 
2022 

РєзніковаВ.О. 
 

2. Скластипланроботиресурсноїкімнатидлядітейз 
особливимиосвітнімипотребами. 

Вересень 
2022 

РєзніковаВ.О. 
 

3. Вивчити відповідність організації 
 інклюзивногонавчання  нормативним
  вимогам та сучасним 
викликам. 

Вересень2
022 

 

РєзніковаВ.О. 
 

4. Здійснитианаліздинамікирозвиткуінклюзивного 
навчаннявідповіднодоосвітніхпотреб. 

Листопад- 
грудень2022 

РєзніковаВ.О. 
ІсаєнкоІ.М. 

 

5. Вивчити використання технологій, методів 

навчання,викладання,пристосуваннянавчальногомате

ріалу,програмдоособистостейрозвиткудитиниукласах, 
деєдіти зООП. 

Листопад-

грудень2022 

 

Рєзнікова 

В.О.ІсаєнкоІ.М

. 

 

6. Скластипланзаходівдляполіпшеннядоступностізакладу. Вересень2

022 

Максименко 

М.В.РєзніковаВ.О

. 
Косьміна М.М. 

 

7. Скластипланзабезпеченнянеобхідниминавчально- 
методичнимиінаочно-

дидактичнимипосібникамивідповіднодопотреб 

здобувачівосвіти. 

Вересень2

022 

Максименко 

М.В.РєзніковаВ.О

. 

 

8. ЗабезпечитиконсультуваннябатьківдітейзООПзособлив

остейнавчання ірозвиткудитини. 

Упродовж20

22/2023 

навчальногор
оку 

 

Рєзнікова 

В.О.ІсаєнкоІ.М

. 

 

9. Проводити аналіз психофізичного

 розвиткуздобувачівосвітиз 

ООП,соціальнихумоврозвитку. 

Упродовж20

22/2023 

навчальногор

оку 

 

Косьміна 

М.М.ІсаєнкоІ.

М. 
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10. Розробитиінструментарійдля аналізупсихофізичного 
розвиткуздобувачівосвітизООП,соціальнихумов 

Упродовж 
2022/2023 

ІсаєнкоІ.М. 
Косьміна М.М. 

 

 розвитку. навчального 
року 

  

11. Здійснитианалізкритеріївоцінюваннянавчальнихдосягн

ень здобувачівосвіти зООП. 

Упродовж202

2/2023 

навчальногор

оку 

 

Рєзнікова 

В.О.ІсаєнкоІ.

М. 

 

12. Здійснюватимоніторингнавчальнихдосягненьздобувач

івосвіти,їхдинамікитарезультативностідля 

підвищенняякостіосвітиузакладі. 

Упродовж202

2/2023 

навчального 
року 

 
РєзніковаВ.О. 

 

13. Забезпечитипроходженняасистентамивчителів,вчител

ями тренінгів, курсів, семінарів 

зпроблемінклюзивногонавчання. 

Упродовж202

2/2023 

навчальногор

оку 

 
РєзніковаВ.О. 

 

14. Розглянутиназасіданняхпедагогічноїрадипитанняоргані

заціїінклюзивногонавчання: 

Упродовж202

2/2023 

навчальногор

оку 

 
РєзніковаВ.О. 

 

 - Інклюзивна освіта – особливий напрямок 

сучасноїпедагогіки.Особливостіорганізаціїосвтінього

процесувумовахкреативноїосвітичерезінклюзивне 
навчаннявсанаторної школи. 

Жовтень

2022 
 

РєзніковаВ.О. 

 

 - Теоретичні аспекти інклюзивної освіти
 таспіввідношенняумовїїзабезпеченнязможливостя
ми 
закладу. 

Грудень2022  

РєзніковаВ.О. 
 

 - Реалізаціяінклюзивноїмоделіосвітивзакладі Березень 
2023 

РєзніковаВ.О. 
 

 -Результативністьнавчальнихдосягнень  здобувачів 
освітизособливимиосвітнімипотребами. 

Травень 2023 
РєзніковаВ.О. 

 

15. Розглянутинанарадахпридиректоровіпитанняорганізаці

їінклюзивногонавчання: 

Упродовж202

2/2023 

навчальногор

оку 

 
РєзніковаВ.О. 

 

 -Організаціяінклюзивногонавчаннявсанаторної 
школи 

Вересень 
2022 

РєзніковаВ.О. 
 

 -Якістьвпровадженняінклюзивноїмоделіосвітиз 
подальшимрозробленнямплану розвитку 

санаторноїшколиунапряміінклюзивноїосвіти 

Листопад

2022 

 

РєзніковаВ.О. 
 

 -Запровадження інноваційних освітніх технологій 
наоснові інклюзивного підходу та моделей 

спеціальнихосвітніхпослугдлядітейзособливимиосвіт

німи 
потребами 

Грудень2022  
РєзніковаВ.О. 

 

 -Вирішення низки соціальних проблем

 щодоінтегруваннявсуспільстводітейзос

обливими 
освітнімипотребами 

Лютий2023  

РєзніковаВ.О. 

 

 - Удосконалення системи підготовки

 таперепідготовкипедагогічнихкадрів,якіпрацюют

ьв 
умовахінклюзивногонавчання 

Березень

2023 

 

РєзніковаВ.О. 
 

 -Забезпеченняякостітадоступностіосвітидля 

кожноїдитини,включаючидітейзособливимиосвітніми

потребами,якіпроживаютьвосвітньомуокрузізакладу. 

Травень 2023  

РєзніковаВ.О. 
 

16. Забезпечитироботупостійнодіючихсемінарів,тренінгів

щодороботиздітьмизособливимиосвітнімипотребами: 

Упродовж202

2/2023 

навчальногор
оку 

 
РєзніковаВ.О. 

 

 -

Контрольйоцінюваннянавчальнихдосягненьздобувачів

освітивінклюзивномукласі; 

Вересень

2022 

 

РєзніковаВ.О. 
 

 -Портфоліовчителяінклюзивногокласу; Жовтень 
2022 

РєзніковаВ.О. 
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 -Створенняпозитивноїатмосферивсередовищі Листопад РєзніковаВ.О.  

 санаторноїшколиза умовиінклюзивногонавчання; 2022 ІсаєнкоІ.М.  

 -Створенняпедагогічноїсистеми,центрованоїна 
потребидитинизООПтаїїсім’ї; 

Січень2023 
РєзніковаВ.О. 

 

 -

Соціальнаадаптаціятаінтеграціявсуспільстводітейзособ

ливостямипсихофізичногорозвитку 
шляхом організаціїїхнавчання; 

Лютий2023 
Рєзнікова 

В.О.Косьміна

М.М. 

 

 -

Соціальнаадаптаціятаінтеграціявсуспільстводітей,якіпо

требуютькорекціїфізичногота/або 
розумовогорозвиткушляхоморганізаціїїхнавчання. 

Березень

2023 
РєзніковаВ.О. 

 

17. Скластипланспівпрацізінклюзивно-
ресурснимцентромщодоорганізаціїінклюзивногонавчан
ня. 

Вересень
2022 

РєзніковаВ.О.  

18. Забезпечити діяльність команд психолого-

педагогічногосупроводу дітейзООП. 

Упродовж202

2/2023 

навчальногор

оку 

 

РєзніковаВ.О. 
 

19. ПровестипсихологічнудіагностикудітейзООПзметою 

вивчення сильних іслабких сторін 

розвиткуособистості,виявленняівирішенняпроблем,щ

о 
виникаютьупроцесіінтеграціїїївосвітнійпростір. 

Листопад-

грудень2022 
 

ІсаєнкоІ.М. 

 

20. Провестианалізефективностізасвоєннянавчальногомат

еріалу дитиною з особливими освітніми 

потребамитакоригуванняіндивідуальноїнавчальноїпрог

рами 

Грудень2022 
– 

травень2

023 

 

РєзніковаВ.О. 

 

21. Розробитисистемунаданняспеціальнихосвітніхі 
фаховихпослугдлядітейзособливимиосвітнімипотребам

и. 

Вересень

2022 
РєзніковаВ.О. 

 

22. Створитинормативно-правовіосновидляорганізації 
інклюзивноїосвіти: 

Вересень 
2022 

РєзніковаВ.О.  

 -Положенняпроорганізаціюінклюзивноїосвіти  РєзніковаВ.О.  

 -Положенняпрокомандусупроводу  РєзніковаВ.О.  

 - Навчаннязаіндивідуальниминавчальнимипланами  РєзніковаВ.О.  

23. Створитимодельінклюзивноїосвітивсанаторної 
школи. 

Вересень 
2022 

РєзніковаВ.О. 
 

 

1.3.2. Організаціяіндивідуального навчаннядітей зособливимиосвітнімипотребами 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

1. Оформленнядокументаціїщодоорганізаціїроботиза 
індивідуальною формою навчання для дітей

 зособливимиосвітніми потребами. 

Серпень2022 РєзніковаВ.О.  

2. НаданнядовідокЛКК,ОПМПК,заяв
 батьківдляо
рганізаціїнавчаннязаіндивідуальноюформою. 

Серпень2022 Рєзнікова 
В.О.Батьки 

 

3. Поданнядляорганізаціїнавчаннядітейзособливимиосвіт

німипотребамизаіндивідуальноюформою до 
відділуосвіти. 

Серпень

2022 
РєзніковаВ.О.  

4. Наказпроорганізаціюнавчаннязаіндивідуальною 
формою. 

Серпень 
2022 

РєзніковаВ.О.  

5. Затвердженняіндивідуальногонавчальногоплану та 
навчальнихпрограм. 

Серпень 
2022 

РєзніковаВ.О.  

6. Затвердженняскладупедагогічнихпрацівників,які 
здійснюватимутьнавчаннязаіндивідуальноюформоюдіте

йзособливими освітнімипотребами 

Серпень

2022 

РєзніковаВ.О.  

7. Складаннярозкладунавчальнихзанятьтапогодження 
йогоз

 батькамидитинизособливимиосвітнімипотре

бами. 

Серпень

2022 

РєзніковаВ.О.  
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8. Затвердження календарних планів вчителів 
предметників. 

До05.09.2022 РєзніковаВ.О.  

9. Батьківськізбори,зметоюроз'ясненняособливостей Серпень РєзніковаВ.О.  

 організації роботиздітьмизособливимиосвітніми 
проблемамизаіндивідуальноюформоюнавчання. 

2022   

  10. Виконання навчального плану,

 оформленнядокументаціїсанаторноїшко

ли. 

Грудень,

Травень 
2022-2023 

Вчителі-

предметники 

 

   11. Планування роботи за предметами

 (календарні,поурочніплани). 

Серпень, 
Січень202

2-2023 

Вчителі-

предметники 

 

   12. Контроль за організацією роботи з дітьми з 

особливимиосвітнімипроблемамизаіндивідуальноюформ

ою 
навчання. 

постійно РєзніковаВ.О.  

   13. Узагальненняроботи 
заіндивідуальноюформоюнавчання. 

Грудень,
травень 
2022-2023 

РєзніковаВ.О.  

   14. Аналіз,контроль,розглядпитаньнанарадахтамоніторинг

рівнянавчальнихдосягненьздобувачівосвіти,якінавчают

ьсязаіндивідуальноюформою 
навчання. 

Грудень

2022 

РєзніковаВ.О.  

   15. Спільнароботазінклюзивнимресурснимцентромпоорган

ізаціїнавчаннядітейзособливимиосвітніми 
потребами. 

Березень-

квітень2023 

РєзніковаВ.О.  

 
 

 

 

 

 

1.3.3. Заходищодоформуваннянавичокздоровогоспособужиття 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відмітка

про 
виконання 

1. Провестициклбесідзавіковимигрупами:Те
матикабесід 1-4 кл 

Проалкогольі наркотики. 

Наркотики–шкідливіотруйніречовини. 

Впливфізичноїкультуритаспортуназміцненняздо

ров’я.Безалкогольнедозвілля. 

Пити – здоров’ю шкодити. Що таке добре, а 

щопогано. 

Права і обов’язки здобувачів освіти 

!5-9класи 

Тверезість -

нормажиття.Алкогольізд

оров’я. 

Підліткуособливошкідливийалкоголь.Х

вороби,викликаніалкоголем. 

Вуличний травматизм і 

алкоголь.Наркоманія–

тяжкезахворювання. 

Боротьба – з пияцтвом і алкоголем – справа всіх 

ікожного. 

Охорона громадськогопорядку–

обов’язоккожного.Законодавство про боротьбу з 

пияцтвом танаркоманією. 

Упродовжн

авчальногор
оку 

Рєзнікова В.О. 
ІсаєнкоІ.М. 

Косьміна М.М. 

 

2. Здійснювати  контроль  за  відвідуванням

 учнями

санаторноїшколи. 

Упродовж 
навчального

року 

Рєзнікова В.О. 

Косьміна М.М. 

 

3. Провестизасідання МО класних керівників з 

питанняроботищодопопередженняправопорушеньсер
еднеповнолітніх,профілактикиалкоголізмута 
наркозалежностітатютюнокуріння. 

Січень 
2023року 

Квітень2

023року 

Рєзнікова В.О. 
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4. Провести

 зустрічізпрацівникамиювенальноїпрев

енціїучнів5-9класів. 

Березень

2023 

рокуТрав

ень 
2023року 

Рєзнікова В.О. 

КосьмінаМ.М. 

 

5. Провестикласнігодинив5-9-хкласахнатеми: Упродовж Класнікерівники  

 -«Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків

 наздоров’я» 

- «Щоязнаю прошкідливізвички» 

- «Щеразпроалкогольта  наркоманію». 

навчального

року 

  

6. Провестигодиниспілкуваннязлікарем-наркологом 
для учнів9-хкласів. 

Березень 
2023року 

Класнікерівники  

7. Провести
 циклтренінговихзанятьзмедсестроюсанат
орноїшколидляучнів7-9-хкласів«Щоязнаю 
проалкоголь танаркоманію». 

Упродовжн
авчального 

року 

Сестрамедична  

8. Провести класні батьківськізбориучнів5-9-

хкласівнатеми: 

- Шкідливізвичкивашоїдитини:проблемитаїхвирішен

ня 
- Першіпроблемипідлітковоговіку. 

Лютий -

березень2

023року 

Класнікерівники  

9. Провестироботу щодо виявлення здобувачів 

освіти,схильних до алкоголізму, тютюнокуріння і 

наркоманіїтаанкетуваннянапредметставленняздобувач

ів 
освітидошкідливихзвичок. 

Вересень

2022року 

Косьміна М.М.  

10. Провестициклвідеолекцій«Світбез наркотиків». Лютий2023 
року 

Косьміна М.М.  

11. Провестизасіданнякруглогостолудляучнів9-
хкласів«Молодьіпроблемавживаннянаркотиків».Пере

глядфільму«Правдапронаркотики». 

Квітень 

2023рок

у 

Косьміна М.М.  

12. Проводитипостійну індивідуальну 

роботузучнями,схильнимидоправопорушень. 

Упродовж 
навчального

року 

Косьміна М.М.  

13. Проводитироботурадилідерів,якаслідкуєзадотримання

мправилповедінкиіправопорядку 

учнямивурочнийтапозаурочнийчас,нарозгляд 

радивиноситипитання, пов’язаніз цимипроблемами. 

Упродовжн

авчальногор

оку 

Рєзнікова В.О. 

КосьмінаМ.М. 

 

14. Провестиконкурсплакатівнатему:«Наркотикиіздо

ров’я несумісні»для учнів8-9класів. 

Жовтень

2022року 

Педагог-

організатор 

 

15. Провестиконкурсмалюнківнатему: 

«Гетьшкідливізвички»дляучнів5-7класів. 

Жовтень

2022року 

Педагог-

організатор 

 

16. В шкільній бібліотеці оформитипостійно 

діючувиставкупрошкідливістьнаркоманії,алкоголізму,т

ютюнопаління 

Упродовжн

авчальногор

оку 

Коваль Н.П.  

 

 

1.3.4 Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії 

та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу. 
Усю роботу бібліотека проводить згідно річного плану, виходячи з основних документів про 

школу:  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», державної 

національної програми «Освіта: Україна ХІХ століття», Закону України  «Про бібліотеки та 

бібліотечну справу» та «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».  

В 2022/2023 роках робота бібліотеки буде спрямована на : 

- Національно-патріотичне виховання  

- Формування вміння користуватися бібліотекою, книгою, довідковим апаратом; розвиток              

пізнавальних  здібностей та інтересів школярів. 

- Сприяння самоосвіті учнів і педагогів за допомогою різних форм  і методів бібліотечної 

роботи. 
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- Формуванняправовоїкультуричитачів, громадянськості, патріотизму, поширенняінтересу до 

історіїрідного краю. 

- Оперативне та якіснездійсненнякомплектуванняфондів, здійснення порядку, розміщення, 

облікузберіганнябібліотечного фонду; 

- Реформуваннябібліотеки в таку, яка б включала як і традиційні так і сучасніносіїінформації 

 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

Організаціяроботи 

шкільноїбібліотекиякпросторуінформаційноївзаємодіїтасоціально-

культурноїкомунікаціїучасниківосвітньогопроцесу 

 
1. Організаціяекскурсійдляучнів1-хта5-

хкласів,знайомствозфондом. 

вересень Коваль Н. П..  

2. Звірити читацькі формуляри

 зіспискамиздобувачів освіти

 по класах 

 таспискомпрацюючихпедагогів. 

вересень Коваль Н.П.  

3. Підчаспереєрестраціїчитачіввиявитиїхніін
тересидопевнихтем,інформаційніпотреби,
провестибесідупроправилакористуваннябі
бліотекою. 

вересень Коваль Н.П..  

4. Проаналізуватипопитналітературупрогра
мних творів 

Протягомроку Коваль Н.П..  
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5. Виділитиокрему  групу  здобувачів  освіти  

зіслабкоютехнікоючитання(1-4 класи). 

Вересень-
жовтень 

 Коваль 
Н.П. 

 

6. Інвентаризаціяфондупідручників на20.08.2022 серпень Коваль 
Н.П. 

 

7. Проведеннярекомендаційнихбесідзучнямипідчасвида
чілітератури. 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

8 З учнями 1 х класів  проводити бесіди про 
правилакористуваннякнигою,гігієнучитання. 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

9 Взаємодіяшкільноїбібліотекизпедпрацівниками: 

1.Інформаційнезабезпеченнявчителівновинкамилітер

атури, щонадійшлидобібліотеки;а)випуск 

інформаційнихсписків; 

б) інформація про надходження

 новихпідручників,програмноїлітератури,зпозакл

асногочитання. 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

10 Спільна робота бібліотеки санаторної школи 

тапедагогічногоколективущодозбереженняфондупідр

учників: 

- організація видачі та прийомупідручників; 

- роботазліквідаціїзаборгованостіпідручників; 

- проведеннябесідз 

учнями,батькамищодозбереженняпідручників. 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

11 Проведенняразомзучителямимасовихзаходівщодопоп
уляризаціїкниги тачитання. 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

12 Проведенняразомзучителямизанятьщодопопуляризаці

їбібліотечно-бібліографічнихзнань 
(окремийплан). 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

13 Організація  книжкових

 виставок,оглядівлітератури,щосприяють

удосконаленнюнавчально-виховногопроцесу. 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

14 Наданнячитачамкваліфікованоїдопомогивдоборіліте
ратурипроісторіюУкраїни,історіюрідногокраю. 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

 
Інформаційно-бібліографічнаробота 

1. Ознайомленняздобувачів  освіти  1-х  класів  

збібліотекою 

Протягомроку Коваль 
Н.П. 

 

2.  Провести цикл бесід з учнями 1 – 4 кл. на теми:

 : 

-

Основніправилакористуваннябібліотекою.Яксамомуз

аписатисядобібліотеки.Яксамомувибрати книгу. 

- Знайомствозбібліотекою. 

Рольізначеннябібліотеки.Поняття«абонемент»,«чита

льнийзал». Розміщення книг на полицях, 

самостійнийвибіркниг.2класи. 

  - Структура книги. Хтоі якстворюєкниги. З чого 

складається книга. Обкладинка. Палітуркаітакеінше. 

Оздобленнякниги.2класи 

    -  Газети та журнали. Поняття про газету іжурнал. 

Стаття, замітка, журналіст, кореспондент,редактор. 

Протягом 

року 

Коваль 
Н.П. 
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Пропагандалітературишляхомпроведеннямасовихзаходівспільнозпедагогічнимколективом 

 

1. До31-їрічниці від

 дняпроголошеннянезалежностіУкраїн

и: організувати книжкову виставку„Ми 

громадяни України” 

19.08.22  Коваль Н.П.  

