Вступ
Попівська ЗОШ І-ІІ ступенів є невід’ємною складовою частиною системи
загальноосвітніх закладів України. У своїй діяльності вона керується
положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Положенням про
загальноосвітній навчальний заклад» та іншими нормативно-правовими
актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням
та розпорядженням обласної, районної рад, правилами і нормами охорони
праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та
Правилами внутрішнього розпорядку.
Відповідно до законів України « Про освіту», « Про загальну середню
освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010. № 778, Порядку
державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів, затвердженого наказом МОН України від 30.01.205. № 67,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.08.2015. за № 173/26618,
на виконання Плану проведення атестаційної експертизи навчальних закладів
Берегівського району, затвердженого наказом відділу освіти, молоді та
спорту Бергівської РДА від 09.01.2014. №4 « Про затвердження
перспективного плану атестаційної експертизи навчальних закладів
Берегівського району», наказу відділу освіти « Про проведення атестаційної
експертизи Попівської ЗОШ І-ІІ ст. з угорською мовою навчання Берегівської
РДА Закарпатської області « від 01.12.2016. № 97, наказу відділу освіти «
Про результати державної атестації Попівської ЗОШ І-ІІ ст. з угорською
мовою навчання Берегівської РДА Закарпатської області « від 12.04.2017. та
на підставі рішення педради школи від 15 травня 2017 року, протокол № 3
Попівську ЗОШ І-ІІ ст. з угорською мовою навчання Берегівської районної
ради Закарпатської області визнано атестованою та підтверджено право
Попівської ЗОШ І-ІІ ст. з угорською мовою навчання Берегівської районної
ради Закарпатської області на надання початкової освіти та базової загальної
середньої освіти з видачею документів про освіту державного зразка про
відповідний рівень освіти.
Головне завдання роботи школи - створення сприятливих умов для
розвитку навчання і виховання школярів, надання якісних освітніх послуг.
Досягнення,перспективне
планування роботи школи це результат
щоденної спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів.

Аналіз підсумків минулого року та завдання на новий

2017/2018 навчальний рік.
У 2017/2018 н.р. у школі було відкрито 9 класів, у яких навчалося 89
учнів. Школа працювала за п’ятиденним тижнем, навчання відбувалося
угорською мовою за чинними міністерськими Типовими навчальними
планами, у 5–8 класах використовувався Індивідуальний
Типовий
навчальний план з поглибленим вивченням української мови.
Середня наповнюваність класів– 10 учнів. У школі за рахунок бюджетних
коштів працювали 2 групи продовженого дня з неповним денним
перебуванням (2 вихователі, по 0,5 ст.), яку відвідувало 38 учнів 1-4 класів.
У річному плані роботи школи були відображені заходи щодо охоплення
дітей і підлітків шкільного віку навчанням. Організовувались зустрічі з
представниками правоохоронних органів та громадськості, проводилась
профорієнтаційна робота тощо. Питання зайнятості учнів обговорювались
на загальношкільних батьківських зборах, нарадах при директорові,
методичних об’єднаннях класних керівників, засіданнях органів учнівського
самоврядування, за потреби виносились
на розгляд педагогічної та
піклувальної ради школи.
Жоден учень школи не перебував на обліку служби у справах дітей
Закарпатської ОДА.
Педагогічний колектив, учні школи, їх
батьки сприяли створенню
позитивного іміджу школи у селі, районі, області за допомогою наступних
чинників :
-пропагування досягнень школи в пресі, в Інтернеті ( розміщення інформації
про життя і результати роботи школи, публікація корисних повідомлень для
учнів, батьків, для громади на власному сайті );
-робудова матеріально-технічної бази школи;
- збереження шкільної мережі ;
-забезпечення умов надання якісної освіти;
- розвиток самоосвіти педагогічного колективу.
- вивчення запитів учнів, батьків, запитів сучасного ринку праці;
- організація оздоровлення та відпочинку учнів школи;
- організація роботи з обдарованими дітьми;
- розробка перспективних планів;
- співпраця з іншими школами.
Школа підтримує тісні зв'язки з місцевим дитячим садком «Сонечко».
Щорічно проводяться бесіди, екскурсії до школи для майбутніх
першокласників та їх батьків.
Освітній процес
У 2017/2018 н.р. педколектив школи спрямовував свою діяльність на
розвиток особистості на принципах державності і гуманізму, ефективне
використання продуктивних методів навчання і виховання, розвитку роботи з

національно-патріотичного виховання, удосконалення роботи з охорони
здоров’я підростаючого покоління.
Учителі школи мають відповідну вищу фахову освіту, своєчасно проходять
курсову перепідготовку на базі ЗІППО.
Результати атестації вчителів наступні:
Зведені дані якісного складу вчителів школи
на кінець 2017/2018 н.р.
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Двоє учителів школи прийняли участь у Всеукраїнських конкурсах творчої
педагогічної майстерності:
1). Шютив Г.Г. – Всеукраїнський конкурс « Учитель року-2018 « у номінації
« Фізика « ;
2). Кидибиц Л.Я. – Всеукраїнський конкурс « Учитель року-2018 « у
номінації « Українська мова і література « ( ІІ місце у І етапі ).
ІІ. Колективні та групові форми роботи
1. У 2017/2018 н.р. була організована наставницька робота з підвищення
якості роботи молодих спеціалістів ( Шютив Гр.Г. – уч. початкових
класів, наставник – уч. початкових класів Шютив Л.А., Бакша П.Й. – уч.
фізкультури, наставник – уч. фізики Шютив Г.Г. ).
2. Робота методичних шкільних об’єднань була спрямована на
удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя,
удосконалення методології, методики проведення занять, забезпечення
потреб вчителя, підвищення рівня самоосвіти.
Перелік проблемних питань та методична підсистема роботи МШО
1) МО учителів початкових класів та ГПД ( кер. Кедебец Ч.Ш. ):
удосконалення форм і методів навчання.
2) МО учителів природничо-математичного циклу ( кер. Нодь М.Ю. ):
підвищення рівня практичної спрямованості навчання.
3) МО учителів суспільно-гуманітарного циклу ( кер. Кіш Е.Г. ): розвиток
творчої ініціативи учителів, учнів..
4) МО педагога-організатора, класних керівників, керівників гуртків
(
кер. Лакатош М.- О. Й. ): розвиток виховної роботи з обдарованими
дітьми.
За результатами участі у предметних олімпіадах школа посіла 5-е
місце серед шкіл І-ІІІ ступенів та І місце серед навчальних закладів І-ІІ