2. Тематична поличка «1 Вересня – день 

знань» 

29.08.22 

 

. Коваль Н.П.  

3. До 350 річчя від дня народження Пилипа 

Орлика тематична полиця  «Пилип Орлик – 

український державний, політичний і 

військовий діяч, гетьман України» 

08.09.2022 . Коваль Н.П.  

4. 30.09Всеукраїнськийденьбібліотек.(план 

заходів по проведенню місячника бібліотек 

додається) 

Вересень2022  Коваль Н.П.  

5. Книжкова виставка доДня вчителя. «Усе 

починається з учителя» 

Жовтень2022 Коваль Н.П.  

6. Виставка видань художніх творів, 

історичних документів за темою «Гетьмани 

України» у шкільній бібліотеці до дня 

українського козацтва 

Жовтень2022 Коваль Н.П.  

7. Книжкова виставка «530 років українському 

козацтву (1492) 

10.10.22 Коваль Н.П.  

8. Бесіда до дня Захисника Вітчизни 

«Вклоняємось доземно українському воїну» 

14.10.22 Коваль Н.П.  

9. До 60 річчя  від дня народження Ірен 

РоздобудькоВіртуальна книжкова виставка 

її творів 

03.11.22 Коваль Н.П.  

10 Деньукраїнської писемностітамови. 

Книжкова виставка «Мова – коштовний 

скарб народу» 

          09.11.22 .Коваль Н.П.  

11 День памяті жертв голодомору. Огляд 

літератури 

          26.11.22 .Коваль Н.П.  

 - Структура книги. Поглиблення знань 

проструктурукниги(титульнасторінка,зміст,пе

редмова,післямова). 

Мета:формуваннянавичоксамостійноїроботизк

нигою,підготовказдобувачівосвіти досвідомого 
виборукниг. 
-  Вибір книг у бібліотеці. Перше 

знайомствозкаталогом.Щотакекаталогінавіщов

інпотрібнийу 

бібліотеці.Колипотрібнодоньогозвертатись.Тит

ульнасторінкаікаталожнакартка, 
їхнійвзаємозв’язок.Шифркниги. 
 - 

Твоїпершіенциклопедії.,словники,дові

дники.Уявленняпрословник,довідник,е

нциклопедію.  

- 

Якпобудованакнига.Анотація,передмо

ва,післямова,зміст. 
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12 300 років від дня народження Григорія 

Сковороди (1722 – 1794)  українського 

філософа,поета, музиканта, педагога (план 

заходів додається) 

        03.12.22 .Коваль Н.П.  

13 День Збройних сил України          06.12.22 .Коваль Н.П.  

14  До ДняСвятого Миколая. 

Книжкова виставка «Даруючи – 

збагачуємось»  

19.12.2022 . Коваль Н.П.  

15 ДеньСоборностіУкраїни.Бесіди. Січень

2023 

. Коваль Н.П.  

16 День памяті  героїв Крут 29.01.2

3 

. Коваль Н.П.  

17 МіжнароднийДеньрідноїмови. Книжкова 

виставка 

21.02.23 Коваль Н.П.  

18 Допомога в підборі матеріалів до 
Міжнародногожіночогодня.Вірші,пісніпр
омаму.Ранки,присвяченімамам. 

Березе

нь20

22 

Коваль Н.П.  

19 Тиждень,присвяченийТ.Г.Шевченку,згідн

озрічнимпланомсанаторноїшколи. 

Березень2022 Коваль Н.П.  

20 Всеукраїнськийтижденьдитячогочи
тання.Бесіди,огляди книг. 

Березень2022 . Коваль Н.П.  

21 Всесвітній 

деньпоезії.Читаннявіршівулюбленихпоетів

. 

Березень2022 . Коваль Н.П.  

22 Всесвітнійденькнигиі 
авторськогоправа.Бесіди. 

23.03.2022 Коваль Н.П.  

23 До дня трагедії на Чорнобильській АЕС 

бесіда – набат «Дзвони Чорнобиля» 
 

26.03.2022 Коваль Н.П.  

24  До  Дня пам»яті та примирення, Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні Виставка-пам’ять «У бронзі і граніті, 

у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у 

віках» 

08-09.04.2022 Коваль Н.П.  

 
Бібліотека–педагогам 

 
1. Добіртаоглядлітературидляпроведенняпер

шого 
уроку. 

Вересень2022 Коваль Н.П.  

2. Забезпечитивчителівматеріалами для 
виступу насерпневихнарадах. 

Серпень2022 Коваль Н.П.  

3. Провестиоглядновихнадходженьдобібліоте
ки. 

Протягомроку Коваль Н.П.  
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4. Разомізучителямиукраїнськоїтазарубіжної
літератури скласти списки програмних 
творів 
покласах,виходячизвимогпрограмтанаявн
остікнигубібліотеці. 

Протягомроку Коваль Н.П.  

5. Готувати добір матеріалів довсіх 

педрад.Надаватидопомогув підготовці 

масовихзаходів. 

Протягомроку Коваль Н.П.  

6. Зробити аналіз читання дітей початкових 

класів 

тайогорезультатидовестидовідомакласних

керівників,виділитигрупучитачівзіслабко

ютехнікоючитання. 

Протягомроку Коваль Н.П.  

 
Менеджментімаркетингбібліотеки  

 
1. Управліннябібліотекою(облікроботи,підгот

овкапланово-звітноїдокументації). 
Протягомроку Коваль Н.П.  

2. Перспективнийпланроботина2022-2023н.р. Серпень2022 Коваль Н.П.  
3. Звіт 

пророботубібліотеки(текстовий,цифровий)
. 

Червень 2023 Коваль Н.П.  

4. Інвентаризаціябібліотечногофондупідручн
иків. 

Червень 2023 Коваль Н.П.  

5. Звітпро 
одержанунавчальнулітературуу2022-
2023році 

Червень 2023 Коваль Н.П.  

6. Щоденнийстатистичнийоблік. Протягомроку. Коваль Н.П.  
7. Адміністративно-

господарськадіяльність(доставкапідручни

ків, придбання канцтоварів) 

Протягомроку. Коваль Н.П.  

8. Систематично пiдвищувати свою 

професiйнуквалiфiкацiю: в методичному 

об'єднаннi,насемiнарах,шляхомсамоосвiт

ньоїроботи,атакожвивченнядосвiдуiнших

бiблiотекмiста,областi,країни. 

Протягомроку. Коваль Н.П.  

9. Впроваджуватипрогресивні методиi 
формироботи,використовуючидосвітробот
ибібліотекарівіншихміст. 

Протягомроку. Коваль Н.П.  

10 Підвищуватикомп’ютернуграмотність. Протягомроку. Коваль Н.П.  

Організаціякнижкових фондів і каталогів 

1. Обробка,облік,розміщенняновихнадход
жень. 

протягом року Коваль Н.П.  

2. Підготовка актів на списання книг, які 

пропагують російську ідеологію, 

насильство, війну та розпалюють 

міжнаціональну ворожнечу  

  Вересень - 

жовтень 

Коваль Н.П.  

3. Провести
 інвентаризаціюфондівхудожнь
оїлітературитапідручників. 

травень Коваль Н.П.  

4. Вилучити книги, які пропагують 
російську ідеологію, насильство, війну та 
розпалюють міжнаціональну ворожнечу 

серпень Коваль Н.П.  

5. Роботазфондомпідручниківсанаторноїшк
оли. 

протягом року Коваль Н.П.  

5. а)Привезенняіобробкановихпідручників,в

ивченняфондупідручниківнапредметприд

атностіїхдлявикористаннявпоточному 
навчальномуроці; 

протягом року Коваль Н.П.  
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6. б)Вивчаннястанузабезпеченняздобувачіво

світипідручниками; 

Протягом року Коваль Н.П.  

7. Веденнявсіх 
формоблікуфондупідручників. 

протягом року Коваль Н.П.  

8 Здійсненняобліку(сумарноготаіндивідуал

ьного),технічноїобробки,каталогізації,роз

міщеннявсіхвидіввидань,щонадійшлидобі

бліотеки 

протягом року Коваль Н.П.  

9 Постійне оформлення
 «Журналуоблікулітератури,що
прийнятазамістьзагубленої». 

протягом року Коваль Н.П.  

10 Систематичнездійсненнярозстановкиліте
ратуризатаблицямиУДК 

протягом року Коваль Н.П.  

11 Продовження
 роботищодорозстановкилі
тературизановими таблицямиУДК 

протягом року Коваль Н.П.  

12 Оновленняполичнихроздільників. протягом року Коваль Н.П.  
13 Продовженняроботищодоформуванняфо

ндузнародознавстваіпрограмусвітовоїтаук

раїнськоїлітератури,довідковоїлітератури. 

протягом року Коваль Н.П.  

 
Роботазфондомпідручників 

 
1. Проаналізувати забезпеченість 

здобувачів освітипідручниками, на 
підставі чого дати замовлення 
наїхнєотримання. 

Серпеньвересе
нь2021 

  Коваль Н.П.  

2. Провестивидачупідручниківчерезкласнихк

ерівників. 

травеньчервен
ьвересень 

Коваль Н.П.  

3. Провестипо  класах  бесіди  про  

бережливе 
ставленнядонавчальної книги 

жовтень 
листопад2021 

Коваль Н.П.  

4. Вести картотеку облікових картокфонду 

підручників санаторної школи

 згіднозінструкцією. 

протягом року Коваль Н.П.  

5. Організуватизбірпідручниківукінці року. травень 
червень 2022 

Коваль Н.П.  

6. Підготуватиінформаціюпропідручники,що

неповернулиучні9-хкласів. 

Червень 2022 Коваль Н.П.  

7. Підготуватиінформаціюпропідручники,що

неповернулиучні7-8-хкласів. 
Червень 2022 Коваль Н.П.  

8 Вести своєчасну обробку та облік нових 
надходженьпідручників. 

протягом року Коваль Н.П.  

9 Вилучити та списати

 застаріліпідручники,оформити

 надходженнянових

 підручників,отриманихназамін

узагубленим. 

протягом року Коваль Н.П.  

10 Обслуговуванняздобувачів

 освітизгіднозрозкладомроб

отибібліотеки 

постійно Коваль Н.П.  

11 Оглядчитацькихформулярівзметоювиявл

енняборжників

 (результатиповідомлятикласни

мкерівникам) 

щомісяця Коваль Н.П.  
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12 «Читаннявліткуіззахопленням»-

добіррекомендаційнихсписківлітературид

лядодатковоговивченняпредметівісторії, 
літератури,географії,біології. 

Травень 2023 Коваль Н.П.  

13 «Щоблегшебуловчитися»-

добірсписківлітературиналітозатворами,що

будутьвивчатисяв наступномуроці. 

травень2023 Коваль Н.П.  

14 Підбиттяпідсумківрухуфонду.Діагностик

азабезпеченостіздобувачівосвітисанаторн

оїшколипідручникамиінавчальнимипосібн

икамина2022/2023навчальнийрік. 

Вересень2022 Коваль Н.П.  

15   Складанняспільнозучителями-

предметникамизамовлення

 напідручникизурахуваннямїхвимог 

Протягом 

року 

 Коваль Н.П.  

16 Складаннязвітнихдокументів, Протягомроку Коваль Н.П.  
17 Прийманнятавидачапідручників. травень-

червень 
серпень-
вересень 

Коваль Н.П.  

18 Інформування вчителів та здобувачів 
освіти 
проновінадходженняпідручниківінавчальн
ихпосібників. 

Вересень2022 Коваль Н.П.  

19 Проведенняроботиіззбереженнянавчально

гофонду(рейдипокласахіз підбиттям 

підсумків). 

двічіна рік Коваль Н.П.  

20 Роботаізрезервнимфондомпідручників: 

- веденняобліку; 
- розміщенняназбереження 

вересень-

жовтень2022 

Коваль Н.П.  

21 Веденнякартотеки  «Підручники  і  

навчальніпосібники». 

протягом року Коваль Н.П.  

22 Своєчаснаобробкатареєстрація 
літератури,щонадходить. 

В міру 
надходження 

Коваль Н.П.  

23 Дотримання правильного розставляння на 
стелажах. 

постійно Коваль Н.П.  

24 Веденняроботипозбереженнюфонду. постійно Коваль Н.П.  
25 Створенняіпідтримка зручних 

умовдляроботичитачів. 
постійно Коваль Н.П.  

26 Роботаподрібномуремонтукниг постійно Коваль Н.П.  

 
 

РозділІІ 

СИСТЕМАОЦІНЮВАННЯЗДОБУВАЧІВОСВІТИ 

2.1.План-графікздійсненнямоніторингуорганізаціїосвітньогопроцесу 
№з/п Заходи Термінвико

нання 

Відповідальний Відміткапровик

онання 

1. Моніторингроботиз 

обдарованимиучнями 

Кваліметричнамодель,Всіу

чнісанаторноїшколи 

грудень,травен

ь 

Косьміна М.М.  

2. Моніторингефективностів

провадження 

освітніхінновацій 

Кваліметричнамодель,весь

педагогічнийколектив 

грудень,травен

ь 

РєзніковаВ.О. 

Косьміна М.М 

 

3. Діяльність 

методичнихоб’єднань 

Кваліметрична 

модель,ШМО 

вчителівгуманітарного, 

грудень,травен

ь 

РєзніковаВ.О. 

Косьміна М.М 

 



54 
 

естетичного,природничо-

математичногоциклу, 

початковихкласів 

4. РезультатиДПА Квадрант-

аналіз,результатиДПАздоб

увачів 

освіти4,9класів 

червень РєзніковаВ.О.  

5. Моніторинг 

якостідіяльностізакладуос

віти 

Учні, батьки, 

працівникизакладуосвіти 

Вересень,груде

нь, 

квітень 

Косьміна М.М.  

 

РозділІІІ 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

3.1. Організаціяметодичноїроботипедагогічнихпрацівників 

 Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної 

таіндивідуальноїдіяльностіпедагогівспрямовананапідвищенняпедагогічноїмобільностітапрофе

сійноїмайстерностівчителіввусіхаспектахдаєможливістьвиділититрадиційнопритаманніїйоснов

ніфункції: 

 діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та 

вимогамидопрофесійноїдіяльностівчителяна рівнівстановленихдержавнихстандартів; 

 відновлюючу,яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповіднодо 

змінузмістіосвіти; 

 коригуючу,якапередбачаєвнесеннязміндонауково-

методичноїінформаціїзурахуваннямновихпсихолого-

педагогічнихтеорійдопотребкожноговчителя; 

 компенсаційну,якасприяєоновленнюзнаньівміньпедагогіввідповіднодопотребжиття,фо

рмуванню професійноїмобільностіпедагогів; 

 прогностичну(випереджуючу),якавимагаєвизначеннязнаньтавмінь,необхіднихпедагога

мумайбутньому; 

 моделюючу,яказабезпечуєрозробленняперспективитаорієнтирівпедагогічноїдіяльності; 

У2022/2023навчальномуроціметодичнароботасанаторноїшколиспрямовананареалізаціюпро

блемноїтеми:«Підвищення професійної компетентності педагогів – ефективний засіб 

удостконалення освітнього процесу» 

Длявирішенняцієїпроблемипоставленітакі завдання: 

 науковапідготовкапедагогів; 

 оволодінняінноваційнимиформамитаметодаминавчання; 

 пізнаннявіковихтапсихологічнихособливостейздобувачівосвіти; 

 оволодіннясистемоюмоніторингурезультативностісвоєїпедагогічноїдіяльностікожн

имвчителемтаплануванняподальшоїроботи,направленої на 

підвищенняпрофесійноїмайстерності; 

 вивченнятазастосуванняновихнавчальнихпланів,програм,підручників,посібниківто

що; 

 діагностиката створеннябанкуданихпрофесійноїпідготовкипедагогів; 

 забезпеченнявисокогонауковоготаметодичногорівнянавчання; 

 удосконаленняформроботипозапровадженнюнетрадиційнихформіметодіворганізац

іїнавчання,інноваційнихтехнологійтапередового педагогічного досвіду; 

 заохочуваннятазалученнявчителівдонауково-

дослідницькоїтаекспериментальноїроботи; 

 активізаціяспівробітництвавчителяйучнянауроках,направленихнарозвитоксамостій

ноїпрацішколяра; 

 активізаціяроботисанаторноїшколимолодоговчителя; 
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 активізація роботи методичних кафедр та творчих груп вчителівз актуальних 

питаньнавчально-виховногопроцесу; 

 забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань 

реформуваннясанаторноїшколи,зв’язанихзвпровадженням12-

бальноїсистемиоцінюваннянавчальнихдосягнень здобувачів освіти, тематичним 

оцінюванням та впровадження тестування як засобупідвищенняефективностінавчаннята 

контролю; 

 розширенняділовихконтактівзвищиминавчальнимизакладамиміста; 

 підвищення практичноїспрямованостіуроботіметодичноїради; 

 активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, 

творчоїспівпрацівчителяйучнята залученнядороботи вМалійакадеміїнаук; 

 введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій, 

інструментівдистанційногонавчання; 

 організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження 

роботи зметоюреалізаціїнормативно-

законодавчихдокументівтарегіональнихпрограмзпитаньсоціальногозахистудітей. 

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів 

освітньогопроцесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, 

наступні формиметодичноїроботи: 

Колективніформироботи: 

 педагогічнарада; 

 методичнарада; 

 методичнаоперативнанарада; 

 методичнеоб’єднання; 

 творчігрупи(лабораторії)повпровадженнюінноваційнихтехнологій; 

 групи педагогів (методичні студії): «Педагог-майстер», «Педагог-професіонал», 

«Педагог-початківець», 

 методичніівенти; 

 психолого-педагогічнісемінари; 

 педагогічнівиставки; 

Індивідуальніформироботи: 

 методичніконсультації; 

 співбесіди; 

 наставництво; 

 робота надметодичноютемою; 

 атестація; 

 курсипідвищеннякваліфікації; 

 творчізвіти; 

 самоосвітавчителів; 

 участьупрофесійнихконкурсах; 

 аналізуроків;участьуметодичнихівентах. 

Длязабезпеченнябезперервностінавчанняпедагогів,опануванняниминовітніхпедагогіч

нихтехнологійтавирішенняпроблеми,поставленоїпедагогічнимколективомсанаторноїшкол

и,організуватироботувтакихнапрямках: 

 
№з/

п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

провиконан

ня 

 СЕРПЕНЬ 

 

   

1 Співбесіда з учителями з метою 

визначенняготовностідороботив 

новомунавчальномуроці(знання вимог 

Державних стандартів освіти, 

навчальнихпрограм,наявністьнавчально-

26.08 ГоловиМО  
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методичногозабезпеченняз предмета) 

2 Уточненнясписківучителівдляпідвищення кваліфікації 

та чергової атестації 

26.08 РєзніковаВ.О.  

3 Проведення установчої методичної наради вчителів-

предметниківтавчителівпочатковихкласів: 

• методикапроведенняпершогоуроку; 

• інструктажщодоведенняізаповнення 

електронних та паперовихкласнихжурналів; 

• провикористання української мови в 

освітньому процесі; 

• організаціякалендарно-

тематичногоплануваннянаІсеместр2022/2023навчаль

ногороку 

26.08 Рєзнікова 

В.О.Заступник 

зНВР 

ГоловиМО 

 

4 Участьвоглядіготовностікабінетів допочатку 

новогонавчальногороку 

31.08 Педагоги  

5 Засіданняпедагогічної ради  Максименко 

М.В. 

 

6 Засіданняметодичнихоб’єднань  Керівники 

ШМО 

 

 ВЕРЕСЕНЬ 

 

   

1 Контрольнормативностізатвердження 

календарно-тематичногоплануванняучителями 

 РєзніковаВ.О.  

2 Контрольнормативностізаповненнясторінок 

класнихжурналів,особовихсправ,журналівТБ 

 РєзніковаВ.О.  

3 Контрольнормативностіпоурочногопланування 

учителів 

 РєзніковаВ.О.  

4. Контрольнормативності  затвердження плану роботи 

вихователя 

 Косьміна М.М.  

5 Підготовка матеріалів для проведення 

І(шкільного)етапуВсеукраїнськихучнівських 

олімпіадізнавчальнихпредметів 

Упродовжм

ісяця 

Педагоги  

 ЖОВТЕНЬ 

 

   

1 Засіданняметодичноїради  ГоловиМО  

2 І(шкільний)етапВсеукраїнських 

учнівськихолімпіадізнавчальнихпредметів 

Упродовжм

ісяця 

Педагоги  

3 Засідання ШМО  РєзніковаО.В.  

4 Засіданняпедагогічноїрадисанаторноїшколи  РєзніковаО.В.  

5 Контрольстанувикладанняпредметів (за окремим 

планом) 

Упродовж 

місяця 

РєзніковаО.В.  

 ЛИСТОПАД 

 

   

1 ІІ(міський)етапВсеукраїнськихучнівських 

олімпіадізнавчальнихпредметів 

Упродовж 

місяця 

Педагоги  

2 Підготовкадоучастіучителів санаторноїшколи у 

професійномуконкурсі «Учительроку» 

Упродовж 

місяця 

РєзніковаО.В.  

3 Атестаціяпедагогічнихпрацівників Упродовж 

місяця 

РєзніковаО.В.  

4 Обміндосвідомроботи.Взаємовідвідування 

уроків. 

Упродовж 

місяця 

Педагоги  

5 Контрольстанувикладанняпредметів (за 

окремимпланом) 

 РєзніковаО.В.  
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6 Предметнітижні (за окремипланом)  Педагоги- 

предметники 

 

 ГРУДЕНЬ    

1 Контрольстанувикладанняпредметів (за окремим 

планом) 

 РєзніковаО.В.  

2 Предметнітижні (за окремипланом) Упродовж 

місяця 

Педагоги- 

предметники 

 

3 Контрольстанувиконаннянавчальних програм  Педагоги  

4 Контрольстануведенняділової документації 

вчителя 

 РєзніковаО.В  

5 Аналізякостінавчальнихдосягненьздобувачів 

освітизаІсеместр. 

 РєзніковаО.В  

6 Підсумки роботи груп продовженного дня за І семестр   Вихователі  

7 Участь учителів санаторної школи у 

міськомупрофесійномуконкурі«Учительроку» 

Упродовжм

ісяця 

РєзніковаО.В  

 СІЧЕНЬ    

1 Затвердженнякалендарно-тематичногопланування 

наІІсеместр 

До06.01. ГоловиМО 

РєзніковаО.В 

 

2 Затвердження планів роботи вихователів на ІІ семестр  Косьміна М.М.  

3 Засіданняметодичноїради  РєзніковаО.В  

4 Засіданняпедагогічної ради  Максименко 

М.В. 

 

5 Роботатворчоїгрупи(підсумкишкільнихол

імпіад) 

 ГоловиМО  

 ЛЮТИЙ    

1 Слуханнядосвідуроботи учителівякі атестуються  МО  

2 Засіданняпедагогічної ради  Максименко 

М.В. 

 

3 Засідання ШМО  КерівникиМО  

4 Відвідуваннявідкритихуроків Упродовжм

ісяця 

Адміністрація 

санаторної

школи 

 

5 Атестаціяпедагогічнихпрацівників  Атестаційна 

комісія 

 

 БЕРЕЗЕНЬ    

1 Підведенняпідсумківатестаціїпедагогічних 

працівників.Творчізвітивчителів. 

 РєзніковаВ.О.  

2 ПідготовкаматеріалівдляДПА Упродовж 

місяця 

Педагоги- 

предметники 

 

3 Підвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників Упродовж 

місяця 

РєзніковаВ.О  

4 Взаємовідвідуванняуроків Упродовж 

місяця 

Педагоги- 

предметники 

 

 КВІТЕНЬ    
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1 АтестаціяпедагогічнихпрацівниківкомісієюІІ 

рівняуправлінняосвіти 

 Максименко 

М.В. 

 

2 ПідготовкаматеріалівДПА Упродовж 

місяця 

Педагоги- 

предметники 

 

3 Засіданняпедагогічної ради  Максименко 

М.В. 

 

4 Засідання МО  КерівникиМО  

 ТРАВЕНЬ    

1 Складаннясписків дляпроходженняатестаціїв 

наступномуроці 

 Рєзнікова В.О.  

2 Засідання ШМО  ГоловиМО  

3 Засіданняпедагогічної ради  Максименко 

М.В. 

 

4 Підсумки роботи за рік : 

 методичних обєднань 

 методичної ради 

 виховної роботи 

 груп продовженого дня 

 соціально психологічної служби 

 ГоловиМО 

Рєзнікова В.О. 

Косьміна М.М. 

 

 

3.1.1. Організаціяроботиметодичноїради закладуосвіти 
 

Основнізавданняметодичноїрадисанаторної школи: 

 реалізуватизадачіметодичноїроботи; 

 направлятитаконтролюватироботуметодичнихоб’єднань,санаторноїшколи 

молодоговчителя; 

 коригуватироботущодопідвищенняпрофесійноїмайстерностіпедагогівсанаторноїшкол

и; 

 визначати проблематику та розробити програму науково – теоретичних та 

методичнихівентів; 

 займатись розробкоюосновноїметодичноїтеми. 

 

У2022/2023навчальномуроціроботуметодичноїрадисанаторноїшколиспряму

ватинареалізаціюнаступнихзавдань: 

 безперервністьосвітипедагогічнихпрацівників; 

 постійнийпошукпередовогопедагогічного досвідутайоговпровадження; 

 сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного 
принципу –доступностінавчальногоматеріалу; 

 осмислення,аналізіперебудовавласногодосвіду,порівняннясвоєїдіяльностіздосвід
оміншихучителівідосягненьпедагогічноїнауки; 

 обґрунтування виборунавчального матеріалутаметодичнихформіприйомів; 

 ступіньзасвоєннявчителемзначущостіметодичноїтеми,надякоюпрацюєвінособист
о,методичнеоб’єднання,творчагрупа,свого місцявїївирішенні; 

 координаціядіяльностіметодичнихоб’єднань таіншихструктурнихпідрозділів; 

 розробкаосновнихнапрямків методичноїроботи; 

 формуванняцілейтазавданьметодичноїслужби; 

 організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування

новітніхпедагогічнихтехнологій; 

 організація консультування педагогічних працівників з питань
удосконаленняпедагогічноїмайстерності,методикипроведеннярізнихвидівзанять; 

 організаціяроботищодовивченнятаузагальненняпедагогічногодосвіду; 
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 пожвавленнянауково-дослідницькоїроботипедагогічнихпрацівників; 

 участьватестаціїпедагогічнихпрацівників; 

 професійнестановленнямолодихвчителів; 

 впровадженнятехнологійдистанційногонавчаннявосвітнійпроцес. 

Основнінапрямкидіяльностіметодичноїради: 

 аналізрівнянавчальнихдосягненьучнівзбазовихдисциплін; 

 експертизанавчально-методичних посібниківтадидактичних 
матеріалівзнавчальнихдисциплін; 

 організаціяроботизопануванняосвітнімитехнологіями; 

 обговоренняметодикипроведенняокремихвидівнавчальнихзанятьтазмістдидактич
нихматеріалівдоних; 

 організаціянауково-дослідницькоїроботиздобувачівосвіти; 

 використанняінформаційнихтехнологій; 

 удосконалення навчально-матеріальноїбазисанаторноїшколи; 

 вивченнядосвідуроботиметодичнихоб’єднань; 

 розробкаположеньпропроведенняшкільнихконкурсів, олімпіад,предметнихтижнів. 

 

Тематиказасіданьметодичної  ради  

на2022/2023навчальнийрік 

№

з/п 

 

Заходи 

 

Термін 

 

Відповідальний 

Відмітка

про 
виконання 

Засідання№1    

1. Пропідсумкиметодичноїроботиу2021/2022навчальномуроці. 

Основнінапрямкиізавданняметодичноїроботина2022/2023навча

льнийрік. 

 

серпень 
 

РєзніковаВ.О. 
 

2. Про організований початок 2022/2023 навчального 

рокуОрганізаціяроботипедколективунадреалізацієюметодичної 
темисанаторноїшколиу2022/2023навчальномуроці. 

3. Прозатвердженняпланівроботиметодичноїради,методичних 
об’єднань вчителів-предметників, вихователів, соціально-
психологічної служби  на2022/2023навчальний рік. 

4. Проведенняшкільноїдокументації вчителя, електронних 
журналів, ділової документації.. 

5. ПрореалізаціюконцепціїНовоїукраїнськоїсанаторноїшколи 
у5-хкласах. 

6. Проособливостіорганізаціїінклюзивногонавчанняу 
2022-2023році. 

                                              Засідання№2    

1 Про організацію роботи по підвищенню

 педагогічноїмайстерності,вивченнюіузагальненнюпедаг

огічногодосвіду 

жовтень   

2 Пропроходження  атестації  педпрацівниками  санаторної 
школиу2022/2023навчальномуроці 

3 Проорганізаціюіпроведенняпредметнихтижнів 

4 
ПроорганізаціюіпроведенняІ 
етапуВсеукраїнськихучнівськихолімпіадзнавчальнихпредметів 

  

                              Засідання№3 

   

1. Пропідсумкиатестаціїучителіву2022-2023році. квітень   

2. Прохідірезультатипідвищеннякваліфікаціїучителів у 
2022/2023 навчальномуроці 

3. Проорганізованезакінчення2022/2023навчальногорокутаособли

востіпроведенняДПАздобувачівосвіти4,9-хкласів 
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                                Засідання№4    

1. Пропідсумкиметодичноїроботиза2022/2023навчальнийрік 
тапроектплануроботиметодичноїрадина2023/2024навчальнийрі

к 

травень   

2. Пропідсумкироботи шкільнихметодичнихоб'єднань    

3 Пророботузобдарованими іздібнимидітьми за навчальний рік    

 

3.1.2. Організаціяроботиметодичнихоб’єднаньзакладуосвіти 

Зазмістомроботаметодичногооб’єднаннявчителівспрямовананапоглибленнязн

аньучителівзпитаньметодики,

 педагогіки,психології,розвиткупрогностичн

о- 

аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться 
різнорівневаметодичнаробота,яка поєднуєвсобіколективнітаіндивідуальніформи. 

Вроботіметодичногооб’єднанняприділяєтьсявеликаувага: 

 вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в 

галузіосвіти; 

 плануванняроботинанавчальнийрік; 

 обговореннянавчальнихпрограм; 

 заходищодопосиленняпозитивноїмотиваціїнавчанняздобувачівосвіти,під

вищенняякостізнаньтарівнянавчальнихдосягненьздобувачівосвітизнавчальнихбаз

овихдисциплін; 

 методичнадопомогамолодимвчителям; 

 підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням
 особистіснихможливостейкожноговчителя; 

 використання форм продуктивного навчання, збільшення
 обсягівсамостійних,творчихзавдань;  

 наданняметодичноїтанауково-
інформаційноїдопомогиучнямсанаторноїшколи; 

 індивідуальнароботазобдарованимитаздібнимидітьмизметоюпідготовкиї
хдопредметнихолімпіад,інтелектуальнихконкурсів; 

 обговорення та підведення підсумків методичної роботи
 методичногооб’єднанняза Ісеместр,ІІсеместр,занавчальнийрік; 

 затвердженнязмістуконтрольнихробіт,олімпіаднихтаконкурснихзавдань; 

 аналізконтрольнихробіт,зрізівзнань,підсумківолімпіадтатематичногооцін
ювання; 

 станпозакласноїроботизпредмету; 

 оглядновинокметодичноїлітератури; 

 підсумкиатестаціївчителів; 

 організаціяповтореннявивченогоматеріалувкінцінавчальногороку,перевір
ка виконаннянавчальнихпрограм; 

 творчийзвітмолодихучителів,вчителів,якімаютьпедагогічнізвання,вчителі
в-наставників. 

 
 

№

з/п 

 
Захід 

 
Термін 

 
Відповідальний 

Відміткап

ровиконан

ня 
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1. Організуватироботуметодичнихоб’єднаньвчителів-
предметників: 

- вчителівпочатковоїсанаторноїшколи; 

- вчителівгуманітарно-естетичногоциклу; 
-вчителівприродничо-математичногоциклу; 
- вихователів 

вересень РєзніковаВ.О.  

2. Визначити методичну тему роботи кожного 
методичногооб’єднаннявмежахметодичноїтемизакла

ду. 

вересень керівники

м/о 
 

3. Продовжитививченнятаобговореннядирективних 
танормативнихдокументівМіністерстваосвітиінаукиУ

країни,Департаментунаукиіосвіти. 

протягом

року 

керівники 
методичних

об’єднань 

 

4. Продовжитироботуметодичнихоб’єднаньщодозабезп

ечення належних умов впровадження 

«КонцепціїНовоїукраїнськоїшколи» 

протягом

року 

керівниким

етодичнихо

б’єднань 

 

5. ПродовжитививченнятаобговоренняпостановКабінет
уМіністрівУкраїнипрозатвердженняДержавногостанд
артупочаткової,базовоїіповної 
загальноїсередньоїосвіти,Типовихосвітніхпрограм 
І,ІІступенівнавчання. 

протягом
року 

керівниким
етодичнихо

б’єднань 

 

6. Опрацюватиінструктивно-

методичнірекомендаціїщодовикладаннябазовихдисци

плін,перелікнавчальнихпідручниківтапосібників,реко

мендованихдовикористанняу2022/2023 
навчальномуроці. 

 керівниким

етодичнихо

б’єднань 

 

7. Визначити теми самоосвіти та підвищення 
професійної майстерності вчителів в межах 

проблемиметодичнихоб’єднань. 

вересень керівники

м/о 

 

8. Поновити карти даних професійної підготовки 
вчителівметодичнихоб’єднань. 

вересень керівники 
м/о 

 

9. Скласти,погодититаподатинапогодженнякалендарно-

тематичнеплануваннявчителів-

предметниківщодовикладаннянавчальних предметів, 

вихователів на2022/2023навчальнийрік. 

вересень,

січень 

керівниким

етодичнихо

б’єднань 

 

10. Проводити засідання методичних об’єднань 

педагогічних працівників, інструктивно-

методичнінаради(запланамироботи 

методичнихоб’єднань). 

4 

разин

арік 

керівники

м/о 

 

11. Братиактивнуучастьунауково-методичнихзаходах 
санаторноїшколи. 

протягом 
року 

РєзніковаВ.О.  

12. Організуватипідготовкувчителів–

членівметодичногооб’єднаннядочерговоїатестації.Об

говоритизаходинаданняметодичноїдопомоги 
вчителям,якіатестуються. 

протягом

року 

керівниким

етодичнихо

б’єднань 

 

13. Підготувати навчально-методичну базу кабінетів 
доновогонавчальногороку.Зробитипаспортизаціюкабі
нетів.Постійнопоповнюватинавчально- 
методичнубазукабінетів. 

 керівниким
етодичнихо

б’єднань 

 

14. Організувативзаємовідвідуванняуроківвчителямимет

одичних об’єднань.  

Скласти графіки 

взаємовідвідуванняуроківнаІтаІІсеместри   

навчальногороку. 

протягом

року 

керівниким

етодичнихо

б’єднань 

 

15. Організуватививчення  та  обговорення  сучасних 
методик, інноваційних технологій,

 передовогодосвідувикладаннябазовихпре

дметів. 

протягом

року 

вчителі,ке

рівниким/о 

 

17. Організуватироботузіздібнимитаобдарованимиучням

и. 

вересень, 
протягом

року 

вчителі,ке

рівниким/о 

 

18. Організуватиучастьздобувачівосвітиуміськихконкурс

ахтаолімпіадах 

протягомро

ку 

(заокремим 
планом) 

вчителі,к
ерівники

м/о 
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19. Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських 
учнівськихолімпіадізнавчальнихпредметів 

жовтень вчителі, 
керівниким/о 

 

20. Організувати для участі в міському етапі 
Всеукраїнськихучнівськихолімпіадзнавчальнихпредм

етівкоманди здобувачівосвіти7-9класів. 

листопад -

грудень 

вчителі,ке

рівниким/о 

 

21. Провестидодатковізаняттятаконсультаціїщодопідгото

вки збірної команди до участі в ІІ 

(міському)етапіВсеукраїнськихучнівськихолімпіадз 
навчальнихпредметів 

жовтень -

грудень 

вчителі,к

ерівники

м/о 

 

22. Зметоюознайомленнязновоюметодичноюлітературою

тановинкамиперіодичнихвиданьорганізуватипостійне

співробітництвоізшкільною 
бібліотекою. 

протягом

року 

керівники

м/о 

 

23. Підвести підсумки виконання навчальних програм в 
Іта ІІ семестрах, за рік. Визначити рейтинг 
успішностікласівсанаторноїшколизвивченнянавчальн
их 
предметів. 

грудень,

травень 

вчителі,ке

рівниким/о 

 

24. Організуватироботуметодичнихоб’єднаньщодосисте

матизаціїнавчально-методичногозабезпечення 
викладаннябазовихдисциплін. 

протягом

року 

вчителі,ке

рівниким/о 

 

25. Підготуватитаподатинапогодженняматеріализ 
навчальних предметів   до   державної   підсумкової 
атестації здобувачів освіти 4-х, 9-х класів. 

до01.05. вчителі, 
керівниким/о 

 

26. Узагальнити науково-теоретичну та

 методичнуроботуметодичнихоб’єднан

ьзанавчальнийрік. 

Скластизвітпроорганізаціюроботиметодичнихоб’єдна

нь за2022/2023навчальний рік. 

травень керівниким

етодичнихо

б’єднань 

 

 

Тематиказасіданьшкільногометодичногооб’єднання 

вчителівестетичногоциклу 
 

Назва заходу Форма 

виконання 

Відповідальні, 

виконавці 

Термін 

виконання 

І засідання м/о 

1. Звіт про роботу м/о у 2021-2022 н.р. Звіт Шахаєва С. М. серпень 2022 

2. Ознайомлення з завданнями та темами над 

якими буде працювати колектив школи № 20. 

Доповідь Шахаєва С. М. серпень 2022 

3.Обговорення питань з охорони праці та 

техніки безпеки під час проведення уроків 

фізичної культури, трудового навчання, 

образотворчого мистецтва, мистецтва, 

інформатики та під час проведення гурткової 

роботи. 

Обговорення Шахаєва С.М. 

члени м/о 

серпень 2022 

4. Розгляд, ознайомлення, вивчення і аналіз 

нормативних та інструктивно-методичних 

матеріалів Міносвіти (фізична культура, 

трудове навчання,  мистецтво, образотворче 

мистецтво, інформатика) 

Обговорення Шахаєва С. М. 

члени м/о 

серпень 2022 

5. Розгляд та схвалення календарних планів з 

предметів естетичного циклу. 

Круглий стіл Шахаєва С. М. 

члени м/о 

серпень 2022 

6. Затвердження плану проведення «Тижня 

здоров’я» (Олімпійського тижня) у санаторній  

школі № 20. 

Круглий стіл Шахаєва С. М. 

члени м/о 

серпень 2022 



63 
 

7.Обговорення  плану предметних тижнів з 

фізичної культури,  мистецтва,  трудового 

навчання. 

 

Круглий стіл Шахаєва С.М. 

члени м/о 

серпень 2022 

8.Обговорення та проведення шкільної 

олімпіади з мистецтва, образотворчого 

мистецтва. 

 

Круглий стіл 

 

 

 

Шахаєва С.М. 

члени м/о 

 

серпень 2022 

 

 

9.Самоосвіта вчителя-одна з форм  підвищення 

фахової майстерності. 

 

Круглий стіл Шахаєва С.М. 

члени м/о 

 

серпень 2022 

10.Опрацювання нормативних документів 

щодо інклюзивної освіти. 

Врахування  методичних рекомендацій. 

 

Круглий стіл 

Шахаєва С.М. 

члени м/о 

 

серпень 2022 

11.Про роботу з обдарованими дітьми. Про 

підготовку учнів до участі в конкурсах, 

олімпіадах та змаганнях. 

Круглий стіл Шахаєва С.М. 

члени м/о 

серпень 2022 

ІІ засідання м/о 

1. «Особливості роботи вчителя 

предметника з дітьми з ООП» 

Круглий стіл Психолог 

Ісаєнко І.М. 

 

жовтень 2022 

2. Плюси та переваги роботи на уроці за 

моделлю «Ротація станцій» 

Доповідь Смаль С.Р. жовтень 

2022 

3.«Проектування  виробу в етностилі. 

Практичний майстер клас» Вироби-подарунки 

«Від серця до серця » 

Майстер клас Плясун О.В. 

члени м/о 

жовтень 

2022 

4.«Створення здорових та безпечних умов для 

проведення занять у спортивній залі, кабінеті, 

трудового навчання, мистецтва, 

образотворчого мистецтва під час уроків та 

гурткових занять». 

 

Обговорення члени м/о жовтень 2022 

ІІІ засідання м/о 

1.Аналіз успішності учнів за І семестр у учнів 

5-9 класів. Якість навчання з предметів 

естетичного циклу. 

Обговорення Члени м/о січень 2023 

 

2.«Педагогічні умови формування 

психологічної культури старших підлітків 

засобами сучасної музики.»  