ступенів, учні школи неодноразово займали призові місця і у спортивних
змаганнях районного рівня.
Список учасників ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад
з навчальних предметів та переможців районних спортивних
змагань у 2017/2018 н. р.
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Учитель
Кедебец К.Т.
Маркуш А.О.
Маркуш А.О.
Кіш Е.Г.

Маркуш А.О.
Кароль В.В.,
Леврінц Ж.О.
Баков П.Й.
Леврінц Ж.О.

Проводилась робота з розвитку науково-пошуковій діяльності учнів,
залученню обдарованої молоді до участі у творчих предметних конкурсах
на добровільних засадах. Протягом року 3 учнів працювали у системі Малої
академії наук ( наукові керівники Кидибиц Л.Я., Буда Б.А., Нодь М.Ю. ). У І
семестрі відбулася Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус»
(координатор Кедебец К.Т., 23 учня ), у ІІ семестрі – Всеукраїнська гра «
Кенгуру « ( координатор Надь М.Ю., 27 учнів ). Учні школи приймають
щорічну участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика,
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса
Шевченка (7 учнів, вч. Кидибиц Л.Я., Шютив Л.А., ), у районному екологонатуралістичної конкурсі соціальної реклами « Чиста планета «
( керівник
проекту Кедебец К.Т., ІІ місце у районі). Велася цілеспрямована

систематична змістовна екскурсійна робота ( керівник краєзнавчого гуртка
Маркуш А.О. ).
Класні колективи брали активну участь у житті школи, працювали згідно
річного плану роботи школи виховних планів,
З метою організації культурного дозвілля учнів школи, розвитку їх творчих
здібностей у 2017/2018 н.р. було організовано роботу 5 гуртків художньоестетичного, краєзнавчого, філологічного, екологічного напрямків. Учні
оволоділи додатковими знаннями та розвили свої творчі здібності, прийняли
участь у роботі філії МАН м. Берегова ( 3 учнів ), у творчих конкурсах ( 15
учнів ).
У школі працює учнівське самоврядування ( педагог-організатор
Лакатош М.-О.Й.). Учні школи займаються волонтерською роботою
Посильну допомогу вчителям, учням надає бібліотека школи.
Шкільний музей школи має звання « Зразковий музей « (зав. Лакатош М.О.Й. ).
За результатами навчальної діяльності учні школи були нагороджені
Похвальними листами та Похвальними грамотами:
- початкова ланка: 8 учнів ( ПЛ ), 3 учнів ( ПГ );
- основна школа: 1 учениця ( ПЛ ), 8 учнів ( ПГ ).
Усіх учнів 1- 8 класів переведено до наступних класів, учням 9 класу
видано свідоцтва про освіту відповідно до кількості випускників школи у
2017/2018 н.р. ( 20 осіб ). Випускниці школи - Герив Богларці Олександрівні видано свідоцтво з відзнакою.
Середній бал свідоцтв за рівнем навченості у 2017/2018 н.р.: 7,82 .
Фінансово-господарська діяльність
Будівля школи була прийнята в експлуатацію у 1972 році, знаходиться у
хорошому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою
бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА.
Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата
заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи, здійснювалося
нарахування авансу. Вчасно перераховувались бухгалтерією проплати за
спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за
економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.
Проте система каналізації знаходиться у передаварійному стані і давно
потребує капітального ремонту. За рахунок благодійних коштів батьків
здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року.
Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти планово
проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його
збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна
документація, матеріали списуються або оприбутковуються.
У навчальному закладі реалізовано заходи щодо повного виконання
програми «Шкільний автобус» у частині підтримання транспортного засобу у
належному стані, перевезенні дітей ( 17 учнів ) та вчителів ( 3 вчителів ) до
місця навчання, роботи і проживання. За бюджетні кошти забезпечуються
необхідні паливно-мастильні матеріали, здійснена проплата за технічний
огляд транспортного засобу, страхування життя учнів, транспорта, та
придбання необхідних деталей.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду навчального закладу. Коридори, класи, вестибюль школи поступово
поповнюються стендами, активно проводиться робота з озеленення класів,
коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Своєчасно
обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом
проводиться скошування трави на газонах, вивезення сміття з території
школи. Потребує оновлення фасад навчального корпусу, необхідно, також,
замінити старі бетонні плити перед школою.
Щорічно під час підготовки школи до нового навчального року під
керівництвом завгоспа Кидибиц Е.Г. силами технічного персоналу школи
виконуються основні ремонтні роботи.
Залишаєтьтся невирішеним питання щодо капітального ремонту мосту
перед школою, тротуара до школи, закінчення ремонту опалювальної
системи. Монтаж енергомережі виконано повністю.
З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися
матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту
освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших
освітянських закладів, що дає можливість оперативно й мобільно
користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи,
вчасно знайомитися з новими документами, їх проектами.
Співпраця з піклувальною радою, з батьківськогим комітетом.
Перспективні плани
До управління справами школи долучалися батьки. У школі діяли
шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет, класні батьківські
комітети. На засіданнях шкільної ради згідно затвердженого робочого
навчального плану школи, розглядались питання навчання та оздоровлення
учнів, ремонту школи тощо. Така співпраця стала запорукою функціонування
і розвитку нашої школи.
У 2018/2019 н.р. з метою організованого переходу на новий Державний
стандарт початкової загальної освіти , затвердженого постановою КМУ
« Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти « від
21 лютого 2018 року, робота школи буде підпорядкована виконанню рішення
Колегії МОН України від 22 лютого 2018 року « Про затвердження Типових
освітніх програм програм для закладів загальної середньої освіти « та наказу
МОН України від 01.06.2017 р. « Про затвердження Додаткових заходів щодо
формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних
закладів з мовами національних меншин на 2017-2021 роки « з метою
підвищення якості освіти, розвитку розумової культури учнів, покращення
рівня
національно-патріотичного
виховання,
комп'ютерізації
та
інформатизації школи, формування засад здорового способу життя,
фізкультурної та спортивної роботи, роботи з обдарованими дітьми.
Школа працюватиме над проблемою підвищення ефективності
навчання через впровадження особистісно-зорієнтованої системи навчання і