Доповідь Бохолдін А.О. січень 2023 

3. Про організацію проведення декади 

здоров’я в школі № 20 вчителів естетичного 

циклу.  

Обговорення Члени м/о січень 2023 

ІV засідання м/о 

1.«Розвиток  креативного потенціалу учнів, як 

засіб формування компетентної та творчої 

особистості» 

Доповідь Герц Г.В. березень 2023 

2. «Створення анімаціі на уроках та заняттях». 

 

Презентація Маліцька М.В. березень 2023 

3. Ознайомлення з новинками фахової 

періодичної преси та новинками методичної 

Інформація Бібліотекар, 

члени м/о 

березень 2023 
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літератури. 

 

V засідання м/о 

1. Пропаганда здорового способу життя. 

Підготовка до міського благодійного  

спортивного марафону на Майдані 

Незалежності «Пробіг під каштанами». 

Доповідь  

Шахаєва С.М. 

Смаль С.Р. 

 

 

травень 2023 

2.Естетика здоров’я та здоровий спосіб життя 

як цінність сучасності.  

Доповідь Шахаєва С.М. 

 

травень 2023 

3. Обговорення плану роботи м/о на наступний 

навчальний рік. 

Обговорення Шахаєва С.М. 

члени м/о 

травень 2023 

 

 

Тематиказасіданьшкільногометодичногооб'єднання 

вчителівприродничо-математичного циклу 
Назва заходу Форма 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

І засідання ШМО 
 

1.Організація освітнього процесу з предметів 

природничо-математичного циклу у 2022-

2023 н. р. 

Обговорення 

 

Члени МО Серпень 

2022 

2.Вивчення особливостей викладання 

предметів природничо-математичного циклу 

у 2022-2023 н. р. (розгляд діючих програм, 

змін до діючих програм за Наказом МОН 

№235 від 19.02.2021) 

Обговорення Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

3.Розгляд модельних програм для 5-х класів 

НУШ за пунктом 5 Наказом МОН №235 від 

19.02.2021 

Обговорення Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

4. Розгляд та схвалення календарних планів з 

предметів природничо- математичного циклу 

Обговорення Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

5. Затвердження планів проведення  з 

предметних тижнів природничо-

математичного циклу 

Круглий стіл Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

ІІ засідання ШМО 

 

1.Реалізація практично-діяльнісногопідходу 

до навчанняпредметів природничо-

математичного циклу через використання 

дистанційних технологій 

 

Доповідь Чехлова О.О. Жовтень 

2022 

2.Майстерклас 

(створеннянавичоктестовихзавдань на 

платформіclasstime) 

 

Практичне 

заняття 

Рєзнікова В.О.  

3. Оформлення документації по ТБ з Обговорювання Члени ШМО  
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предметів природничо-математичного циклу 

ІІІ засідання ШМО 

 

1.Аналіз успішності за І семестр в учнів 5-9 

класів. Якість навчання з предметів 

природничо-математичного циклу 

Обговорення Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

Січень 2023 

2.Обговорення результатів ІІІ-ІІ етапу 

Олімпіади: 

-аналіз результативності предметних 

олімпіад з предметів природничо-

математичного циклу 

Обговорення Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

3.Адаптаціяучнів 5-х класів до навчання в 

школі ІІ ступеня. Реалізаціяпрограми НУШ 

для 5-х класів 

Круглий стіл Чехлова О.О.  

4. Стиль та методи викладання предметів 

природничо-математичного циклу в країнах 

Євросоюзу 

Круглий стіл Котеньова О.В.  

ІV засідання ШМО 

 

1.Формуваннявсебічнорозвиненоїособистості 

через любов до освіти та національно-

патріотичневиховання 

 

Доповідь Чехлова О.О. Березень 

2023 

2.Елементиекологічноїосвіти на уроках з 

предметів природничо-математичного циклу 

Обмін досвідом Члени ШМО  

3.Володіння практичними навичками по 

створенню відео презентацій 

Майстер клас Берус Т.В.  

V засідання ШМО 

 

1.Творча майстернявчителя «Наступність у 

роботіпочаткової і середньої ланки 

навчання» (з досвідуроботи). 

 

Круглий стіл Члени ШМО Травень 

2023 

2.Моніторинг навчальних 

Досягнень учнів за навчальний рік з 

предметів природничо-математичного циклу 

Обговорення Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

3.Підведення підсумків роботи  МО за 2022-

2023 н.р. 

Звіт  Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

4.Обговорення плану роботи ШМО на 

наступний навчальний рік 

Обговорення Чехлова О.О. 

Члени ШМО 

 

 

Тематиказасідань шкільногометодичногооб’єднання 

вчителівпочатковихкласів 

 
Проблема,надякоюпрацюєметодичнеоб’єднаннявчителівпочатковоїсанат

орної школи: «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній  процес з 

метою формування ключевихкомпетентностей учнів». 

Метароботишкільногометодичногооб’єднаннявчителівпочатковоїсанатор

ної школи: «Сприяння встановленню рівного доступу до повноцінного 

навчаннярізним категоріям здобувачів освіти у відповідності до їх індивідуальних 

здібностей тапотреб, розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в 
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сучасній українськійшколі.Формуванняконкурентоспроможногоучнявумовах 

модернізації навчально-

виховногопроцесутастворенняумовдлябезпосередньогопідвищенняпрофесійноїкомпе

тентностіпедагогічнихпрацівників». 

Засідання 1 (серпень) 

Тема :   Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення. 

1. Розгляд та затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів 

початкових класів  на 2022/2023 н.р. 

2. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища онлайн та 

офлайн. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі. 

3. Розгляд інструкцій щодо ведення електронного журналу в 1- 4 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

4. Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для 

початкової школи. Календарне планування в початкових класах. Методичні 

рекомендації до проведення Першого уроку. 

 

Засідання 2 (жовтень) 

Тема : Критичне і креативне мислення : ресурси і практики. 

1.Мислення логічне, креативне: нові виклики , нові умови. 

2.Застосування інструментів дизайн-мислення в початковій школі. 

3.Краш-тест ідей як засіб стимуляції критичного мислення. 

 

Засідання 3 (січень) 

Тема : Інновації в освіті. 

1. Ефективне навчання у форматі відеочеленжу. 

2. Вчитель – конструктор сучасного інноваційного простору. Використання 

новітніх підходів та авторських матеріалів на уроках. 

3. Що таке СЕЕН?  Соціально-емоційне та етичне навчання НУШ. 

 

Засідання 4 (березень) 

Тема : Ключові компоненти НУШ 

1.Компетентнісний підхід в рамках НУШ. 

2.Умови реалізації компетентнісного підходу до навчання молодших 

школярів. 

3.Організація навчального процесу на творчому рівні. 

4. Організація ефективної логопедичної роботи в умовах дистанційного 

навчання. 

 

Засідання 5 (червень) 

Тема :Підсумок роботи методичного об’єднання за рік 

1.Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових 

класів за 2022-2023 навчальний рік. 

2.Підсумки роботи над проблемною темою. 

3. Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи методичного 

об’єднання вчителів початкових класів на 2023-2024 навчальний рік. 

4. Підсумки проведення ДПА у 4 класі. 

 

 

 

 

Тематиказасіданьметодичногооб'єднання 

вчителівпредметівгуманітарногоциклу 
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№ Темазасідання Відповідальні Термінви

конання 

1 Ознайомленнязметодичнимирекомендаціямищод

овивчення предметів гуманітарного циклу 2022 -

2023навчальномуроці. 

 

 

Обговореннякалендарно-тематичнихпланівна2022 

- 2023 навчальнийрік. 

 

 

Обговоренняплану роботи 

методичногооб'єднанняна2022–2023 

навчальнийрік. 

Котеньова О.В. 

Марухенко Г.Р. 

Протченко 

О.В.Шиманська

М.С. 

 

учителі 

предметівгуманітарно

гоциклу 

  учителі 

предметівгуманітарног

оциклу 

Серпень2022 

2 Підведення підсумківперших (шкільних) 

етапівВсеукраїнських олімпіад з предметів 

гуманітарного циклу. 

Ключові уміння 21-го століття: критичне 

мислення, спілкування та співпрацю, 

креативність і цифрову грамотність. 

(https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:British_Council+BC1+2020/about?fbclid=IwA

R0M2gjQJSyh-

Lbx6bFoJ59UEcy4XEarjyaZ0mGSyh1U3Nmeyx4

ClYX2VbM) - посилання на онлайн курс. 

Шиманська М.С. 
 

 

учителі,щопрацюв

атимуть в 5класі 

Жовтень2022 

3 
Підведення підсумківдругих (районних) 

етапівВсеукраїнських олімпіад із предметів 

гуманітарного циклу. 

Дизайн-мислення в школі. 

(https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:MIT+DTLL101+2018_T3/about) - посилання на 

онлайн курс. 

 

ШиманськаМ.С. 
 

 

 

ПротченкоО.В.

Котеньова 

О.В.ПавловаН.

В. 

Січень2023 

4 
Аналізроботи зобдарованимидітьми. 

 

Критичне мислення: ключові характеристики та 

вправи для його розвитку. 

(http://etwinning.com.ua/content/files/659841.pdf) – 

посилання на статтю. 

Шиманська М.С. 
 

 

учителі 

предметівгуманітар

ногоциклу 

 

Березень2023 

5 Звіт голови про роботу методичного 

об'єднаннявчителів предметів 

гуманітарного циклу за 2021-

2022навчальнийрік. 

 

Завдання методичного об'єднання 

  Шиманська М.С. 
 
 

 
 
Шиманська М.С. 
учителі 

Травень2023 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:British_Council+BC1+2020/about?fbclid=IwAR0M2gjQJSyh-Lbx6bFoJ59UEcy4XEarjyaZ0mGSyh1U3Nmeyx4ClYX2VbM
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:British_Council+BC1+2020/about?fbclid=IwAR0M2gjQJSyh-Lbx6bFoJ59UEcy4XEarjyaZ0mGSyh1U3Nmeyx4ClYX2VbM
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:British_Council+BC1+2020/about?fbclid=IwAR0M2gjQJSyh-Lbx6bFoJ59UEcy4XEarjyaZ0mGSyh1U3Nmeyx4ClYX2VbM
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:British_Council+BC1+2020/about?fbclid=IwAR0M2gjQJSyh-Lbx6bFoJ59UEcy4XEarjyaZ0mGSyh1U3Nmeyx4ClYX2VbM
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:British_Council+BC1+2020/about?fbclid=IwAR0M2gjQJSyh-Lbx6bFoJ59UEcy4XEarjyaZ0mGSyh1U3Nmeyx4ClYX2VbM
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MIT+DTLL101+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MIT+DTLL101+2018_T3/about
http://etwinning.com.ua/content/files/659841.pdf
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вчителівпредметів гуманітарного циклу на 

2022-2023навчальнийрік. 

 

Панорамапедагогічнихідей. 

предметівгуманітар

ногоциклу 

 

учителі 

предметівгуманітар

ногоциклу 

 

 

Тематика  засідань методичного об’єднання вихователів 

 на 2022-2023 навчальний рік 
№ Теми  засідань методичного об’єднання  вихователів 

на 2022-2023 н рік 

Дата виконання 

1 Організаційне засідання. 

1. Особливості організації освітнього процесу у 2022-2023н.р. в 

санаторній школі №20 

2. Затвердження плану МО на 2022-2023 н р. 

3. Організація  самоосвіти педагогів, затвердження науково-

методичних тем. 

Серпень 

2 Збереження психологічного здоров’я педагога та вихованця в 

шкільному середовищі. 

1. Профілактика булінгу, дитячий травматизм, охорона життя і 

здоров’я здобувачів освіти. 

2. Кейс здоров’язберігаючих технологій . 

Жовтень 

3 Креативний підхід до національно-патріотичного виховання. 

1. Сучасний погляд на патріотичне виховання. 

2. Віртуальна подорож “Мандрівка Україною” — синтез 

екологічного і національно-патріотичного виховання. 

Грудень 

4 Використання новітніх технологій у виховній роботі педагога 

1. Майстер-клас з використання інтерактивних технологій 

2. Специфіка застосування мультимедійних технологій у початковій 

школі. 

3. Мнемотехніка, як засіб оптимізації інтелектуальної діяльності 

здобувачів освіти. 

Березень 

5 Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вихователів 

за 2022-2023 навчальний рік. 

1. Звіт педагогів”Мої досягнення та творчі напрацювання.” 

2. Складання перспективного плану методичного об’єднання 

вихователів на 2023-2024 навчальний рік 

травень 

 

3.1.3. Організаціяроботизатестаціїпедагогічнихпрацівників 

 
№ Змістроботи Термін Відповідальний Відмітки 

провикон

ання 

1. Створенняатестаційноїкомісії 05.09.2022 МаксименкоМ.В.  

2. Підготовкатавиданнянаказу“Пропроведення 
атестації педагогічних працівників у 
поточномуроці” 

19.10.2022 МаксименкоМ.В.  
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3. Засіданняатестаційної комісіїз розглядупитань: 

 розподіл функціональних обов’язків 

міжчленамиатестаційноїкомісії; 

 плануванняроботиатестаційноїкомісії; 

 складанняграфікузасіданняатестаційноїк

омісії. 

15.09.2022 МаксименкоМ.В.  

4. Оформленнястендуз питаньатестації 
педагогічнихпрацівників 

до01.10.2022 РєзніковаВ.О.  

5. Опрацюваннязаконодавчої,правовоїта 
нормативноїдокументаціїзпитаньатестаціїпе

дагогічнихпрацівників 

до10.10.2022 РєзніковаВ.О.  

6. Прийомзаяввідпедагогічнихпрацівниківна 
позачерговуатестацію,подання адміністрації 

до10.10.2022 РєзніковаВ.О.  

7. Засіданняатестаційної комісіїз розглядупитань: 

 уточнення списків педагогічних 
працівників,щоатестуються. 

до12.10.2022 МаксименкоМ.В.  

8. Закріплення членів атестаційної комісії 

завчителями, якіатестуються, длянадання 

консультативної допомоги у підготовці 

йпроведенніатестації. 

12.10.2022 РєзніковаВ.О.  

9. Складанняпланівіндивідуальноїпідготовкиі 
проведенняатестаціїпедагогів,якіатестуються 

 

жовтень 
РєзніковаВ.О.  

10. Відвідуванняосвітніхзаходіввході 

вивченнясистемиідосвідуроботипедагогів,що 

атестуються (згідно з планами 

індивідуальноїпідготовкипедагогічногопрацівника

доатестації) 

Листопад-

березень 

члениатестац

ійноїкомісії 

 

11. Засіданняатестаційноїкомісії(запотребою) до10.03.2023 РєзніковаВ.О.  

12. Провестизасіданняпедагогічноїрадизрозгляду 
атестаційнихматеріалів. 

до15.03.2023 МаксименкоМ.В.  

13. Оцінюваннясистемиі досвідуроботипедагога, 
щоатестується,педагогічнимколективом,у

чнями,батьками 

до17.03.2023   

14. Проведення засідань методичних об’єднань 
зрозглядупитаньоцінюваннядіяльностіпедагогів,я

ктестуються,напідставівивченнясистемиі 
досвідуїхроботи 

до17.03.2023 члениатестац
ійноїкомісії 

 

15. Оформленняатестаційнихлистів до17.03.2023 Косьміна М.М.  

16. Засіданняатестаційної 

комісіїзрозглядупитаньприйняття рішень щодо 

відповідності(присвоєння) кваліфікаційних 

категорій. 

Присвоєння (підтвердження) педагогічних 

звань,порушення клопотання перед 

атестаційнимикомісіямивищогорівня. 

24.03.2023 МаксименкоМ.В.  

17. Остаточнеоформленняатестаційнихлистів за 
підсумкамизасіданняатестаційноїкомісії. 

31.03.2023 Косьміна М.М.  

18. Аналізпідсумківатестаціїпедагогічнихкадрів 
(педагогічна рада). 

Травень 2023 МаксименкоМ.В.  

19. Підготовказвітноїтастатистичноїдокументаціїза

підсумкамиатестаціїпоточногонавчального 

року. 

квітень-травень РєзніковаВ.О.  

 

3.1.3.1. Перпективний план графік атестації педагогічних працівників санаторної 

школи. 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Посада 

Рік 

остан

ньої 

атеста

ції 

Рішення 

атестаційної 

комісії 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1.  Максименко Марія  2019 Вища  А   
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Володимирівна Директор категорія 

2.  
Рєзнікова Вікторія 

Олександрівна 
ЗДНВР 2020 

І категорія 

Ст вчитель 
  А  

3.  
Косьміна Мальвіна 

Максимівна 

ЗДНВР 
2021 Спеціаліст    А 

4.  
Ісаєнко Інна 

Миколаївна 

Практичний 

психолог 
2022 ІІ категорія     

5.  

Коваленко 

Володимир 

Вікторович 

Асистент 

вчителя - Спеціаліст  А   

6.  
Білоцька Тамара 

Юріївна 

Вчитель - 

логопед 
2022 

Вища 

категорія 

Вчит метод 

    

7.  
Перестороніна  Лідія 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2018 

Вища 

категорія  

« Ст. 

учитель» 

А    

8.  
Буджерак  Оксана 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2022 

Вища 

категорії  

« Старший 

вчитель» 

    

9.  
Замрій Оксана 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2019 

Вища 

категорія 

Стар 

вчитель 

 А   

10.  
Сахно Валентина 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2021 

Вища 

категорія  

«Вчит  - 

методист» 

    

11.  
Ліхнякевич Віра 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2020 

Спеціаліст 

Стар 

вчитель 

  А  

12.  
Петрик Марина 

Сергіївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2022 ІІ категорія     

13.  
Нестеренко Оксана 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2022 
вища 

категорія  
    

14.  
Різник Юлія 

Сергіївна 

Вч. поч.. 

класів 
- спеціаліст     

15.  
Протченко Ольга 

Василівна 

Вч. укр.мови 

і літекратури 
2018 

Вища 

категорія 
А    

16.  
Слесарева Антоніна  

Петрівна 

Вч. укр.мови 

і літекратури 
2021 

Вища 

категорія  

«Вчит  - 

методист» 

   А 

17.  
Марухенко Ганна 

Ростиславівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літер. 

2018 
Вища 

категорія 
А    

18.  
Авдєєнко Анастасія 

Сергіївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2020 ІІ категорія   А  

19.  
Шиманська Марина 

Сергіївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2021 І категорія    А 
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20.  

Котеньова 

Олександра 

Володимирівна 

Вчитель 

історії, 

правознавст

ва 

2020 
І категорія 

Старвчит 
  А  

21.  
Абраменко Ірина 

Василівна 

Вчитель 

історії 
2021 

Вища 

категорія 

Старвчит 

   А 

22.  
Чечелєва Ганна 

Михайлівна 

Вчитель  

хімії 
2022 

Вища 

категорія 
    

23.  
Чехлова Олена 

Олександрівна 

Вчитель 

біології 
 

2022 

Вища 

категорії  

« Старший 

вчитель» 

    

24.  
Берус Тетяна 

Валеріївна 

Вчитель 

інформатики 
2022 ІІ категорія     

25.  
Шахаєва  Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

2022 

Вища 

категорії  

« Старший 

вчитель» 

    

26.  
Смаль  Світлана 

Рудольфівна 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

2019 

Вища 

категорії  

« Старший 

вчитель» 

 А   

27.  
Плясун Олена 

Василівна 
Вихователь 2020 

І категорія 

Старвихов 
  А  

28.  
Герц Галина 

Василівна 

Вчитель 

труд навч 
2019 І категорія  А   

29.  
Калієва Ірина 

Антонівна 
Вихователь 2022 

Вища 

категорія 
    

30.  
Петрик  Вікторія  

Володимирівна 
Вихователь 2022 

     вища 

категорія 
    

31.  
Василевська  Тетяна 

Борисівна 
Вихователь 2021 Вища катег    А 

32.  
Подобєдова Оксана 

Анатоліївна 
Вихователь 2020 

І категорія 

Старвихов 

 
 А 

 

33.  
Маліцька Марина 

Віталіївна 

Керівник 

гуртка 
2019 І категорія 

 
А  

 

34.  
Бородань Микола 

Олександрович 

Вчитель 

англійської 

мови 

 спеціаліст 

 

 А 

 

35.  
Бохолдін Артем 

Олегович 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

 спеціаліст 

 

ПА  

 

36.  
Хамраєва Юлія 

Євгеніївна 

Асистент 

вчителя 
 спеціаліст 

 
  

 

 

3.2. Організаціяроботизобдарованимиіздібнимиучнями 

 
№

п/

п 

Змістдіяльності Термін Відповідальні Відмітка 

провиконан

ня 

І.Організаціятафункціональне 

забезпеченняреалізаціїсистемивиявленнятапідтримкиобдарова

нихіталановитихдітей 

1. Призначеннякоординатора пороботіз обдарованими 
учнямивсанаторноїшколи 

 РєзніковаВ.О.  
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2. Здійсненнямоніторингустануздоров’я 
обдарованихдітей 

Постійно ЧепурнаМ.А.  