виховання, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я
громадян як вищої соціальної цінності.

Циклограма роботи адміністрації школи
1. Атестація робочих місць учнів та вчителів – до 05.09.2018.
2. Укомплектування класів у 2018/2019 н.р.- до 03.09.2018.
3. Затвердження шкільної мережі у 2018/2019 н.р. – до 05.09.2018.:
п/н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Клас
Кількість учнів
1 клас
7 учнів
2 клас
7 учнів
3 клас
11 учнів
4 клас
11 учнів
5 клас
8 учнів
6 клас
7 учнів
7 клас
8 учнів
8 клас
10 учнів
9 клас
8 учнів
Усього:
77 учнів
4. Затвердження режиму роботи школи – до 03.09.18.
- заняття проводити в одну зміну;
- початок занять у 830за к.ч., тривалість занять у 1 кл. – 35 хв., у 2-4 кл. – 40
хв., у 5-9 кл. – 45 хв.;
- тривалість перерв – 10 хв., великої перерви (після другого уроку) – 20 хв.
4. Гурткові заняття проводити після останнього уроку за окремим розкладом.
до 03.09.2018.
5. Згідно навчального плану школи розподілити педнавантаження вчителів та
затвердити його на засіданні педради школи, шкільної тарифікаційної
комісії, скласти відповідні
тарифікаційні списки у 2-х екземплярах.
погоджені головою ПК Нодь М.Ю. – 03.09.2018.
6. У 2018/2019 н.р.робочі навчальні плани скласти наступним чином:
- для 1-ого класу – за Базовим навчальним планом початкової освіти для
закладів середньої освіти з навчанням мовою
корінного народу ,
національної меншини Типової освітньої програми для закладів загальної
середньої освіти:1-2 класи, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко
( Додаток 2 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 407);
− для 2 – 4-х класів – за Навчальними планами початкової школи з
навчанням мовою корінного народу, національної меншини Типової
освітньої програми для закладів загальної середньої освіти І ступеня
( початкова освіта ), розробленої на виконання Закону України « Про
освіту « та постанови КМУ від 20.04.11. № 462 « Про затвердження

Державного стандарту початкової загальної освіти « ( Таблиця 3 до
наказу МОН України від 20.04.2018 № 407);
для 5 – 9-х класів - за Навчальним планом для закладів загальної
середньої освіти з навчанням мовою корінного народу,національної меншини
Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
( базова середня освіта ), розробленої на виконання Закону України « Про
освіту « та постанови КМУ від 23.11.11. № 1392 « Про затвердження
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти « ( Таблиця
11 до наказу МОН України від 20.04.2018 р.№ 405 ).
7. У робочий навчальний план закладу включити інваріантну складову,
сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено
додаткові години на поглиблене вивчення предметів та курсів за вибором.
Детальний розподіл годин за окремими предметами навчального плану в
деяких класах здійснити наступним чином:
7.7. Інваріантна частина:
5 - 8 класи:
- за рахунок вивільнених годин з другої іноземної мови додано на поглиблене
вивчення української мови:
- 1,5 т.г. – 5 клас,
- 1,5 т.г. – 6 клас,
у зв’язку тижневого годинного перевантаження учителів української мови і
літератури за рахунок вивільнених годин з другої іноземної мови додано на
поглиблене вивчення української мови:
- 1 т.г. – 7 клас.
- 1 т.г. – 8 клас
-1 т.г. – 9 клас
- за рахунок вивільнених годин з другої іноземної мови додано на
поглиблене вивчення угорської мови:
- 0,5 т.г. – 5 клас,
- 0,5 т.г. – 6 клас,
- 1 т.г. – 7 клас.
- 1 т.г. – 8 клас
- за рахунок вивільнених годин з другої іноземної мови додано на поглиблене
вивчення алгебри:
- 1 т.г. – 9 клас.
5 – 7 класи:
- замість окремих курсів « Образотворче мистецтво « та « Музичне
мистецтво « обрано інтегрований курс « Мистецтво « по 1 т.г. у кожному
класі.
5 – 7 класи:
- за рахунок вивільнених годин з окремих курсів « Образотворче мистецтво «
та « Музичне мистецтво « додано на вивчення угорської мови:
- 1 т.г. –
5 клас,
- 1 т.г. –
6 клас.
- за рахунок вивільнених годин з окремих курсів « Образотворче мистецтво «
та « Музичне мистецтво « додано на вивчення історії України:
- 0,5 т.г. – 7 клас.

- за рахунок вивільнених годин з окремих курсів « Образотворче мистецтво «
та « Музичне мистецтво « додано на вивчення хімії:
- 0,5 т.г. – 7 клас.
2) розподіл варіативної частини: 1– 4 класи:
- замість інтегрованого курсу « Мистецтво « ( 1 т.г. ) обрано окремі курси
«Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво« та за рахунок додаткової
1 т.г. у 1 – 4 класах додано по 0,5 т.г. на кожний курс.
5 клас:
- за рахунок додаткових годин додано 0,5 т.г. на вивчення математики.
6 клас:
- за рахунок додаткових годин додано 0,5 т.г. на вивчення історії України та 1
т.г. на вивчення біології.
8 клас:
- за рахунок додаткових годин додано 0,5 т.г. на вивчення історії України.
7-9 класи:
- за рахунок 2,5 т.г. додаткових годин обрано курс за вибором « Історія
угорського народу « :
- 1 т.г. – 7 клас,
- 1 т.г. – 8 клас,
- 0,5 т.г. – 9 клас.
Предмети та курси інваріантної та варіативної складової робочого
навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися
протягом навчального року за розкладом.
8. У 2018/2019 н.р вивчити стан викладання базових предметів:
8.1. В.о.директора школи Шютив Г.Г. контролюватиме роботу:
- вчителів Кидибиц Л.Я. ( український словесник ), Шютив Л.А. ( українська
в початкових тау 5-6кл ), Нодь М.Ю. (математик ), Товт А.М.( вч. біології,
трудового навчання, мистецтва ),
- класних керівників та керівників гуртків,
- відвідуватиме уроки математики (5-9 мови кл.), української мови і
літератури ( 5-9 кл.),біології ( 5-9 кл.), трудового навчання (5-9 класи),
мистецтва ( 5-9 класи ),
-перевірятиме роботу гуртків,ГПД, .
8.2. ЗДНВР Кидибиц Л.Я.контролюватиме роботу:
- вчителів Катона К.К.,Чотарі І.П. (1 та 4 клас ),Шютив Г.Г. (вч. фізики, та
інформатики ),
- відвідуватиме уроки у початкових 1-у та 4-у класах, фізики у 7-9 класах,
інформатики у 7-9 класах.
9. Забезпечити участь учителів української мови і літератури, англійської
мови у регіональних, методичних семінарах з питань методики викладання
української мови і літератури.
10. Організувати широку інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну
роботу серед учнів, педагогів, батьків, громадськості щодо законодавчої та
нормативно-правової бази про статус державної мови.
п/н

Клас

Класний керівник

1.
1 клас
Чотарі Іболя Палівна
2.
2 клас
Шютив Грета Габорівна
3.
3 клас
Катона Катерина Калманівна
4.
4 клас
Кедебец Чілла Шандорівна
5.
5 клас
Кедебец Клара Томашівна
6.
6 клас
Кіш Етелла Ігнатівна
7.
7 клас
Буда Беата Андріївна
8.
8 клас
Товт Андрея Міклошівна
9.
9 клас
Нодь Марія Юліївна
11. Проводити тематичні літературні екзпозиції, дні української писемності
та мови відповідними фахівцями.
12. Сприяти модернізації навчально-матеріальної бази. (придбання
компю’терних програм, ліцензії на них, дисків ). Поновити роботу сайту
школи.
13. Поповнювати фонд бібліотеки школи сучасними книжками рідною та
українською мовами.
13. Направити учнів школи на відпочинок у діючі літні табори з вивчення
української мови та літератури, англійської мови.
14. У 2018/2019 н.р. призначити класними керівниками наступних вчителів:
15. До 12.09.2018р. створити гуртки та призначити їх керівниками:
п/н

П.І.Б.

Назва гуртка

Кількість
т.г.

Хореографічний

7

Цитера

2

керівника гуртка
1.

Віраг – Балла Ніколетт
Олександрівна

2.

Лакатош
Йосипівна
Усього:

Марія-Олена

9

16. Укомплектувати 1 групу подовженого дня для учнів 1--4 класів (36 учнів)
до 03.09.18.
17. Перевірити і затвердити такі плани роботи:
- план роботи методоб'єднань
ЗДНВР Кидибиц Л.Я.
до 01.10.2018.
- календарні та виховні плани вчителів
директор школи
- план роботи шкільної бібліотеки
до 12.09.18.
18. Оформити класні журнали, особові справи, поновити записи в алфавітній
книзі, загальному обліку школоповинних дітей
ЗДНВР Кидибиц Л.Я.
до 05.09.2018.

19. Скласти і затвердити розклад уроків, розклад гурткових занять
ЗДНВР Кидибиц Л.Я.
до 12.09.2018.
20. Скласти графік чергування вчителів та учнів по школі, організувати
щоденне ведення обліку відвідування учнями школи
пед.-орг. Лакатош М.-О.Й.
до 05.09.18.
21. Провести загальний інструктаж безпеки серед учнів та працівників школи
директор школи
до 05.09.18.
22. Проводити відповідну роботу з попередження правопорушень,
дорожнього травматизму, охорони дитинства
педколектив, постійно
23. Забезпечити подальше навчання випускників школи, профоріентацію
учнів
класні керівники, постійно
24. Контролювати рівень забезпеченості бібліотеки школи. Своєчасно
складати замовлення щодо поповнення книжкового фонду бібліотеки.
вересень 2018, Кіш Е.І.
25. Суворо дотримуватись Статуту школи
педколектив
систематично
Розділ І. Організація діяльності навчального закладу. Створення
оптимальних умов для здобуття якісної освіти.
Зміст заходу

Дата
провед
ення

Відповідал Результ
ьний
ат
проведе
ння

Серпень
Проведення медичного огляду учнів та в Протяго Дирекція,
погодженні з закладами охорони здоров’я м
Попівська
літньог амбулаторі
о
я
періоду
Забезпечення шкільною документацією
До
Дирекція
Забезпе
31.08
чені
крім
особови
х справ
та
формул
ярів

Провести перевірку комплектації класів
меблями, обладнанням та оформлення
(атестація кабінетів)

До
15.08

Атестаційн Проведе
а комісія
но

Перевірка готовності школи до

До
15.08

Комісія

нового навчального року.
Висновки про оплату кабінетів.

Створення необхідних умов для навчання До
та виховання учнів молодших класів,
16.08
акція "Дай руку, першокласнику!".