3. Створенняумовдляпідвищеннямайстерностівчителів 
Інструктивно-

методичнанарада«Організаціяроботизобдарованимиді

тьми» 

Жовтень   

ІІ.Організаціяізмістосвітньогопроцесу 

1. Розробка завдань до І етапу 

Всеукраїнськихучнівськихолімпіадзнавчаль

нихпредметів 

 Вчителі- 
предметники,

КерівникиМО 

 

2. Підготовкадоучасті здобувачівосвітисанаторної 
школиуІІетапі(міському)конкурсу 

 РєзніковаВ.О.  

3. Введенняфакультативів,спецкурсіввробочийна

вчальнийплансанаторноїшколи 

червень   

4. Організаціяроботиочно-заочноїгрупидляздібнихі 
обдарованихдітей 

Протягом 
року 

  

5. Роботатворчихгрупвчителівпорозробціметодичних 
матеріалів дляроботизобдарованимидітьми 

   

ІІІ.Організаціятапроведенняолімпіад: 

1. ПроведенняІ(шкільного)етапуВсеукраїнськихучнівських

олімпіад 

Жовтень   

2 Участьздобувачівосвіти санаторноїшколиуІІ 
(міському) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіадізнавчальнихпредметів 

Листопад-

грудень 

  

3 Участьвінтернет-олімпіадах Протягомроку   

ІV.Організаціятапроведенняконкурсів,турнірів 

1. Міжнароднаекологічнагра«Геліантус» ЛистопадГр

удень 

Учителі 

біології,хімії,ге

ографії 

 

Міжнароднийконкурсзукраїнської мовиім..П.Яцика Листопад Учителі 
української 

мовиталітератур

и 

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс 
ім..Т.Шевченка 

Листопад Учителіукраїнсь
коїмови 

талітератури 

 

Всеукраїнськийматематичнийконкурс«Кенгуру» Грудень 
Квітень 

Учителі 
математики 

 

Всеукраїнськийінтерактивнийконкурсзанглійської 
мови«Гринвіч» 

Грудень Учителі 
англійськоїмови 

 

Всеукраїнськийолімпіаднийтур«Олімпус» Грудень Учительбіології  

Всеукраїнськийукраїномовнийконкурс«Соняшник» Лютий Учителі 
українськоїмови 

 

Проведеннясвят, ігор,змагань Протягомро
ку 

КерівникиШМО  

Участьуміськихпредметнихтурнірах Протягомро

ку 

  

 Конкурс «Чорнобиль. Природа Відродження». 

NOOSPHEREartchаllenge. 

Березень-
квітень 

Вчитель 
мистецтва 

 

2. Здійснювати моніторинг результативності роботи 

зобдарованою молоддю педагогічних працівників, 

якімаютьзвання«старшийвчитель»,«вчитель-

методист» 

Квітень РєзніковаВ.О.  

3. Поповненнябанкуданихобдарованихдітейсанаторноїш

коли 

Протягомр
оку 

Косьміна М.М.  
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3.3. Виховнийпроцесузакладіосвіти 

3.3.1. Загальнонаціональні, Всеукраїнські, Всесвітні свята, дні пам’яті, 

пам’ятні дати тощо 

Місяць Загальнонаціональні, Всеукраїнські, Всесвітні свята, дні пам’яті, пам’ятні 

дати тощо 

Дата 

Вересень 2022 

День знань 01.09. 

День спорту 11.09 

День українського кіно 11.09. 

Міжнародний день миру 21.09. 

День партизанської слави 22.09. 

Всесвітній день туризму 27.09 

День вшанування жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації 

столиці України, у зв’язку з трагедією у Бабиному Яру 30.09 

Жовтень 2022 

Міжнародний день громадян похилого віку 01.10 

День працівників освіти 02.10 

День юриста, справедливості та верховенства права 08.10 

День Захисника та Захисниць України 14.10 

День українського козацтва 14.10 

День відповідальності людини 19.10 

День правил поведінки з вогнем 20.10 

День ООН 24.10 

День визволення України від фашистських загарбників 28.10 

Всеукраїнський день бібліотек 31.10 

Листопад 2022 

День визволення Києва від фашистських загарбників 06.11 

День української писемності та мови 09.11 

Міжнародний день толерантності 16.11 

Міжнародний день відмови від паління 17.11 

Всесвітній день дитини 20.11. 

День Гідності та Свободи 21.11 

День пам’яті жертв Голодоморів в Україні 27.11 

Грудень 2022 

Міжнародний день людей з інвалідністю 03.12 

День Збройних Сил України 06.12 

День місцевого самоврядування 07.12 
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Міжнародний день прав людини 10.12 

День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 14.12 

День святого Миколая 19.12 

Січень 2023 

Різдво Христове 07.01 

Свято Василя (Маланки) 14.01 

Свято Водохреща 19.01 

День соборності України 22.01 

День пам’яті Героїв Крут 29.01 

Лютий 2023 

День безпечного Інтернету 07.02 

День закоханих 14.02 

День дарування книг 14.02 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15.02 

День Єднання 16.02 

День героїв Небесної Сотні 20.02 

День рідної мови 21.02 

Березень 2023 

Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 08.03 

День народження Т.Г.Шевченка 09.03 

День українського добровольця 14.03 

Квітень 2023 

Всесвітній день здоров’я 07.04 

День визволення в’язнів фашистських таборів 11.04. 

День довкілля 16.04 

Всесвітній день Землі 22.04 

День пам'яті аварії на ЧАЕС 26.04 

Травень 2023 

День пам’яті та примирення 08.05 

День перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні 09.05 

День матері 14.05 

День вишитої сорочки 18.05 

День пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу 18.05 

День Європи 20.05 

День добра 23.05 

День пам’яті жертв політичних репресій 26.05 



75 
 

 

3.3.2. Загальношкільні заходи та проєкти 

Проєкти, заходи 
Вересень 

2022 

Жовтень 

2022 

Листопад 

2022 

Грудень 

2022 

Січень 

2023 

Лютий 

2023 

Березень 

2023 

Квітень 

2023 

Травень 

2023 

День знань 

Перший урок 

         

Місячник «Увага! 

Діти на дорозі» 

         

Тиждень фізичної 

культури 

         

Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

         

Місячник 

осіннього 

благоустрою 

         

Місячник 

шкільних 

бібліотек 

         

Тиждень протидії 

булінгу 

         

Тиждень 

пожежної безпеки 

         

Тиждень 

української мови 

та літератури 

         

Тиждень 

англійської мови 

         

Всеукраїнська 

акція «16 днів 

проти 

насильства» 

         

Тиждень історії 

та права 

         

Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

         

Тиждень 

зарубіжної 

літератури 

         

Тиждень 

музичного 

мистецтва 

         

Тиждень 

безпечного 

Інтернету 

         

Декада здоров’я          

Тиждень 

початкової школи 

         

Тиждень          
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Проєкти, заходи 
Вересень 

2022 

Жовтень 

2022 

Листопад 

2022 

Грудень 

2022 

Січень 

2023 

Лютий 

2023 

Березень 

2023 

Квітень 

2023 

Травень 

2023 

математики та 

інформатики 

Тиждень 

трудового 

навчання 

         

Місячник 

підтриємницької 

діяльності 

         

Місячник 

шкільного 

благоустрою 

         

Тиждень хімії та 

фізики 

         

Тиждень біології 

та географії 

         

Тиждень безпеки 

дорожнього руху 

         

Проєкт «Фітнес 

осінь» 

         

Проєкт 

«Мистецька 

весна» 

         

Проєкт «Hеalthy 

School» 

         

Проєкт «Я 

патріот своєї 

країни» 

         

Проєкт 

«Storytelling» 

         

Благодійна акція 

«Happy paws» 

         

Благодійна акція 

«Дарунки святого 

Миколая» (збір 

іграшок та книг 

для Охмадиту) 

         

Акція «Напиши 

листа 

Захисникам» 

         

Благодійна акція 

«З добром у 

серці» (підтримка 

людей поважного 

віку)  

         

Проєкт «Розвиток 

естетичного 

інтелект» 
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Проєкти, заходи 
Вересень 

2022 

Жовтень 

2022 

Листопад 

2022 

Грудень 

2022 

Січень 

2023 

Лютий 

2023 

Березень 

2023 

Квітень 

2023 

Травень 

2023 

Загальношкільні 

ігрові змагання 

         

 

3.3.3. Організаційна робота 

 Вересень 

  

Т е м а т и ч н і т и ж н і 

01.09. -09.09.2022 12.09. -16.09.2022 19.09. -23.09.2022 26.09. –30.09.2022 

О
р

г
а
н

із
а
ц

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Створення

соціальних

паспортівк

ласів. 

Оновлення 

банкуданих 

проучнівпільгови

хкатегорій 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкерівн

иків.Організаціянавча

льноїпрактики. 

ЗасіданняРади лідерів 

Організаціягурткової
роботи: 

- Затвердження

графікуроботи 

- Затвердження
календарно- 

тематичного

планування; 

Аналіззайнятостіучнів

у 

позашкільнійдіяльності 

Перевіркапланів

виховноїроботиІ

нструктивно- 

методичнанарада 
класнихкерівників 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкері

вників 
 

ЗасіданняРади 

лідерів 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихке

рівників 

 
П

р
о
ф

іл
а
к

т
и

к
а
п

р
а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 
 

б
ез

п
е
к

а
ж

и
т
т
єд

ія
л

ь
н

о
ст

і Виявленнядітей, які 

неприступили 

донавчання. 

Проведенняінструкта

жів з БЖД зучнями1-

9кл. 

Аналізконтингенту

школярів 

зметоювиявленняу

чнівсхильнихдопра

вопорушень,вжива

ння 

спиртнихнапої

втатютюнопалі

нняОновленняк

уточківбезпеки

дорожньогорух

у 
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Р

о
б

о
т
а

 з
 б

а
т
ь

к
а
м

и
 

П
си

х
о

л
о
г
іч

н
а

 с
л

у
ж

б
а
 

Організаціяроботико
місії з 
розглядувипадківбул
інгу: 

- 

затвердженняскладуком

ісії; 

-
розподілобов’язків;Конт
рользавідвідуваннямздо
бувачамиосвітизакладу 
(подача інформації 
вРУО,ССДінформаціїпр
о осіб, що неприступили 
донавчання) 

Поновленняінформ

аційногокуточка

 з

 питаньза

побігання 

насильствавсім’ї,п
ротидіїбулінгу. 
Контрользавідвід
уваннямздобувач
амиосвітизакладу 
(подача інформації 
вРУО,ССДінформа
ціїпро осіб, що 
нездобуваютьосвіту
) 

Консультативні
послугиз 

метоюнабуттязнань,у

міньтанавичок 

зпитаннявиховання 
дітейусім’ї 
Індивідуальнібесідизб
атьками 
зприводупропусківуро
ківбезповажнихпричи
н 

Загальношкільніба

тьківські 

зустрічі(виїзд) 
Запобіганнятрав
матизму,попере
дженняДТП, 
права 
дитини,харчува
ння,телефонидо
вірисоціальнихс
лужб,плануванн
яроботикласних 
батьківських 
комітетів 

 Жовтень 

01.10. – 07.10.2022 10.10.–14.10.2022 17.10. –21.10.2022 24.10. –28.10.2022 

 
О

р
г
а
н

із
а
ц

ій
н

а

р
о
б
о
т
а
 

Інструктивно-

методичнанарадакл

аснихкерівників 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкері

вників 

Інструктивно-

методичнанарада

класнихкерівник

івАналізвиховних

годинзгіднографік

у 

Засідання Ради 

лідерів 

Інструктивно-

методичнанарад

акласнихкерівн

иків 

 
П

р
о
ф

іл
а
к

т
и

к
а
п

р
а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 
 

б
ез

п
е
к

а
ж

и
т
т
єд

ія
л

ь
н

о
ст

і 

Індивідуальнібесідизучня

мисхильнимидоправопор

ушень 

 

Рейд«Дотримуйся

діловогостилюодяг

у!» 

Зустріч 

ззішкільнимполіце

йським 

Індивідуальнібесід

избатьками 

зприводупропусків

уроківбезповажни

хпричин 

Обліквідвідув

анняучнями 

школи 

Індивідуальні

бесідизбатька

ми 

зприводупро

пусківуроківб

езповажнихп

ричин 

Проведеннябесідзп

итаньбезпекижиттє

діяльностінапередо

дніосінніхканікул:з

протипожежноїбезп

еки, 

правилповедінки 

назалізниці, 

впобуті, 

метрополітені,грома

дськихмісцях. 

 Листопад 

 31.10. –04.11.2022 07.11.-11.11.2022 14.11.-18.11.2022 21.11. -25.11.2022 

  

О
р

г
а

н
із

а
ц

ій
н

а
р

о
б

о
т
а

 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкерівни

ківАналізвиховнихгоди

нзгідно 

графіку 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкер

івників 

ЗасіданняРади 

лідерів 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкері

вників 

Відвідуваннявиховн

ихзаходіввчителівтак

ерівниківгуртків,щоа

тестуються 

Інструктивно-

методичнанарадак

ласнихкерівників 
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Р
о

б
о

т
а

 

зб
а

т
ь

к
а
м

и
П

с

и
х

о
л

о
г
іч

н
а

сл

у
ж

б
а
 

Поновленняінформаційн

ихкуточків«Правовасвід

омість» 

Індивідуальнібесіди

збатьками 

зприводупропусківу

роківбезповажнихпр

ичин 

Індивідуальнібесідизб

атьками з 

приводупропусківуро

ків безповажних 

причин 

Індивідуальнібесідизб

атьками 

зприводупропусківур

оківбезповажнихприч

ин 

 Грудень 

28.11.–02.12.2022 05.12. – 09.12.2022 12.12. –16.12.2022 19.12. –23.12.2022 

  
О

р
г
а

н
із

а
ц

ій
н

а
р

о
б

о
т
а
 Інструктивно-

методичнанарадакл

аснихкерівників 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихке

рівників 

ЗасіданняРад

и лідерів 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкері

вниківЗабезпечення

учнівпільговихкатег

орійквитками 

нановорічнівистави 

Інструктивно-

методичнанарадак

ласнихкерівниківР

озробка 

плануроботи на 

зимовихканікулах 
Перевіркагуртковоїр

оботи 
Аналізстану 

виховноїроботи за 

І-йсеместр 

П
р

о
ф

іл
а
к

т
и

к
а
п

р

а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 

б
ез

п
е
к

а
ж

и
т
т
єд

ія

л
ь

н
о
ст

і 

Облік 

відвідуванняучнямиш

коли 

 Інструктажз 

«Правилпротипожеж

ноїбезпекипід 

часпроведенняновор

ічнихсвят1-9кл.» 

Бесіда з учнями 

зпротипожежноїбе

зпеки 

таДТТнапередодні 

зимовихканікул1-

9кл. 

 

Р
о
б
о
т
а
 з

 

б
а
т
ь

к
а
м

и
П

си
х
о
л

о
гі

ч

н
а
сл

у
ж

б
а
 

Індивідуальнібесідизбатьк

ами 

зприводупропусківуроківб

езповажнихпричин 

Індивідуальнібесіди

збатьками 

зприводупропусківу

роківбезповажнихп

ричин 

Індивідуальнібесіди

збатьками 

зприводупропусківу

роківбезповажнихпр

ичин  

Індивідуальнібесіди

збатьками 

зприводупропусків

уроківбезповажних

причин 

 Січень 

09.01.-13.01.2023 16.01-20.01.2023 23.01.-27.01.2023 

 

О
р

г
а

н
із

а
ц

ій
н

а

р
о

б
о

т
а
 

Інструктивно-

методична 

нарадакласнихкері

вників 

Інструктивно-

методичнанарад

акласнихкерівн

иків 

Інструктивно-

методичнанарадакласнихкерівників 

ЗасіданняРади лідерів 

П
р

о
ф

іл
а
к

т
и

к
а

 

п
р

а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 

 б
ез

п
е
к

а
 ж

и
т
т
єд

ія
л

ь
н

о
ст

і 

 Бесідазпрофілакт

ики ГРВІ 

 

Оновленняпостійнодіючихстендівз 

ППБ новим матеріалом 
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 Лютий 

30.01.-03.02.2023 06.02.-10.02.2022 13.02.-17.02.2023 20.02.- 24.02.2022 

  
О

р
г
а

н
із

а
ц

ій
н

а
р

о
б

о
т
а
 Інструктивно-

методичнанарадакл

аснихкерівниківАна

лізвиховнихгодин

 згідногра

фіку 

Інструктивно-

методичнанара

дакласнихкерів

ників 

 
ЗасіданняРади 

лідерів 

Організаціяпош

ти до 

Днявсіхзакохан

их 

Інструктивно-

методичнанарада

класнихкерівник

ів 

 
Контрользаробо

тоюгуртківтасп

ортивнихсекцій 

Інструктивно-

методичнанара

дакласнихкерів

ників 

 

П
р

о
ф

іл
а

к
т
и

к
а

 

п
р

а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 

 б
ез

п
е
к

а
 

ж
и

т
т
єд

ія
л

ь
н

о
ст

і 

Облік 
відвідування 
учнями 
санаторної 
школи 

Облік 
відвідування 
учнями 
санаторної 
школи 

Облік 
відвідування 
учнями 
санаторної 
школи 

Облік 
відвідування 
учнями 
санаторної 

школи 

Р
о
б
о
т
а
 

зб
а
т
ь

к
а
м

и
П

с

и
х
о
л

о
г
іч

н
а
сл

у
ж

б
а
 

Поновлення 
інформаційних 
куточків «Батькам 
кориснознати» 
(відп.психолог) 

Індивідуальні 
бесіди збатькамиз 
приводупропусків 
уроківбез 
поважнихпричин 

 

Індивідуальні 
бесіди збатькамиз 
приводупропусків 
уроківбез 
поважнихпричин 
 

Індивідуальні 
бесіди збатькамиз 
приводупропусків 
уроківбез 
поважнихпричин 

 

 Березень 

27.02.– 03.03.2023 06.03.-10.03.2023 13.03.-17.03.2023 20.03.-24.03.2023 

  О
р

г
а

н
із

а
ц

ій
н

а
р

о
б
о
т
а
 

Інструктивно-

методичнанарадаклас

нихкерівників 

Аналізвиховнихзанятьз
гіднографіку 

ЗасіданняРади 

лідерів 
Розробкаплануроб
оти на 

веснянихканікулах 

ЗасіданняРади 

лідерів 

 

ЗасіданняРади 

лідерів 

 

П
р

о
ф

іл
а

к
т
и

к
а

 

п
р

а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 

 б
ез

п
е
к

а
 

ж
и

т
т
єд

ія
л

ь
н

о
ст

і  Рейд 

«Зовнішнійвигля

д» 

Облік 
відвідування 
учнями 
санаторної 

школи 

 

Р
о
б
о
т
а
 

зб
а

т
ь

к
а
м

и
П

си
х
о
л

о
г
іч

н
а
сл

у
ж

б
а
 

Індивідуальнібесідиз 

батьками 

зприводупропусківуроків 

безповажнихпричин 

Популяризаціяздо

рового 

способужиття 

Індивідуальнібесіди

з батьками 

зприводупропусківу

років 

безповажнихпричин 

 

 

Індивідуальнібесідиз 

батьками 

зприводупропусківур

оків 

безповажнихпричин 
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 Квітень 

03.04.-07.04.2023 10.04.-14.04.2023 17.04.-21.04.2023 24.04.- 28.04.2023 

 О
р

га
н

із
а

ц
ій

н
 

ар
о

б
о

т
а

 

Інструктивно- 
методичнанарада 
класнихкерівників 

Аналізвиховних 
заходівзгідно 
графіку 

Інструктивно- 
методичнанарада 

класнихкерівників 

ЗасіданняРади 
учнівського 
самоврядування 

 
П

р
о

ф
іл

а
к

т
и

к
а

 

п
р

а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 

 б
ез

п
е
к

а
 ж

и
т
т
єд

ія
л

ь
н

о
ст

і Облік відвідування 
учнями школи 

Проведеннябесід

зпитаньповторен

нязнань з 

безпекидорожнь

огоруху 

Облік відвідування 
учнями школи 

Облік відвідування 
учнями школи 

Р
о
б
о
т
а
 

зб
а
т
ь

к
а
м

и
П

с

и
х
о
л

о
г
іч

н
а
сл

у
ж

б
а
 

Поновленняінф

ормаційнихкуто

чків 

«Надопомогуба

тькам» 

Індивідуальнібесі

дизбатьками з 

приводупропускі

вуроківбезповаж

них причин 

Індивідуальнібесіди

збатьками з 

приводупропусківур

оківбезповажних 

причин 
 

Батьківськізустрічі(

виїзназустрічзголов

амиБГ) 

 Травень 

01.05.-05.05.2023 08.05.- 12.05.2023 15.05.-19.05.2023 22.05.- 31.05.2023 

 

О
р

г
а
н

із
а
ц

ій
н

а

р
о
б
о
т
а
 

Підготовкадопроведе

нняурочистогосвятаз

нагодиДняпримиренн

я та 

дняперемогинаднациз

момвЄвропі 

Інструктивно-

методичнанарадак

ласнихкерівників 

ЗасіданняРади 

лідерів 
Підготовкадо

святаостаннь

огодзвоника 

П
р

о
ф

іл
а

к
т
и

к
а
 

п
р

а
в

о
п

о
р

у
ш

ен
ь

, 

 б
ез

п
е
к

а
 

ж
и

т
т
єд

ія
л

ь
н

о
ст

і 

Облік відвідування 
учнями школи 

Лекція-презентація 
«Правилаповеді

нкивекстремаль

нихситуаціях» 

Облік відвідування 

учнями школи 
Літературно-

ілюстративнавистав

ка«Твоябезпека в 

твоїхруках» 

Р
о

б
о

т
а

 

зб
а
т
ь

к
а
м

и
П

с

и
х
о
л

о
г
іч

н
а

сл

у
ж

б
а
 

Індивідуальнібесідиз

батькамизприводупр

опусківуроківбезпова

жних причин 
 

  Круглийстіл 

«Як 

зберегтиздоров'я

дітей» 
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3.3.4. Робота з учнівським самоврядуванням 
 

№ з/п Назва заходу Термін проведення Відповідальний 

1.  Розробка плану роботи Ради лідерів 01-16.09.2022 Косьміна М.М. 