Доведення до вчителів списку
підручників та посібників, які
рекомендовані Міністерством освіти і
науки
Складання списків дітей і підлітків
шкільного віку, та їх уточнення на
підставі списків первинного обліку
громадян та подача їх до
райдержадміністрацій на затвердження
Введення даних в книгу руху учнів

До
27.08

Зарахування учнів до навчального
закладу в 1 клас. Згода на персональні
дані.

Складання мережі навчального закладу

Акт
готовно
сті

управління
освіти,
служби
відповідни
х
інстанцій,
директор
Дирекція, Обладна
класний
но клас
керівник 1
класу
Шютив
Гр.Г.
ЗДНВР
Кидибиц
Л.Я.

До
26.08

Директор
школи

До
31.08

Директор
школи

До
31.08

Директор
школи

Доведен
о

Видано
наказ

класний
керівник

До
31.08

Шютив
Гр.Г.
Директор
школи

Довідка
про
мережу

Забезпечення учнів підручниками

До
31.08

Розробка та затвердження маршрута руху До
шкільного автобуса
31.08

Організація роботи групи продовженого
дня

До
31.08

Розробка та затвердження навчального
плану школи

До
31.08

Перевірка проходження медогляду
працівниками школи

До
01.09

Вересень
Встановлення режиму роботи школи та
До
правил внутрішкільного порядку
03.09
Організація безоплатного та
До
12.09
пільгового харчування для учнів 1-4
класів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та пільгового
для дітей-напівсиріт та дітей з
багатодітних сімей
Перевірка явки дітей і підлітків до До
загальноосвітнього навчального закладу. 06.09
Рейд «Урок»

Складання звітів ЗНЗ-1

До
07.09

Бібліотека
р Кіш Е.І.
та класні
керівники
Директор
школи
водій,
управління
освіти
Дирекція,
керівники
ГПД Кіш
А.Й.,Товт
А.І.
Директор
ЗДНВР
Медична
сестра
Попівської
амбулаторі
ї
Дирекція
Дирекція,
класні
керівники
та
класоводи,
бухгалтері
я
Педорг.Лакато
ш М.О.Й.,,
класні
керівники
Директор
школи

Ведетьс
я робота
Затверд
жено

Формує
ться
розклад

Розробка розкладу уроків, факультативів
та гурткових занять
Звіт про використані бланки документів
про освіту

До
07.09
До
07.09

Перевірка проходження медогляду
учнями школи

До
07.09

Організація харчування вихованців ГПД

До
07.09

Проведення тарифікації педагогічних
кадрів школи
Скласти список учнів, які не прибули на
навчання станом на 5 вересня ( із
зазначенням причин форма Ф-3)

До
07.09
До
08.09

Оформити класні журнали, журнали
факультативних, гурткових.

До
15.09

Повернення списків до управління освіти
райдержадміністрації разом із довідками з
місця навчання тих учнів, що здобувають
освіту.

До
09.09

Формування
та
здача
у
відділ До
освіти електронної бази даних до 09 09.09
вересня:

Складання розкладу уроків,
факультативів та гуртків з дотриманням
санітарно-гігієнічних вимог та
максимальним зменшенням
навантаження на учнів

До
14.09

Завуч
Кидибиц
Л.Я.
Директор,
класний
керівник
випускного
класу
Медична
сестра
Попівської
амбулаторі
ї
Дирекція,
вихователі
ГПД Кіш
А.Й.,Товт
А.І.
Дирекція,
профспілка
Відповідал
ьний за
облік учнів
– пед.орг.Лакато
ш М.Й.
ЗДНВР
Кидибиц
Л.Я.
Директор
школи
Директор
школи
адміністра
тор,
Шютив
Г.Г.
ЗДНВР
Кидибиц
Л.Я.

Затвердження та погодження:

До
15.09

Директор
школи
заступник
директора
Кидибиц
Л.Я.

Комплектування факультативів та гуртків До
14.09

ЗДНВР
Кидибиц
Л.Я.
педагогорганізато
р Лакатош
М.Й.
Класні
керівники,
відповідал
ьний за
охорону
прав дітей
Лакатош
М.Й.
Дирекція










нормативні
документи
роботи
школи на навчальний рік: навчальні
плани, річний план роботи школи,
режим роботи школи, розклад
занять;
календарне
та
тематичне
планування за предметами на
семестри;
плани
роботи
факультативів,
гуртків, секцій;
плани виховної роботи класних
керівників на семестри;
план роботи шкільної бібліотеки;
план роботи педагога-організатора.

Вибори учнівського самоврядування
―Учнівського парламенту‖

До
14.09

Уточнення списків дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних
сімей, малозабезпечених

До
14.09

Впорядкувати шкільну документацію з
До
обліку учнів (алфавітна книга, книга руху 14.09
учнів)
Видання наказу про моніторингові
дослідження навчально-виховного
процесу у школі
Подача у відділ освіти інформації про
кількість дітей та підлітків шкільного віку
за віковими категоріями

До
25.09

Директор
школи

До
25.09

Директор
школи

До
Подача
інформації про охоплення дітей шкільн 25.09
ого віку навчанням
Складання графіку проведення
До
тематичних атестацій по кожному
30.09
предмету
Забезпечити подання у відділ освіти До
30.09
статистичного звіту №77-РВК

Директор
школи
Вчителіпредметни
ки
Директор
школи

Жовтень
Затвердження комплексу фізичнооздоровчих заходів на рік
Складання звіту РВК-83 про чисельність
та якісний склад педагогічних кадрів

До
05.10
До
10.10
Подача у відділ освіти інформації До
про учнів, які не охопленні навчанням 10.10
Написання контрольних робіт на залишок Згідно
знань з послідуючою комп’ютерною
наказу
обробкою результатів, моніторинг
практичних вмінь роботи з текстом