2.  Вибори лідерів учнівського 

самоврядування 

01-16.09.2022 Косьміна М.М. 

3.  Організаційні наради Ради лідерів  2 рази на місяць Косьміна М.М. 

4.  Виїзні засідання Ради лідерів 1 раз на місяць Косьміна М.М. 

5.  Консультативна підтримка лідерів 

учнівського самоврядування 

Постійно Косьміна М.М. 

6.  Тренінг «Лідер – організатор 

однолітків» 

листопад 2022 Косьміна М.М. 

7.  Семінар «Участь дітей у прийнятті 

рішень» 

січень 2023 Косьміна М.М. 

8.  Тренінг «Лідер та його команда» вересень 2022 Косьміна М.М. 

9.  Семінар «Інформаційне забезпечення 

органів учнівського самоврядування» 

березень 2023 Косьміна М.М. 

10.  Підведення підсумків роботи 

учнівського самоврядування 

травень 2023 Косьміна М.М. 
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РозділІV 

УПРАВЛІНСЬКІПРОЦЕСИЗАКЛАДУОСВІТИ 

4.1. Розподілобов’язківміжрізнимирівнямиуправління 
№

з/п 
ЗАХО ДИ Відповідальний Термін 

1. Апаратна нарада із 

заступникамидиректоразНВР, 

АГЧ,старшимлікарем 

МаксименкоМ.В. щопонеділка 

2. Нарадипридиректорові МаксименкоМ.В. 1 разнамісяць, 
понеділок 

3. НарадипризаступникахдиректоразНВР РєзніковаВ. О. 1 раз на 

місяць,пятниця 

4. Нарадизобслуговуючимперсоналом ЖилінаГ.О. 1 разнамісяць, 
четвер 

5. Засіданняпедагогічної ради Максименко М. В., 

заступникидиректора з НВР, 

педагог-

організатор,головиШМО 

згідно 

зграфіко

м 

6. Засіданняметодичноїради РєзніковаВ. О. згідно 

зграфіко

м 

7. Засідання ШМО РєзніковаВ.О.,Косьміна 

М.М.,керівникиШМО 

4разинарік 

8. ЗасіданняРадизакладуосвіти Голова ради закладу 2разинарік 

9. Проведеннямедико-педагогічноїкомісії РєзніковаВ. О. згіднографіка 

10. Проведеннязагальношкільноїконференції МаксименкоМ.В. 1разнасеместр 

11. Проведення зборів 

учнівськогосамоврядування 

Косьміна М.М. щосереди 

4.2. Управлінськадіяльністьщодозабезпеченнясистемиякостіосвіти 

Термін 
№ 

з/п 
Змістроботи Відповідальний 

Відміткапро 

виконанння 

серпень 1. 
Складанняосвітніхпрограм,оприлюднення 
критеріїв,правилтапроцедуроцінювання 

РєзніковаВ. О. 
 

Упродовж

року 

 

2. 
Створення в закладі освіти: інклюзивного 
освітньогосередовища–універсальногодизайну 

–розумногопристосування 

Максименко 

М.В. 

 

Упродовж 
року 

3 
Моніторинг якості освіти (оцінювання 
управлінськоїтапедагогічноїдіяльності) 

МаксименкоМ. 
В. 

 

Упродовж

року 

 

4 
Атестаціяпедагогічнихпрацівників,сертифікаціяпе

дагогічнихпрацівників 

МаксименкоМ. 
В. 

РєзніковаВ. О. 

 

Упродовж 
року 

5 Забезпеченнягромадськогонагляду 
МаксименкоМ. 

В. 
 

 
 

Упродовж

року 

 
6. 

Забезпеченняоперативногоінформуванняучнів 
9- класута їх батьків з питань 

організації,підготовкитапроведеннядержавноїпід

сумковоїатестації 

 
РєзніковаВ. О. 

 

7. 
Висвітлення інформації про державну 

підсумковуатестаціюнаофіційномусайтішколи 

Рєзнікова В. О.  

 8. ОрганізаціяпроведенняДПА РєзніковаВ. О.  
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4.3. Контрольно-аналітичнадіяльність 

4.3.1. Циклограмавнутрішньошкільногоконтролю 
 

№ 
з\п 

Дата 
Об`єкт 

контролю 
Предмет 

контролю 
Метаконтролю 

Узагальнення 
результатів 

Виконавець 

1. До29.0

8. 

2022 

Розклад -Іступеня; 
-ІІступеня; 

Оцінити 

відповідністьрозкладі

в санітарно-

гігієнічним 

вимогам,навчальному 

плану,наявностінавчал

ьнихприміщень,кадров

омузабезпеченню 

 

Розклади 
РєзніковаВ.О. 

До05.0

9. 

2022 

Розклад - курси 

завиборо

м; 

- гуртки 

2. До27.0
8. 

2022 

Готовністьс

анаторноїш

колидоново

гонавчально

го 
року 

- навчальні
кабінети; 

- спортивна

зала; 

- їдальня; 
- бібліотека 

Визначитистанготовн

ості 

навчальнихкабінетів 

до 

новогонавчальногорок

у 

Акт Відповідальні

закабінетитан

авчальніприм

іщення 

3. Серпень,

Жовтень,

березень 

Відповідність

навчальнихка

бінетівтапри

міщеньсаніта

рнимнормам 

- навчальні

кабінети; 

- спортивна

зала 

Визначити 

відповідністьстану 

навчальнихкабінетів, 

спортзалу санітарно-

гігієнічним 

вимогам,наявність 

необхідногонавчально-

дидактичного 

забезпечення,паспорту
кабінету 

Довідка 

Огляднавчальн

ихкабінетів, 

Відповідальні

закабінети,ад

міністрація 

4. Жовтен

ь 

Роботапедко

лективусанат

орноїшколин

адєдиною 

методичною
темою 

- вчителі-

предметник и 

ШМО 

Визначити 

наявністьвнутрішкільно

горозумінняактуальнос

тіцьогопитання 

ДовідкаАнке

тування 

РєзніковаВ.О. 

Листопад 

лютий 

Впровадження 

інновацій 

ефективність 
моніторингув

нутрішньоїси

стемиякостіо

світи; 

- 
методичнеза
безпечення 

Проведеннятеоретичної

підготовкидлярозв`язан

няпроблем 

Протокол Адміністрація 
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4.3.2. Загальношкільнийконтроль 

 

Видко

нтролю 

 
Питанняконтролю 

 
Методиконтролю 

Виконавці,від

повідальні 

Відмітка

провико

нан 
ня 

Щоденний

(поточний) 

- організація та проведення 
загальношкільних заходів

 тазаходіввІ

Іполовинідня; 

-вивченняграфіків 
загальношкільних

заходів; 

Черговий 
адміністратор

ГоловаПК 

 

 - виконанняправил - відвідування  

 внутрішкільногорозпорядку, заходів;  

 статутнихвимогвчителями, -бесідизучнями,  

 учнями, батьками; батьками;  

 -санітарно-гігієнічнийстан  -відвідуванняуроків  

 санаторноїшколи,пришкільної тазаходів;  

 території; -роботаз класними  

 -заміщенняуроківвчителями; журналами;  

 -організаціяробочогодня, -графіки чергування  

 уроків таІІполовини дня   

Щотижневий 
Робота бібліотеки 

санаторноїшколи: 

1) дотриманняграфікуроботи; 

2) наявністьчитачів; 
3) роботапостійно діючих 

виставок; 

4) проведення урочних 

тапозаурочнихзаходів 

 

- відвідування

бібліотеки; 

- спостереження; 
- роботаздокум

ентацією. 

Заступник 

зНВР 

 

  

Роботагуртків,курсівзавибором: 

1) наявністьтакількістьучнів 

назаняттях; 

2) веденнядокументації 
3) дотриманнярозкладу 

 

- спостереження; 

 

- вивченняжурналів; 

- відвідуваннязанять 

- спостереження 

Заступник 

зНВР 

 
Чергування вчителів 

посанаторноїшколи: 

- наявністьграфіка; 

- наявність 
вчителівназакріпленихпостах(в
ідповідно 
дографіку) 

- спостереження 

- перевіркажурналів 

Черговий 

адміністратор 

 

головаПК 

  

Наявність контролю з 

бокувчителів-

предметниківзавідвідування

мучнямизанять 

 Заступники

позакріплен

ню 

  

 

Зовнішнійвиглядучнів 

 

- бесідиз 

класнимикерівникам

и, учнями,батьками 

 

Черговий 

адміністратор 
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Щомісячний Виконаннянавчальнихпрограм 

 
 

Виконання навчальних 

програмваріативноїскладової 

 

 

 

 

Заняття з учнями, 

якінавчаютьсянапочатково

мурівні 

 

 

Нормативність 

оцінюванняучнів 

 
 

Виконання 

управлінськихрішень 

- відвідування 
уроків,занять 

- вивчення записів 

укласнихжурналах; 

- бесіди з 
вчителями,керівника
ми ШМО 

- відвідуванняуроків; 

- вивченнязаписівуж
урналах. 

 

 
- відвідування 
уроків,занять 

- вивчення записів 

укласнихжурналах; 

 

- бесіди з 

вчителями,керівника

миШМО 

 

- спостереження; 

- що 

зроблено(ана

ліз) 

- вивченняграфіків; 
- спостереження; 

Адміністрація 

 
 

Рєзнікова В.О. 

керівники

ШМО 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Адміністрація

Адміністрація 

 

Щосеместро

вий 

- виконання 
навчальнихпрограм; 

- нормативністьоцінювання; 

- навчальні досягнення учнів 

укласах; 

- підсумки 

відвідуванняучнямизан

ять; 

- виконання 

варіативнихскладовихнавчал
ьнихпланів; 

- контроль перевіркизошитівта 

проведеннялабораторних,контр

ольних,практичнихробіт,екскур

сій. 

- вивчення 

матеріалівсамо- та 

взаємоекспертизи; 

- суміснаекспертиза 

Адміністрація

відповідно 

дофункціонал

ьнихобов’язкі

в 
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4.3.3. Перспективнийпланконтролюзастаномвикладаннянавчальнихпредметів 
 

 
 

№ 

 
 

Предмети 

  2
0

2
2

/2
0

2
3

 

  2
0

2
3

/2
0

2
4

 

  
2

0
2

4
/2

0
2

5
 

  2
0

2
5

/2
0

2
6

 

1 Українськамова та література листопад    

3 Зарубіжналітература     

4 Іноземнамова(англійська),1-9класи  грудень   

5 ІсторіяУкраїни,всесвітняісторія,5-9 
класи 

    

8 Основиправознавства,9клас     

10 Математика, 5-6класи грудень    

11 Алгебра,7-9класи грудень    

13 Геометрія, 7-9 класи грудень    

14 Інформатика2-9класи  грудень   

15 Біологія, 7-9 класи квітень  листопад  

16 Географія,6-9класи     

17 Природознавство,5 клас квітень    

18 Фізика, 7-9 класи  лютий   

19 Хімія,7-9класи квітень    

20 Образотворчемистецтво,5-7класи     

21 Музичнемистецтво,1-7класи     

22 Мистецтво,8-9класи     

23 Трудовенавчання.5-9класи   жовтень  

25 Основиздоров’я,5-9класи  січень   

27 Фізичнакультура,5-9класи травень травень травень травень 

28 Фізичнакультура,1-4класи    жовтень 

29 Початковікласи,1-4класи  жовтень   

30 Курси за вибором, індивідуально-

груповізаняття,факультативнікурси 
Гуртки,секції. 

грудень

травень 

грудень

травень 

грудень

травень 

грудень

травень 

31 Індивідуальненавчання грудень

травень 

грудень

травень 

грудень

травень 

грудень

травень 

32 Інклюзивненавчання грудень

травень 

грудень

травень 

грудень

травень 

грудень

травень 
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4.3.4. Вивченнястанувикладанняпредметів 
 

№

п/п 

Змістдіяльності Термін Відповідальні Відміткап

ровиконан

ня 

1.  Перевірка станувикладанняі 

рівнязнань,уміньтанавичокучнів1-4-хкласівНУШ 
Жовтень РєзніковаВ.О.  

2.  Перевірка викладаннятарівеньзнань,уміньта навичок 
учнів 5-9-хкласівзукраїнської мови та літератури 

 

Листопад 

РєзніковаВ.О.  

3.  Перевірка викладаннятарівеньзнань,уміньта навичок 
учнів 5-9-хкласівз математики, алгебри, геометрії. 

Грудень Рєзнікова В.О.  

4.  Перевіркастануіндивідуальногонавчання Грудень РєзніковаВ.О.  

Перевірка станугуртковоїроботи Косьміна М.М.  

Перевіркастану викладання спецкурсів 

таіндивідуальних ігруповихзанять 

РєзніковаВ.О.  

Перевіркастануінклюзивногонавчання РєзніковаВ.О.  

5.  Перевірка станувикладанняірівнязнань,уміньта 
навичокучнів5-9-хкласівзбіології, природознавства, хімії 

Квітень 
РєзніковаВ.О.  

6.  Контроль станувикладанняірівнязнань,уміньта 
навичок учнів5-9-хкласівзфізичноїкультури 

Травень РєзніковаВ.О.  

 

4.3.5. Здійснення тематичного контролю (контроль стану проведення 

предметнихтижнів) 
 

3 

з\п 

Предмет Термінпроведення Відповідаль-

ний 

Відмітка

про 
виконання 

1 Фізичнакультура 05.09.2022-.09.09.2022  
 

Учителі–

предметники 

 

2 Українськамоваталітература, 07.11.2022-11.11.2022 

3 Іноземнамова(англійська) 14.11.2022-18.11.2022 

4 Історіятаправознавство 05.12.2022-09.12.2022 

 Музичне мистецтво 16.01.2023-20.01.2023 

5 Зарубіжналітература,мистецтво 23.01.2023-27.01.2023 

6 Початковашкола 27.02.2023-03.03.2023 

7 Математика,інформатика 06.03.2023-10.03.2023 

8 Трудовенавчання 13.03.2023-17.03.2023 

10 Хімія,фізика 10.04.2023-14.04.2023 

11 Біологія,географія 17.04.2023-21.04.2023 

 

4.3.6. Здійсненнякласно-узагальнюючогоконтролю 
 

№

з/п 

Змістдіяльності Термінпроведення Відповідальний Відмітка 

провиконанн

я 

1 Управління адаптацією учнів 5-х класів 

донавчаннявсанаторноїшколиІІступеню 

Жовтень РєзніковаВ.О.  

2 Управління адаптацією учнів 1-х класів 

донавчаннявсанаторноїшколи І ступеня 

Січень РєзніковаВ.О.  



89 
 

3 Стан готовностіучнів 9-х класів 

дозакінченняосновноїсанаторноїшколи 

Березень РєзніковаВ.О.  

4 Стан готовності учнів 4-х класів до 

навчаннявсанаторнійшколи II-гоступеню 

Квітень РєзніковаВ.О.  

 
 

4.3.7. Оглядовийконтроль 
 

№

з/п 

Захід Термін Відповідальний Відмітка 
провикона
ння 

1 Станкалендарногопланування;

Ведення особовихсправ. 

вересень РєзніковаВ.О. 
Косьміна М.М. 

 

2 Підготовка вчителів до уроків 

(поурочнепланування) у молодих та 

новопризначенихпедагогічнихпрацівників 

жовтень РєзніковаВ.О.  

4 Контроль за веденням тематичногоі семестрового 
облікунавчальних досягненьукласнихжурналах. 

грудень РєзніковаВ.О.  

5 СтанкалендарногоплануваннянаІІсеместрна

вчальногороку. 

січень РєзніковаВ.О. 
Косьміна М.М. 

 

6 Експрес-аналізкалендарноготапоурочного 
планування у молодих та 
новопризначенихпедагогічнихпрацівників 

лютий РєзніковаВ.О.  

9 Контроль за веденнямсеместровогоірічногообліку 
навчальнихдосягненьукласнихжурналах;веденняос

обовихсправ 

травень РєзніковаВ.О.  

 

4.3.8. Здійсненняперсональногоконтролю 
 

№ 
з/п 

Захід Термін Відповідальний Відміткапро 
виконання 

1 1.Наданняметодичноїдопомогиу

чителям,якіцьогопотребують. 

Вересень

Жовтень 

 

Упродовж 

навчального
року 

РєзніковаВ.О. 
Косьміна М.М. 

 

2 Контроль за роботою учителів, 

якіатестуються. 

Вересень-

Березень 

члени 
атестаційної

комісії 

 

3 Контроль за підвищення кваліфікації 

всіхпедагогічнихпрацівників 

Упродовж

року 

РєзніковаВ.О. 
Косьміна М.М. 

 

4 Взаємоідвідуванняуроків учителями-

предметниками,класоводами,класними 
керівниками 

Упродовж

року 

РєзніковаВ.О.  
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4.4. Тематиказасіданьпедагогічноїрадисанаторноїшколи 
 

 

Змістроботи 

 

Термін 
Відповідальний

завиконання 

Відміткап

ровиконан

ня 

1.Про завдання педагогічного колективу 

на2022/2022 навчальний рік щодо створення 

умоврівного доступудляздобуттяякісноїосвіти 

 

Серпень 

 

МаксименкоМ.В. 

 

1.1.Виборисекретаряпедагогічноїради.    

1.2.Прозатвердженнярядунормативних 

документів,що регулюють діяльність закладу (режим 

роботизакладу,освітніпрограми,навчальніплани,план 
проведенняатестації,тощо) 

   

1.4.Пророзгляднормативно-
правовихдокументів,щорегулюють діяльність
 закладу (МОН, Кабінет 
міністрів) 

   

1.5.Провведенняелектроннихжурналів7-9кл.    

1.7.Організаціяосвітньоїпрактикитаекскурсійв 1-4-х,5-
8-хкласах. 

   

1.8.Прооцінюванняучнів1-4–хта5-хкласів.    

1.9.ПроорганізаціюпроведенняДПАдляучнів9-х 
класів 

   

1.10Організаціямедіаціївсанаторноїшколи№20.    

1.11.Іншіпитання(державнамова,педагогічнаетика, 
підготовкасанаторноїшколидоновогонавчальногороку) 

   

2.Економічні орієнтири у формуванні різнобічно 

розвиненої особистості Листопад Косьміна М.М. 
 

2.1.Про виконання рішеньпопередніх педрад та 

нарадпридиректорові. 