ЗДВР
Дирекція
Відповідал
ьний за
облік учнів
Дирекція,
вчитель
інформати
ки

Шютив
Г.Г.
Розробка графіків проведення тематичних До
ЗДНВР
атестацій для кожного класу на 1-й
15.10
Кидибиц
семестр
Л.Я.
Перевірка стану відвідування учнями
Протяго Класні
школи
м
керівники
місяця
Організація та проведення шкільних
Протяго ЗДНВР,
предметних олімпіад
м
вчителімісяця предметни
ки
Проведення рейду у сім’ї учнів, які мають Протяго Класні
низький рівень успішності з метою
м
керівники
вивчення домашніх умов
місяця
Листопад
Контроль за станом харчування учнів

1-й
тижден
ь

Дирекція

Проведення вибіркового медичного
огляду

2-й
тижден
ь

Подача
До
інформації про охоплення дітей шкільн 25.11
ого віку навчанням

Контроль за станом навчальних
приміщень

4-й
тижден
ь

Формування замовлення на виготовлення
документів про освіту для випускників
школи

До
30.11

Контроль за відвідуванням учнями
школи, присутністю на 1-х та останніх
уроках.
Участь учнів школи в районних
олімпіадах

До
25.12

Директор
школи

Завуч
Кидибиц
Л.Я.
класний
керівник
Кіш Е.І.

до навчання в основній школі

Організація дозвілля учнів під час
зимових канікул (план)

Дирекція,
завгосп
Кидибиц
Е.Г.
Класний
керівник

Кедебец
К.Т.
Протяго Класні
м
керівники
місяця
За
ЗДНВР
графіко Кидибиц
м
Л.Я.,
відділу вчителіосвіти
предметни
ки

Грудень
Забезпечити подання в управління
До 1.12
освіти інформації про
попереднє працевлаштування випускник
ів 9 класів
Аналіз адаптації учнів 5-го класу

Медична
сестра
Попівської
ЗОШ
Директор
школи

До
25.12

Педагогорганізато
р Лакатош
М.Й.

Визначення претендентів на документи
про випуск з відзнаками

Визначення рейтингу класів відносно
рівня навчальних досягнень учнів
Написання контрольних перевірочних
робіт , техніка читання
Січень
Розробка розкладу занять на 2-й семестр

До
30.12

Дирекція,
класний
керівник
9 класу
Кедебец
К.Т.
До
ЗДНВР,
30.12
класні
керівники
Протяго ЗДНВР
м
місяця
До
08.01
До
08.01
До
08.01
2-й
тижден
ь
2-й
тижден
ь

ЗДНВР

До
08.01

Директор,
ЗДНВР,
ЗДВР

Аналіз участі учнів школи у конкурсах,
змаганнях районного рівня.

До
18.01

ЗВДР

Укладання угоди з ПК

До
25.01
25.01

Дирекція,
ПК
Дирекція

Складання планової мережі на наступний
рік
Погодження з ПК графіку відпусток та
подача у бухгалтерію
Організація дозвілля учнів під час
зимових канікул
Проведення благодійних заходів (вертеп)
під час Різдвяних свят

Затвердження і погодження:






розклад занять на ІІ семестр;
календарне
та
тематичне
планування за предметами на ІІ
семестр;
плани
роботи
факультативів,
гуртків, секцій на ІІ семестр;
плани виховної роботи класних
керівників на ІІ семестр

Проведення батьківських зборів
Лютий

Директор
Директор,
голова ПК
ЗДВР
ЗДВР

Складання графіку проведення
тематичних атестацій для кожного класу
на 2-й семестр
Аналіз зайнятості учнів у гуртках,
факультативах

До
01.02

ЗДНВРКид
ибиц Л.Я.

1-й
тижден
ь

ЗДВР
Кидибиц
Л.Я.

Анкетування учнів з метою визначення
їхніх побажань щодо факультативів,
гуртків в наступному навчальному році

1-2
тижден
ь

Дирекція,
педагогорганізато
р

Проведення дня відкритих дверей для
батьків
Контроль за відвідуванням учнями
школи, присутністю на 1-х та останніх
уроках.
Березень

3-4
Дирекція
тижні
Протяго Класні
м
керівники
місяця

Проведення опитування з профорієнтації
учнів 9 класу

1-2
тижден
ь

Завершення атестації педагогічних
працівників школи

3-4
тижден
ь
Організація зустрічей з учнями 9 класу
Протяго
сусідніх шкіл I-II ступенів
м
місяця
Анкетування учнів з метою виявлення
Протяго
їхніх побажань щодо факультативів,
м
гуртків та напрямку роботи школи
місяця
Контроль за відвідуванням учнями школи Протяго
м
місяця
Преміювання кращого класу за
На
результатами 1-го семестру екскурсією чи весняни
поїздкою
х
канікул
ах
Квітень

Дирекція,
класний
керівник
Кедебец
К.Т.
Атестаційн
а комісія
Дирекція
Дирекція
Класні
керівники
Дирекція

Ознайомити педагогічний колектив з
1-й
нормативними документами щодо
тижден
закінчення навчального року і проведення ь
ДПА.

Директор

Вивчення рівня підготовки учнів 9 класу
до складання ДПА

2-й
тижден
ь

Ознайомлення батьків з порядком
проведення ДПА у 2017/2018н.р. році.

3-й
тижден
ь

Створити робочу групу для

4-й
тижден
ь

ЗДНВР
Кидибиц
Л.Я.,
класний
керівникКе
дебец К.Т.
Дирекція,
класний
керівникКе
дебец К.Т.
Дирекція

складання річного плану роботи школи на
2019/2020 навчальний рік.
Обговорення попереднього педагогічного
навантаження на наступний навчальний
рік
Проведення анкетування з батьками ―Що
у житті школи треба змінити‖
Аналіз готовності дошкільнят до
навчання у школі

4-й
тижден
ь
3-й
тижден
ь
Протяго
м
місяця

Дирекція,
ПК
Дирекція
Директор

,завідувач
ДНЗ Бакша
Е.С.
Контроль за відвідуванням учнями школи Протяго Класні
м
керівники
місяця
Травень
Складання і затвердження розкладу
До 05.05 Директор
державної підсумкової атестації.
Проведення державної підсумкової
Згідно
Державна
атестації у 4 класі.
наказу
атестаційн
МОН
а комісія
Складання і затвердження розкладу та
До 20.05 ЗДНВР
тематики навчальних екскурсій та
Кидибиц
практики.
Л.Я.