   

2.2. Використання GreenThechnology в концепції НУШ 
 

   

2.2. Екологічно-економічна свідомість    

2.3. Економічне виховання    

2.4.Пронаслідкипрофілактикивіруснихінфекцій    

2.5.Іншіпитання    

3.Соціально-проектна діяльність, як форма 

розвитку національної свідомості учасників 

освітнього процесу. 

 
Січень 

Рєзнікова В. О. 

Косьміна М.М. 

 

3.1.Провиконаннярішень попередніхпедрадта 
нарадпридиректорові 

   

3.2.Прорезультати соціально -
проєктноїдіяльностіпедагогівз і   здобувачами освіти. 

   

3.3. Внесок України в розвиток світової культури та 

науки (світове кафе) 

   

3.4.Про  верифікацію  сертифікатів  педагогів,  що 
атестуються 
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3.6.Простанвиробничоготапобутовоготравматизмууча
сниківосвітньогопроцессу 

   

3.7.Іншіпитання    

4.Естетичний інтелект  
Березень 

Косьміна М.М. 
 

4.1.Виконаннярішень попередніхпедрадтанарад 
придиректорові. 

   

4.2.Розвиток естетичного інтелекту та його 
використання в освітній діяльності 

   

4.3. Розвиток естетичної культури у здобувачів совіти в 

умовах НУШ 

   

4.4.Іншіпитання    

5.Підсумкироботиза2022/2023навчальнийрік Травень РєзніковаВ. О. 

КерівникиШМО 

 

5.1.Виконаннярішень
 попередніхпедрадтанарадпр
идиректорові. 

   

5.2.ДопускдоДПАучнів9-хкласів.Звільненнявід 
ДПА. 

   

5.3.Пропереведенняучнів1-
8класівдонаступнихкласівтанагородження 
Похвальнимилистами. 

   

5.4.Прорезультативиконаннянавчальноїпрактики    

5.5.Організаціялітньоговідпочинкушколярів.    

5.6.ПростанЦЗусанаторнійшколі    

5.7.Іншіпитання    

6.Про результатипроведенняДПАв 9-хкласах 
Червень 

Рєзнікова В. О.  

6.1.Переведенняучнів9-хкласівдонаступноїланки 
навчання. 

   

6.2.Нагородженняучнів9–
хкласівпохвальнимиграмотами«Заособливіуспіхиприви
вченніокремих 
предметів». 

   

6.3.Випускучнів 9-хкласів зсанаторноїшколи    

6.4.Простанроботизпитаньохоронипраці,безпекижиттє
діяльності 

   

 

 

 

4.5. Кадроваполітикатазабезпеченняможливостейдляпрофесійногороз

витку педагогічнихпрацівників 
 

 

№

з\п 

Змістдіяльності Термін Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

1. Організуватироботущодосистематизаціїнормативно-

правовихдокументівзкадровихпитань,асаме: 

- КонституціїУкраїни, 

- ЗаконуУкраїни“Проосвіту”, 

- ЗаконуУкраїни 

“Проповнузагальнусереднюосвіту” 

- КодексуЗаконівУкраїни проПрацю, 
- ЗаконуУкраїни“Провідпустки”, 

вересень Косьміна М.М.  
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 - Інструкціїпроведеннятрудових книжок, 
- Наказів,методичнихлистіворганівуправлінняосвіто

ю. 

   

2. Систематизуватинормативно–правовідокументизкадрових 

питань щодо функціонування санаторної школи, асаме: 
- Статут:праватаобов’язкиучасниківосвітньогопр

оцесу; 

- річнийплан; 

- робочийнавчальнийплан: 

- кадровезабезпеченняінваріантноїтаваріативноїскла

дової; 
- забезпеченнязайнятостіпедагогічногоперсоналу. 

вересень РєзніковаВ.О.  

3. Здійснитикомплектуваннясанаторноїшколиобслуговую-

чимперсоналомтапедагогічнимикадрами. 

Здійснитианалізякісногоскладупрацівниківзакритеріями: 

- всьогопедагогічнихпрацівників; 

- за освітою:вища;середняспеціальна;навчаються; 

- закатегоріями:вища;перша;друга; спеціалісти; 
- завіковим складом:пенсіонери;молодіспеціалісти. 

серпень-

вересень 

РєзніковаВ.О.  

4. ЗдійснюватисвоєчаснетаякісневеденняКнигиобліку 
педагогічнихпрацівників. 

протягом 
року 

Косьміна М.М.  

5. Організуватироботущододотриманняштатногорозпису,асаме

: 

- нормативністьзатвердження; 

- дотриманняноменклатурипосад; 
- всьогопрацівниківзаштатнимрозписом. 

до09.0

9.2022 

РєзніковаВ.О.  

6. Організуватироботущодосистематичногозабезпеченнязвітно

сті щодоплинностікадрівзанаступнимикритеріями: 

- прийнятонароботу; 

- звільненозроботи; 

- вакансіїобслуговуючогоперсоналутапедагогічнихкадрів; 
- сумісники. 

щомісяця Косьміна М.М.  

7. Організуватироботущодонаданняпрацівникамзакладу 
освітисоціальнихвідпусток. 

протягом 
року 

Косьміна М.М.  

8. Провеститарифікаціюпедагогічнихпрацівників. До 
01.09.2022 

РєзніковаВ.О.  

9. Забезпечитироботущодосистематизаціїтарифікаційнихдок

ументівпропедагогічненавантаження: 

- виданнянаказущодопопередженняпронавантаженнянанас

тупний навчальний рік, ознайомлення 

педагогічнихпрацівників,рівномірність розподілу; 

- погодженнязпрофкомомзакладуосвіти; 

- заявипрозгодунанеповнепедагогічненавантаження; 

- тарифікаційнінакази(рішеннятарифікаційноїкомісії,погод

ження зПК) 

01.09.2022 Максименко

М.В. 

 

10. Забезпечитисистематичнуроботущодоведенняособовихсправ
працівників. 

протягом
року 

Косьміна М.М.  

11. Здійснитиперевіркуведенняособовихсправпрацівників. листопад, 
червень 

Максименко 
М.В. 

 

12. Організувати роботу щодо систематизації

 посадовихінструкційпрацівниківзанаступни

микритеріями: 

- відповідністьнормативам; 

- затвердженняадміністрацією; 
- ознайомленняпрацівників. 

вересень-

жовтень 

Косьміна М.М.  

13. Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, 
обслуговуючого персоналу відповідно до

 штатномурозписута законодавства

 (робочийчас,перервинаобід) 

вересень Заступники 
директора 

 

14. Організувати систематичну роботу щодо складання 
графіківроботиспеціалістів,обслуговуючогоперсоналу,сто

рожівуразіприйняття працівниківнароботутощо. 

протягом

року 

Жиліна Г.О.  
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15. Скластирозкладуроківвідповіднодонавчальногоплану, 
занять,факультативів,гуртків тапогодитизПК 

до 
01.09.2022 

РєзніковаВ.О.  

16. Організуватиіздійснюватироботущодопроведення 
атестаціїпедагогічнихкадрів. 

з01.09.2022 РєзніковаВ.О.  

17. Забезпечити наявність нормативних документів

 проатестацію,асаме: 

- перспективногопланупідвищення кваліфікації; 

- перспективногоплануатестації; 

- протоколівзасіданняатестаційноїкомісії; 

- заявпрацівниківпроатестацію; 
- виданнянаказів. 

в 

періодат

естації 

РєзніковаВ.О.  

18. Здійснюватизабезпеченнядотриманняположеньнормативни

х документів з трудового законодавства щодоведення 

трудовихкнижок,асаме: 

- нормативністьведеннязаписів,їхвідповідністьнаказа

м; 

- відповідність кількості трудових книжок 

кількостіпрацівників. 

постійно Косьміна М.М.  

19. Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових 

питаньвідповідно до Інструкції з ведення ділової 

документації, асаме: 

- про призначення (дотримання

номенклатурипосад); 

- прозвільнення(зазначенняпричинизвільнення,посил

ання навідповідністаттіКЗпП); 

- засумісництвом; 
- встановленнядоплатза суміщенняпосадта інше. 

постійно Косьміна М.М.  

20. Здійснюватисвоєчаснуреєстраціюнаказівзкадрових 

питаньуКнигахреєстраціїнаказівзкадровихпитаньтривалого

татимчасовогозберігання закритеріями: 

- нормативність ведення 

(прошита,пронумерована,скріпленап

ечаткою); 

- наявністьпідписівпроознайомленняз наказами; 

- відповідністьномеранаказуномерувкнизіреєстрації. 

постійно Косьміна М.М.  

21. ОрганізуватироботущододотриманнявимогЗаконуУкраїни“

Провідпустки”,асаме: 

- видати наказ про графік відпусток працівників 

употочномукалендарномуроці,погодитизпрофкомо

м,довестийогодовідомавсіхпрацівників; 

- надаватиповну щорічну основну відпустку 

через10місяцівпісля прийняття нароботу; 

- надавати педагогічним працівникам повну 

щорічнуосновнувідпусткуулітнійперіод; 

- повідомлятипрацівниківпроконкретнийперіодвідпу
сткиза2тижні 

- надаватидодаткові,соціальнівідпусткибеззбереженн

я заробітноїплати 

 

січень 

 

протягом

рокузгід

нографік

а 

 
 

протягомро

ку 

Косьміна М.М.  

22. Забезпечитидотриманнявимогчинногозаконодавстващодопо

силенняпротидіїкорупції працівникамисанаторної 
школи 

Протягом

року 

МаксименкоМ.В.  

23. ПереглянутиПравилавнутрішньоготрудовогорозпорядку 
закладу. 

серпень Максименко М.В.  

24. Організувати роботу щодо виконання положень 
Колективногодоговору. 

протягом 
року 

ЧехловаО.О.  

СОЦІАЛЬНИЙЗАХИСТПРАЦІВНИКІВ 
 

1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів 

поствореннюбезпечних танешкідливих 

умовпрацівідповіднодовимогнормативнихдокументівзохо

рони 
праці. 

Протягом

року 

МаксименкоМ.В.  
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2. Забезпечитисуворедотриманняпосадовимиособамитапрац

івникамивимогЗаконуУкраїни“Проохорону 
праці”,нормативнихактівпроохоронупраці. 

Протягом

року 

МаксименкоМ.В.  

3. Зберігати за працівниками , які втратили 

працездатністьузв’язкузнещаснимвипадком,місце 

роботитасереднюзаробітнуплатунавесьперіоддовстанов

лення 
відновленняпрацездатності. 

Постійно МаксименкоМ.В.  

4. Проводитиатестаціюробочихмісцьзаумовамипраці Запотребою МаксименкоМ.В.  

5. Виконувативсі запланованізаходипопідготовці до 
роботив зимовийперіод 

Вересень– 
листопад 

ЖилінаГ.О.  

6. Забезпечуватиналежне утриманнясанітарно– 
побутовихприміщень. 

Постійно ЖилінаГ.О.  

7. Забезпечити постійний контроль за 

своєчаснимвведенням в дію нормативних документів з 

питаньорганізації,нормуванняпраці,розподілунавчальн

ого 
навантаження. 

Постійно МаксименкоМ.В.  

8. Забезпечуватиефективнийконтрользадотриманнямв 
санаторноїшколизаконодавствапрооплатупраці. 

Постійно Максименко М.В.  

9. Забезпечуватисвоєчаснувиплатузаробітноїплати. Постійно Максименко М.В.  

10. Гарантуватиоплатупрацізароботувнадурочнийчас,у 
святковітавихідніднізгідночинногозаконодавства. 

Постійно Максименко М.В.  

11. Гарантувати виплату мінімальної заробітної плати 

урозмірах,ненижчезаконодавчовстановленогорозміру 
мінімальноїзаробітноїплати. 

Постійно МаксименкоМ.В.  

12. Забезпечити в санаторної школи гласність умов 
оплатипраці, порядку виплати доплат, надбавок, 

винагород,інших 
заохочувальнихкомпенсаційнихвиплат, 
положеньпропреміювання. 

Постійно МаксименкоМ.В.  

13. Зберігатиза працівникамимісцероботиі середній 
заробітокзачаспроходженнянимимедичногоогляду. 

Разнарік Максименко М.В.  

14. Надаватищорічнітарифнівідпусткипедагогічним 
працівникам 

Згідно 
графіку 

Максименко М.В.  

15. Надавати відпустки або їх частинукерівникам 

тапедагогічнимпрацівникампротягомнавчальногорокуу 

зв’язкузнеобхідністюсанітарно–

курортноголікування. 

Запотребою МаксименкоМ.В.  

16. Забезпечитивиконанняосновнихположеньзакону 
України«Прозахист персональних даних» 

Постійно Максименко М.В.  

17. Проводитибесідизпрацівникамисанаторної школи 
щодопротидії таподоланнякорупції 

Постійно Максименко М.В.  

 

 

4.5.1. Роботазмолодимиспеціалістами 
 

Змістроботи Термін 
Відповідальний

завиконання 

Відмітка 

провиконан

ня 

1. Оновитибанкданихмолодихвчителів 

тавчителів,щопотребуютьметодичної 
підтримки. 

 

До05.09.2022 
РєзніковаВ. О. 

 

2. Призначити наставників 

длямолодихвчителівтавчителів,щ
о 
потребуютьпідтримки 

 

До05.09.2022 
РєзніковаВ. О.  

3.Провестиспівбесіди: 

- плануваннянавчальноїроботи, 

- змістпрограмногоматеріалу; 
- веденняшкільноїдокументації 

 

До02.09.2022 
 

РєзніковаВ. О. 
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4.Скластипланспільноїроботимолодого До09.09.2022 РєзніковаВ. О.  
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учителятаучителя-наставника    

5.Організувативзаємовідвідуванняуроківм

олодихвчителівтавчителів-наставників 

Упродовж 

навчального

року 

РєзніковаВ. О.  

 

6.Організуватироботузсамоосвіти 
Упродовжн

авчального 
року 

РєзніковаВ. О.  

7. Заслухатитворчізвітимолодихвчителів 
назасіданніметодичноїради 

Травень 
РєзніковаВ. О.  

9.Провестивідкритіуроки молодими 

вчителямитавчителями,щопотребуютьм

етодичноїпідтримки 

За 

окремимгр

афіком 

РєзніковаВ. О.  

 

4.6. Організаціяосвітньогопроцесуназасадахлюдиноцентризму 

4.6.1. Розвитокгромадськогосамоврядування 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відмітка 

провиконан

ня 

1. Організувати роботу щодо систематизації 

законодавчихтанормативно-

правовихдокументівзізверненнямигромадян, асаме: 

- ЗаконУкраїни“Прозверненнягромадян”від01.01.2020 

- Указ Президента України «Про першочергові 

заходищодозабезпеченняреалізаціїтагарантуваннякон

ституційногоправаназверненнядоорганівдержавноївла

дитаорганівмісцевогосамоврядування»від 

07.02.2008№109 

- ПостановаКабінетуміністрівУкраїни«Прозатвердженн

я Інструкції з діловодства за 

зверненнямигромадянворганахдержавноївладиімісцев

огосамоврядування,об’єднанняхгромадян,напідприєм

ствах,в установах,організаціяхнезалежновід форм 

власності, в засобах масової інформації» 

від14квітня1997р. №348 

вересень Максименко 

М.В.Волковська

Т.Б. 

 

2. ЗдійснюватиреєстраціїзверненьгромадянуКнизі 
реєстраціїзверненьгромадянвідповіднодоформиведення 

таповноти запису 

постійно ВолковськаТ.Б.  

3. ЗдійснюватиприйомгромадянвідповіднодоГрафіка 
прийомугромадянз особистихпитань. 

Постійно ВолковськаТ.Б.  

4. Організувати роботу зі зверненнями
 громадянвідповіднодонаступноїсистеми
: 

- дотриманнятермініврозглядузвернень,клопотаньгром

адян(згідноізЗаконом); 

- забезпеченнягромадянправомприйняттяособистоїучас

тіурозглядізвернень,скарг; 

- забезпеченняправагромадянвідповіднодо96т..18Закон

у; 

- здійснювати надання відповідей відповідно

дочинногозаконодавства; 

- визначатипричинуповторнихзвернень,

усуватинедолікиуразіїхвиявленнятерміново; 

- здійснювати розгляд питання про роботу
іззверненнямигромадяннанарадах. 

Постійно ВолковськаТ.Б.  
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4.6.2. Роботарадизакладу освіти 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відмітка

про 
виконання 

1 І –езасідання 

1..Затвердженнярічногоплануроботисанаторноїшколи 

на2022/2023навчальний рік. 

3.Проорганізаціюхарчування учнів санаторноїшколи. 

5.Проорганізаціюіндивідуальногонавчання. 

26.09.2022 Манакова О.О.  

2 ІІ –езасідання 

1. Проздійсненнягромадськогоконтролюзаорганізаціє

юхарчування. 

2. Аналізвідвідуванняучнямисанаторноїшколитавикон

аннякомплексногопланузапобіганнязлочинностісередуч

нівськоїмолоді. 

3. Соціальнийзахистдітей–

сиріт,підопікою,ізбагатодітнихсімей. 

4. Про стан роботи у санаторної школи зі 

зверненнямигромадянзаІпівріччя 2022-

2023навчальногороку 

січень2023 Манакова О.О.  

3  

ІІІ –єзасідання 

1. Підсумки роботи ради санаторної школи у 

2022/2023навчальномуроцітавизначенняпріоритетних

напряміввроботіна2023/2024навчальнийрік 

2. Про атестацію педагогічних 

працівниківсанаторноїшколи. 

3. Пропогодженняробочогонавчальногоплануна2023/20

24навчальний рік 

травень2023 Манакова О.О.  

 

4.6.3. Роботаорганівучнівськогосамоврядування 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

1 ІЗасідання 

1. Переобраннялідера санаторноїшколи. 
2. Вивчення структури самоврядування 

на2022/2023 навчальний рік. Розподіл 
обов’язківсеред. 

3. Затвердження плану проведення 

засіданьсамоврядуваннянаІ семестр 

2022/2023навчальногороку. 

4. Затвердження планів роботи секторів 

на2022/2023навчальний рік. 

5. Затвердження плану – сітки ради лідерів 

навересень 2022/2023н.р. 

6. Інше. 

Вересень

2022 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

2 ІІЗасідання. 

1. Активізаціяроботирадилідерів 
упідготовцітапроведеннізагальношкільнихсвят
. 

2. ОрганізаціятапроведенняусанаторноїшколиДня 

працівникаосвіти. 

3. Затвердження плану – сітки ради лідерів 

нажовтень 2022/2023н.р. 

Вересень

2022 

Педагог-

організатор
Радалідерів 
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 4. Інше.    

3 ІІІЗасідання 

1. Організація учнів-волонтерів для 

відвідуванняпритулкудлятваринучастьвакції«Щасливал

апа»2022. 

3. БлагодійнаакціядоДнялюдейпохилоговіку. 

4. Концерт-

привітаннядоДняЗахисникаВітчизни.Написання 

листівдля військових. 

5. Інше. 

 

ІV Засідання 

1. Шкільний проект з підшефними класами 

«Дозвіллянаперервахдляпочаткової школи». 

2. Робота 

секторівдисципліниіпорядкупоорганізаціїконтролю 

зачергуваннямукласах. 

3. Проведенняконкурсунакращийкласнийкуточок. 

4. Затвердженняпланупроведенняосінніхканікул,с

кладеногорадоюлідерів(пропозиціївідкласу)спільно 

зпедколективомсанаторноїшколитаколективамикласів. 

5. Підготовкадозборумакулатури«Сортуй!Будьеколог

ічним!». 

6. Затвердження плану – сітки ради лідерів 

налистопад2022/2023н.р. 
7. Інше. 

Жовтень

2022 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

 VЗасідання 

1. Робота з питань боротьби з 

правопорушеннямиучнів.Секторукомісіїдисципліниіпор

ядкууційроботі. 

2. Проведення акції«Запали свічку 

пам’яті»доДняпам’ятіжертвГолодомору. 

3. Підготовкавиступусекторуінформації(спільнозп

ресцентром)доміжнародногоДняборотьби 

зтютюнопалінням. 

4. Підготовкасекторудозвіллядо«Листопадфест» 
5. Інше. 

 

VІЗасідання 

1. Вивченнясекторомнавчаннятаосвіти,показників 
успішності та необхідності у її підвищеннісередучнів. 

2. Заслуховування питання про дисципліну 

учнівсанаторноїшколипідчасперебуваннявсанаторноїшк

оли та позашкільний час. Робота сектору дисциплінита 

порядкуповихованнюв учнів свідомої дисципліни. 

3. Затвердженняплану–

сіткирадилідерівнагрудень2022/2023н.р. 
4. Інше. 

Листопад

2022 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

 

4 
VІІЗасідання 

1. Робота сектору навчання та освіти з учнями, 

якімаютьпочатковийрівеньзнаньтаучнів,якінерегулярно

виконуютьписьмовідомашнізавдання. 

2. Контроль з боку сектору дисципліни та 

порядкузазовнішнімвиглядомучнівусанаторноїшколи.О

рганізація рейдів –перевірок. 

3. Організація роботи сектору інформації 

(спільнозпресцентром)доміжнародногоДня СНІДУ. 

4. Інше. 

 

VІІІЗасідання 
1. РезультатироботирадилідерівзаІсеместр, 

Грудень

2022 

Педагог-

організатор

Радалідерів 
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 (підсумки роботи ради у повному її складі та окремо 

покомісіях). 

2. ОрганізаціяпроведенняНоворічнихсвят. 

3. Затвердженняпланупроведеннязимовихканікул,

складеногорадоюлідерів(пропозиціївідкласу) спільно з 

класними колективами, 

педколективомсанаторноїшколи. 

4. Проведенняконкурсупозборумакулатури 

« Сортуй!Будьекологічним!». 

4. Затвердженняплану–

сіткирадилідерівнасічень2022/2023н.р. 
5. Інше. 

   

 

5 
ІХЗасідання 

1. Затвердження плану проведення засідань 

радилідерівнаІІсеместр2022/2023н.р. 

2. Проведення роботи з учнями схильних 

доправопорушень(спільнозсоціально-

психологічноюслужбою) 

3. Бесіда про правопорушення в 

учнівськомуколективіразомзсекторомдисциплінит

апорядку. 

4. Інше. 

 
ХЗасідання 

1. Роботасекторунавчаннята освітизучнями, 

якісистематичноневиконуютьдомашнього завдання. 

2. УзгодженняпланузаходівдоДняСоборностіУк

раїни. 

3. Затвердження плану – сітки ради лідерів 

налютий2022/2023н.р. 

4. Інше. 

Січень

2023 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

 

6 
ХІЗасідання. 

1. АкціядоДнявшануванняГероївНебесноїсо

тні«Пам’ятаємо.Незабудемо.» 

2. СвятковапоштадоДняСвятогоВалентина. 

3. Результатипроведенихрейдівперевірокп

орядкутазовнішньоговигляду. 

4. Інше. 

 

ХІІ Засідання. 

1. Роль ради лідеріву виявленні 

обдарованихучнів. 

Організаціязустрічейзаінтересамитазахопле

ннями. 

2. Організаціяакції« 

Недайзагинутиукраїнськомуслову!

» 

3. Затвердження плану – сітки ради лідерів 

наберезень2022/2023н.р. 

4. Інше. 

Лютий

2023 

Педагог-

організатор

Радалідерів. 

 

7 ХІІІЗасідання. 

1. Організаціятапроведеннятижнясім’ї. 

2. Проведеннясвятажіночностітакраси. 

3. Проведеннярейдуперевіркипоприбираннюклас

нихкімнат. 

4. Організаціяквесту« Чиїцеслова?» 
5. Інше. 

 

ХІVЗасідання 

1. ОрганізаціятапроведенняШевченківськоготижн

я. 

2. Проведення заходів до Всесвітнього

 таВсеукраїнськогоднів 

боротьбиіззахворювання 

Березень

2023 

Педагог-

організатор

Радалідерів 
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 натуберкульоз. 
3. Підготовка та організація до

 щорічногошкільногосвята. 

4. Затвердженняплану–

сіткирадилідерівнаквітень2022/2023н.р. 

5. Інше. 

   

8 ХVЗасідання 

1. Екологічна акція«Приберемосвіт» 

2. Організація та проведення заходів 

доВсесвітньогодня здоров’я. 

3. Проведення конкурсу екологічних 

агітбригадкласнихколективів. 

4. Підготовкадозборумакулатури«Сортуй!Б

удьекологічним!». 

5. Інше. 

 

ХVІЗасідання 

1. Підготовкадопроведення 

усанаторноїшколиВахтипам’ятіначесть ДняПеремоги. 

2. Організація та проведення заходів до Дня 

пам’ятіЧорнобиля. 

3. Затвердженняплану–

сіткирадилідерівнатравень2022/2023н.р. 

4. Інше. 

Квітень

2023 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

 

9 
ХVІІЗасідання 

1. Співпраця ради лідерів з колективами класів 

тапедколективом санаторної школи у виконанні планів 

тазавдань,передбаченихрічнимпланомроботисанаторно

їшколи.Результативністьцієїроботи. 

2. АкціядоМіжнародногодняпам’ятітапр

имирення «Зіркапам’яті» 

3. Підведенняпідсумківроботисамоврядуванняз

анавчальнийріктапланинамайбутнє. 

4. Інше. 

 
 

ХVІІІЗасідання 

1.Підготовкатапроведеннязагальношкільногоспортив

ного свята « Тато, мама і я – спортивна 

сім’я»2.Проведення звітно –виборчихзборів. 

3. Визначеннязавданьщодороботисектрівнана

ступнийнавчальний рік. 

4. Складання ради лідерів з колективами 

класівпропозицій до плану роботи на наступний 

навчальнийрік. 
5. Інше. 

Травень

2023 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

10 Вибори активів класівтаделегування представників 

класних колективів до радилідерів. 

Вересень

2022 

Класнік

ерівники 

 

11 Організація роботи ради лідерів санаторноїшколи Упродовж 
місяця 

Педагог- 
організатор 

 

12 Затвердження плану проведення засідань ради лідерів 

наІсеместр2022/2023на.р. 

Вересень

2022 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

13 Визначення представниківвід класів тазавдань щодо 

роботи секторівна 2022/2023навчальний рік. 

Вересень

2022 

Педагог-
організаторКлас

ні 
керівники 

 

14 Проведеннярейду«Чистотатапорядок». Упродовж Педагог-  
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  місяця організатор 
Рада лідерів 

 

15 ЗаходидоДняпрацівника освіти  

Жовтень

2022 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

16 Організаціязактивомкласів засідань щодо 

проведенняДнясамоврядуванняначестьДняпрацівник

а освіти 

Вересень
2022рік 

Педагог-
організатор

Радалідерів 

 

17 ЗаходидоВсеукраїнськогоднябібліотек. Вересень

2022 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

18 Рейд-перевірка«Бережи шкільний підручник». Упродовж 
місяця 

Класні 
керівники 

 

19 Організація виставки-конкурсуосінніх композицій Вересень-

Жовтень 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

Класніке
рівники 

 

20 ЗаходидоМіжнародногоднялюдейпохилоговіку. Жовтень

2022 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

21 ПідготовкадоДняукраїнськогокозацтва.(Заокремимплано

м) 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

22 ПроведеннязаходівдоМіжнародногоДнязахистутварин: 

- Відвідування притулку для тварин (

 задомовленістю) 

- Інтерактивнілекціїблагодійноїорганізації 

«Щасливалапа» 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

нікерівники 

 

23 Участьлідера 

санаторноїшколивустановчійсесіїміськогоучнівсь

когопарламенту. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організаторЛі

дерсанаторної 
школи 

 

24 Засіданнярадилідерів санаторноїшколи. Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

25 Участьрадилідерівсанаторноїшколиупроекті 

«Допомога молодшим школярам»:організація 

дозвіллянаперервах,інтерактивноїпатріотичноїзарядки,

підготовкадо участівзагальношкільних заходах. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

26 Участьузаходах,присвячених 

відзначеннюрічницівизволення України від німецько-

фашистськихзагарбниківуВеликій Вітчизнянійвійні. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

27 Проведеннярейдів: 

«Зовнішній вигляд» 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 
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 «Зовнішнійвигляд» 

«Станпідручників» 

   

28 Робота по благоустроютериторії санаторної школи.( 

запотребою) 

Упродовж
місяця 

Класнік
ерівники 

 

 

29 
ПідготовказаходівдоДняукраїнськоїписемностітамо

ви: 

- Випускстіннівок«Мовомоякалинова» 

Листопад

2022 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

30 Підготовкавиступусекторуінформаціїдо 

Міжнародногодняборотьбизтютюнопалінням. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

31 РозробкаінформаційнихматеріалівіпідготовказаходівдоМ

іжнародногоднятолерантності. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

32 Розробкаіпідготовказаходів 

доДнязахиступравдитини.День 

спільнихдійвінтересах дітей. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

33 Розробка іпідготовка заходівдоДняГідностіі 

Свободи(заокремимпланом) 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

34 Організаціяакціїпозборумакулатури« 

Сортуй!Будьекологічним!» 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

Класніке

рівники 

 

 

35 

Звітлідерасанаторноїшколи 

провиконануроботузаIсеместр2022/2023н.р. 

Грудень

2022 

Педагог-

організаторЛі

дерсанаторної 
школи 

 

36 ІнформаційнаакціядоВсесвiтньогодняборотьбизiСН

ІДом. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

37 Проведенняшкільної благодійної акції до Дня 

захиступравінвалідів. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

Класніке

рівники 

 

38 ОрганізаціязаходівдоДняСвятогоМиколая.Св

.Андрія 

Андріївськівечорниці 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

39 РозробказаходівдоДнясоборності та 

свободиУкраїни.(заокремимпланом) 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

40 ЗасіданняРадипрофілактики.Проведенняроботизуч

нями схильних до правопорушень (спільно 

зсоціально-психологічноюслужбою). 

Січень

2022 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

Класніке

рівники 
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41 Звітсекторудисципліниі порядку. Січень
2023 

Педагог-
організатор 
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   Радалідерів  

42 Робота сектору навчання та освіти з учнями, 

якісистематичноневиконуютьдомашньогозавдання. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

43 ОрганізуватипривітаннягромадськостізНоворічнимита

різдвяними святами. 

Грудень-
Січень20

22/2023 

Педагог-
організатор

Радалідерів 

Класніке

рівники 

 

44 ОрганізаціясвятковоїпоштидоДнясвятогоВалентина. Лютий 
2023 

Педагог- 
організатор 

 

45 Звітсекторунавчання 

таосвітищодорівнянавчальнихдосягненьучнівсередньо

їсанаторноїшколи. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

46 Проведеннязаходів 

доДнявшануванняГероївНебесноїсотні. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

47 Організація акції « Не дай загинути 

українськомуслову!» 

Упродовж
місяця 

Педагог-

організатор

Рада 
лідерівКлас

ні 
керівники 

 

48 ОформленняплакатівдоМіжнародногоднярідноїмови. Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

Класніке

рівники 

 

49 ОрганізаціязаходівдоМіжнародногожіночогоДня. Березень

2023 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

50 Звіт секторуінформації. Упродовж
місяця 

Педагог-
організатор

Радалідерів 

 

51 Допомога в організації Шевченківського тижня 

(заокремим графіком) «Пісня Кобзаря живе в 

серціукраїнців» 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

Класніке

рівники 

 

52 Організаціяквесту« Чиїцеслова?» Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

53 ЗаходидоВсесвітньоготаВсеукраїнськогоднівбо

ротьбиіззахворюваннямнатуберкульоз: 

Підготовкса виступу агітбригади « Туберкульоз – 

ценебезпечно,аленесмертельно» 

Упродовж
місяця 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

54 Допомогавпідготовці дотрадиційногошкільногосвята Упродовж

місяця 

Педагог- 
організатор

Радалідерів 

 

55 Проведеннярейдуперевіркипоприбираннюкласнихкімнат

. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

56 ВідзначитиДеньСміху. Квітень Педагог-  
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  2023 організатор 
Рада лідерів 

 

57 Звітсекторукультуритадозвілля Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

58 Організаціята проведенняекологічної акції 

«Приберемосвіт» 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

59 ІнформаційніхвилинипроВеликдень.КонкурсП

асхальнихкомпозицій.«Великоднійоберіг» 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

60 Розробка та втілення заходів доВсесвітнього 

дняздоров'я 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

61 Організаціялінійкипам’ятідоДняЧорнобильськоїтра

гедії. 

Упродовж

місяця 

Педагог-
організатор

Радалідерів 

Класніке

рівники 

 

62 ЗаходидоМіжнародногодняптахів.Виготовленняш

паківень. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

63 ЗаходидоДняпам’ятітапримирення Травень

2023 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

64 ВипуститигазетудоДня Матері Упродовж

місяця 

Педагог- 
організатор
Радалідерів 

 

65 Організаціятематичногосвята доДняЄвропи Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор

Рада 

лідерівКлас

ні 
керівники 

 

66 Наданнядопомогиворганізаціїпроведенняспортив

ного свята учнів санаторної школи « Тато,мама,я–

спортивнасім’я!» 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор 

Класніке

рівники 

 

67 Підведення підсумківроботи 

активівкласів,учнівськогосамоврядуванняуІІсеместрі20

22/2023н.р. 

Упродовж

місяця 

Педагог- 
організатор

Радалідерів 

 

68 Проведеннязвітно– виборчихзборів. 

Визначеннязавданьщодороботисекторівнанаступнийнавч

альнийрік. 

Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор
Радалідерів 

 

69 Допомогаворганізаціїсвятаостанньогодзвоника. Упродовж

місяця 

Педагог-

організатор 
Рада лідерів 

 

70 Допомогавпроведенні випускноговечора Упродовж 
місяця 

Педагог- 
організатор 
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71 Участьворганізаціїтапідготовці 

свята«Першогодзвоника» 

Конкурсмалюнків «Щобнепотрапитив біду, яправила 

Вересень
2022 

Педагог-
організатор 
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 дорожнівчу» 

Організаціявиставки-конкурсуосінніхкомпозицій 

   

72  

ПідготовкаіучастьупроведенніДняпрацівникаосв

іти 

 

ЗаходидоМіжнародногоднялюдейпохилоговіку. 

 

Підготовка доДняукраїнськогокозацтва 

 

Проведення заходів до Міжнародного Дня 

захистутварин: 

- Відвідуванняпритулкудлятварин(зад

омовленістю) 

- Інтерактивнілекціїблагодійноїорганізації 

«Щасливалапа» 

Жовтень

2022 

Педагог-

організатор 

 

73  
Конкурсно- розважальнагра«ЯлюблюУкраїну» 

(доДня писемностіімови) 

Пошук талантів «Листопад 

фест»Конкурс«Новорічнийподару

нок» 

Розробка іпідготовказаходівдоДняГідності Свободи 

Листопад

2022 

Педагог-

організаторКл

аснікерівники 

 

74 ПроведенняконкурсуноворічнихпісеньД

опомогаупроведенні новорічнихсвят 

ОрганізуватифлешмобдоВсесвітньогодняборотьбизі 

СНІДом 

Грудень

2022 

Педагог-

організаторКл

аснікерівники 

 

75 Проведенняігровихперерв 

ВиставкамалюнківдоДня СоборностіУкраїни 

Проведеннявікторини«Чизнаєштиказковихге

роїв?»(1-2кл) 

Розробка заходів доДнясоборностіта свободиУкраїни 

Організуват,привітаннягромадськостізноворічнимита

різдвяними святами 

Січень

2023 

Педагог-

організаторКл

аснікерівники 

 

76 Допомога упроведенні вечора-зустрічі звипускниками 

Допомога упроведеннясвятадоДняВалентина 

Проведеннявікторини«Знайівиконуйправиладо

рожньогоруху»(3-4кл) 

Лютий

2023 

Педагог-

організаторКл

аснікерівники 

 

77 Допомогаупідготовціконцертудо8 Березня 

Літературно-

музичнакомпозиціядоднянародженняТ.Г.Шевченка 

Конкурсреклами«Мояшкола-

найкраща»(створенняемблеми санаторноїшколи) 

Конкурс«Казки насцені»(1-4кл.) 

ДопомогаворганізаціїШевченківськоготижня«Пісняко

бзаря живевсерціукраїнців» 

Березень

2023 

Педагог-

організаторКл

аснікерівники 
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 Допомогаупідготовцідотрадиційногошкільногосвята    

78 ОрганізаціяігровихперервдоДнягумору 

Літературно-музична композиція до Дня 

довкілляПідготовкадоДняСміху 

Квітень
2022 

Педагог-

організаторКл

аснікерівники 

 

79 Проведеннясвятаостанньогодзвоника 

Аналізроботирадилідерівтасекторівпротягом202

2/2023н.р. 

Організаціязаходів до відзначення Дня 

жертвполітичнихрепресій. 

Наданнядопомогиворганізаціїпроведенняспортивного 

свята учнів санаторної школи «тато, мама,я-

спортивнасім`я» 

Травень

2023 

Педагог-

організатор

Радалідерів 

 

80 Фотовиставка«Яктипровівлітніканікули?» 

Анкетування«Рольсамоврядуванняупідготовцітапр

оведеннізагальношкільнихсвят» 

ЗаходидоДняпрацівникаосвіти 

ЗаходидоВсеукраїнськогоднябібліотек 

Вересень

2022 

Педагог-

організатор 

 

81 ПідготовкадоДня українськогокозацтва 

Участьузаходах,присвяченихвідзначеннюрічницівизволе

ння України від німецько-фашистськихзагарбниківуВВВ 

Жовтень

2022 

Педагог-

організатор 

 

 

4.6.4. Роботазбатьківськоюгромадськістю 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

 1.Пропідсумкироботисанаторноїшколиза2022/2023 Вересень Педагог-  
навчальнийріктаперспективиїї діяльності в 2022 організатор 

наступному2022/2023навчальномуроці  Соціально- 
2.Роботасанаторноїшколиз профілактики  психологічна 

правопорушень.  служба 

3. Робота колективусанаторної школиз попередження   

дитячоготравматизму.   

4. Виборидорадилідерівсанаторної школи.   

5.Простанроботиусанаторноїшколизізверненнями   

громадянзаІпівріччя 2021року   

 1.Пропідготовкуучнів9-гокласудоучастівдержавній Квітень Педагог-  
підсумковійатестаціїу2022/2023 н.р. 2023 організатор 

2.Проорганізаціюоздоровленнядітейвлітнійперіод  Соціально- 

3.Простанроботиусанаторноїшколизізверненнями  психологічна 

громадян заІІпівріччя2022року  служба 

4.Відповідальністьбатьківабоосіб,щоїхзаміняють,   

завчинкинеповнолітніх.   
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4.6.5. Освітнітагромадськіініціативиучасників освітньогопроцесу 

 
№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

1 «Сприянняосвіті.Програми«Навчаннячерез дію», 
«Безмежнийсвіт гриз LEGO» 

Упродовж 
навчального

року 

  

2 ПРОЕКТ Упродовж 

навчального
року 

  

3 ПРОЕКТ Упродовж 
навчального

року 

  

4 «Я –дослідник» Упродовж 
навчального

року 

  

5 «Формування 

здоров’язбережувальноїкомпетентностішляхомвп

ровадженняваріативної 
програми«Абеткахарчування» 

Упродовжна

вчального 
року 

  

6 «ВиховнийпростірХарківщини:векторирозвитку» Упродовжна

вчального 
року 

  

7 «Модернізаціязмістута формипідготовкиучнів 

доДПА уЗЗСО» 

Упродовжна

вчального 
року 

  

8 «ПроєктSTEM» Упродовжна
вчального 
року 

  

9 «Моніторингякостіосвітивумовахмодернізаціїосвітнь

огопростору» 

Упродовж 
навчального

року 

  

10 ПРОЄКТ Упродовжна

вчального 
року 

  

 
 

4.7. Формуваннятазабезпеченняреалізаціїполітикиакадемічноїдо

брочесності 
 

№

з/п 

Заходи Термінв

иконання 

Відповідальний Відміткап

ровиконан

ня 

1 ВивченняЗаконуУкраїни«Прозапобіганнякорупції» Вересень 
2022 

Максименко 
М.В. 

 

2 Круглийстіл «Законодавствотакритеріїаудитушкіл» Жовтень 
2022 

РєзніковаВ.О.  

3 Інструктаж для відповідальних осіб за 

перевіркуучнівських конкурсних робіт на наявність 

академічногоплагіатузвикористаннямплатформиінформ

аційної 
системи«Страйкплагіаризм» 

Жовтень

2022 

Заступник 

зНВР 

 

4 Круглийстіл«Доброчесність 

всучасномуакадемічномусередовищі: 

правовіітехнологічні 
аспекти» 

Січень

2023 

ГоловиМО  

5 Компетентностівчителя,необхіднідляефективногона
вчання академічногописьма 

Березень
2023 

БілоцькаТ.Ю.  

7 Онлайн-курсзмедіаграмотності,зорієнтованийна 
попередження загроз дезінформації від 

мережіІНТЕРНЕТ 

Квітень

2023 

КотеньоваО.В.

БерусТ.В. 
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