Розробити план організації літнього
відпочинку учнів школи.

До 24.05

Аналіз виконання навчальних планів і
програм

До 24.05

Аналіз виконання навчальних програм у До 24.05
дошкільній установі
Уточнення замовлення на документи
До 24.05
про освіту
Проведення батьківських зборів
До 24.05

Проведення екскурсій 1-4 класів
Проведення ІІІ етапу моніторингових
досліджень.

Начальник
мовного
табору,
дирекція
ЗДНВР,
вчителіпредметни
ки
ЗДНВР,
вихователі
Дирекція
Дирекція

І тиждень Вчителі
червня
початкових
класів
Протягом Дирекція,
місяця
вчителіпредметни
ки

Червень
Проходження практики учнями 5-8
І-ІІ тижні Дирекція,
класів
червня
класні
керівники,
вчителі
Проведення державної атестації учнів 9 Згідно
Державна
класу
наказу
атестаційн
МОН
а комісія
Подання заяв до першого класу
1-й
Кл.кер.4
тиждень класу
Кедебец
Ч.Ш.
Аналіз вибуття та прибуття учнів за ІІ
До 15.06 Директор
семестр
школи
Впорядкування шкільної документації з До 15.06 Директор
обліку учнів

Заповнення електронної книги обліку
руху учнів за результатами І і ІІ
семестрів

До 15.06

Директор

Підготувати аналіз виконання розділів 2-й
річного плану.
тиждень

Дирекція

Оздоровлення учнів школи

Дирекція,

Оздоровлення учнів школи

Згідно
графіку
Згідно
наказу

Дирекція
табору
відпочинку

Липень-серпень
Підготовка школи до нового
навчального року

Дирекція

Розділ ІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої
освіти

2.1. Списки вчителів, які повинні атестуватися в даному навчальному
році згідно перспективного плану
№
з/п

Прізвище, імя та
по батькові
вчителя

За яким фахом
проходить
атестацію

Категорія, звання Результат
на яке претендує атестації

Згідно перспективного плану атестації учителів школи у 2018/2019
навчальному році жоден педагогічний працівник не підлягає проходженню
чергової атестації.
2.2. Графік і тематика проведення педагогічних рад
Зміст заходу
1.

Аналіз роботи педколективу
за 2017/2018. Завдання перед
педагогічним колективом
школи на новий навчальний
рік 2018/2019 н.р.

2. Інструктивно-методичні
рекомендації щодо викладання
навчальних предметів у
2018/2019 н.р.
3. Затвердження освітньої
програми школи, річного
плану роботи закладу, плану
роботи методичної ради,МО..
4.

Затвердження
педнавантаження вчителів.

Дата
проведення
Серпень –
31.08.2018.

Відповідальний
Директор

Директор

ЗДНВР

Директор

1. Розвиток освітніх
компетентностей учнів
початкової школи.

Грудень –
28.12.2018.

Директор,вч.початкових
класів
ЗДНВР,пед-орг

2. Наукова організація роботи
учителів.Нові технології, їх
використання у школі.

Директор,голова
профспілки
ЗДНВР,пед-орг., класні
керівники

3. Тарифікація на ІІ семестр
4. Організація зимового
відпочинку учнів

1. Порядок проходження ДПА
Робота вчителів з підготовки
учнів 9 класу до ДПА

Березень

Директор,ЗДНВР,
вчителі

28.03.2019.

2. Стан викладання предметів
суспільно-гуманітарного
циклу ( мовно-літературна
галузь )

Директор,пед-орг.
Директор,ЗДНВР, голови
МО

3. Діяльнісна спрямованість
освітнього процесу
1. Стан викладання предметів
природничо-математичного
циклу ( математика, фізика,
інформатика, біологія,
мистецтво )
2.

Результати вивчення роботи
шкільних гуртків.

3.

Перевід учнів 1-4 класів у
наступні класи.

4.

Допуск учнів 9 класу до
ДПА.

5. Організація
практики,літнього відпочинку.
6.

Попередня

тарифікація

Травень
24.05.2019.

Директор,ЗДНВР,вчителі

Директор,пед-орг.,класні
керівники
Директор
Директор,ЗДНВР,кл
кер.9класу
Директор,ЗДНВР,педорг.,голова профкому

Директор, голова

вчителів.

профкому

1. Про переведення учнів 5-8кл у
наступні класи

Червень

Директор,ЗДНВР,кл.кер.

07.06.2019.
2. Про випуск зі школи учнів 9
класу.

Директор ЗДНВР,кл.кер
пед-орг.

3. Попередження нещасних
випадків та дитячого
травматизму під час літніх
канікул.

класні керівники

2.3. Графік проведення предметних та тематичних тижнів

Зміст заходу

Дата
проведення
вересень

Тиждень фізичної
культури
Тиждень української
мови та літератури
Тиждень угорської
культури

листопад
січень

Відповідальний Результат
проведення
Баков П.Й.
Кидибиц Л.Я.,
Шютив Л.А.
Кіш Е.І.,
Лакатош М.О.Й.,

березень

Тиждень краєзнавства
Тиждень довкілля

березень

Тиждень правознавства

жовтень

Кіш А.Й.
Маркущ А.О.,
Кіш А.Й.
Кедебец К.Т.,
Товт А.М.
Маркуш А.О.

Розділ ІII. Виховна робота.
3.1. Організація учнівського колективу, учнівського самоврядування..
Зміст заходу
Розподілити
новоприйнятих учнів по
класах. Списки
новоприйнятих до школи

Дата
проведення
До 03.09

Відповідальний Результат
проведення
педагогорганізатор
Лакатош М.О.Й.

вивісити на видному
місці
Розробити порядок
проведення Свята
першого дзвоника
Скласти розклад
чергувань вчителів
та учнів
Організувати видачу
підручників по класах.

До 03.09

.педагогорганізатор

03.09

03.09
Зав бібліотекою
Кіш Е.І.

3.2. Національно-патріотичне виховання

1.
2.

3.

4.

5.
6.

День Знань. Свято першого дзвоника
«Заклично і дзвінко лунає вже перший
дзвінок».

03.09

Лакатош М.Й.

Всеукраїнський день бібліотек
«Сьогодні свято храму книг –
бібліотеки славне свято».
Міжнародний день громадян похилого
віку. «Цей день належить вам по
праву».
День працівників освіти. Урочисте
святкування Дня Вчителя. «Іде по
сонячній планеті через Країну Знань
мій вчитель».
Свято осені. «Багряна осінь фарбує
клени».
Конкурс «Найкращий відгук на
сучасну дитячу прозу серед учнів 4-5
класів».

27.09

Кіш Е.Г..

01.10

Кл. керівники

жовтень

Директор,
профспілка

жовтень

Поч.. класи

жовтень

Бібліотекар

7.

Свято-ярмарка «Осінній дивограй».

кл.керівники

8.

День української писемності та мови.
09.11
«У моїй мові – і краса і неповторність».
Конкурс авторської поезії про мову
«Барви українського слова в устах
дитини».

Вч.укр. мови та
літ.

День пам’яті жертв голодомору ―Той
голодний 33-й рік хай залишиться в
пам’яті повік‖. Акція «Незабутки
пам’яті».
10. Міжнародний конкурс інформатики
«Бобер».
11. Міжнародний день інвалідів «Чужого
горя не буває»
12. Районний конкурс «У світі казки
чарівної».

26.11

Маркуш А.О.

листопад

Вч.інформатики

30.11

Кл.керівники,

грудень

Вч. початкових
класів

13. Всесвітній день боротьби зі СНІДом
14. Свято Миколая
15. Різдво Христове «Ясна зоря всьому
світу зголосила».
16. День соборності України «Моя
Україно, з тобою пов’язую долю
свою».
17. День пам’яті героїв Крут ―Понад
Крутами вічність у сурми сурмить»
18. Тренінг «Ми маємо рівні права та
можливості».
19. Бал-маскарад « Проводи зими».
20. Фотоконкурс учнівських домашніх
бібліотек «Дім без бібліотеки – день
без сонця».
21. День боротьби з наркоманією «Увага!
Наркоманія».
22. Свято зустрічі птахів. Операція
«Подбай про пернатих друзів».
23. Свято «На струнах Кобзаревої душі».
24. Свято «Тарасовими стежками».
25. Конкурс творів Тараса Шевченка

до 01.12
06.12

Лакатош М.Й.
Початківці.

24.12

Лакатош М.Й.

22.01

Маркуш А.О.

29.01

Маркуш А.О.

лютий

.,учн.самовр.

21.02

Лакатош М.Й.

лютий

Кіш Е.І..

01.03

Лакатош М.Й.

Березень

Вч.біології,

08.03
08.03

укр.. філологи

9.

12.03
Вч.укр. мови
26. Міжнародний жіночий день «Жінка –
одвічна загадка природи».
27. Тиждень книги у школі
28. День довкілля «Чисте довкілля –
здорова нація».
29. Свято Великодня
30. День пам’яті жертв Чорнобильської
трагедії «Полин – сльозою омивається

07.03

профспілка

березень

Кіш Е.І.

квітень

Вч.біології

26.04

31.
32.
33.
34.
35.
36.

душа…»
Конкурс декламаторів поетичних
творів
День матері «Благословеннне слово
«Мати»».
Конкурс екологічних проектів «Дотик
природи 2017».
Міжнародний день сім’ї ― Родина,
родина від батька до сина»
Свято останнього дзвоника «До
побачення, школа»
Конкурс малюнка на асфальті «Наша
планета – колиска життя».

квітень

1 – 9 кл.

травень

Класні керівники

травень

Вч. біології

травень
24.05

Лакатош М.Й.

травень

Товт А.М..

3.3. Родинно-побутове виховання
Зміст заходу

Дата
проведення
Пр. року

Продовжити виховну
роботу щодо вивчення
учнями свого родоводу.
Конкурс на кращий
Березень
літопис свого роду.
Педагогічний всеобуч
2 рази в рік
батьків та проведення
класних батьківських
зборів.
Провести виховні години:
Грудень
«Бережи свої духовні
Жовтень
цінності», «Що таке
Квітень
совість», «Ти живеш серед
людей».
Поповнення
Пр. І семестру
музею
експонатами.
Святкування Свята
06.12
Миколая в колі батьків та
дітей.
Організувати роботу
щодо поздоровлення
іменинників з днями
народжень.

Постійно

Відповідальний Результат
проведення
Кл. керівники
Кл. керівники
Адміністрація

Класні
керівники

Лакатош М.Й.
Початківці

Кл.
керівники
Учн.
парламент

Проводити роботу з
батьками
неблагополучних сімей.
Проводити
роботу по
діагностуванню
та анкетуванню
батьків.
Виставка спеціальної
наукової літератури
«Родинне виховання».
Зустріч із бібліотекарем
«Яку книжку краще
підібрати для сімейного
виховання». Огляд
літератури.
Проводити екскурсії
на підприємства, де
працюють батьки.
Виставка малюнків,
сімейних альбомів «Моя
родина».
Виставка кращих
зошитів та щоденників.
Створити стенд
«Як ми
навчаємось».

Постійно

пед.-орг.

Постійно

Пр. року
Пр. року

Кіш Е.І.

Пр. року

Кл. керівники

Пр. року

Кл. керівники

1 раз в
ЗДНВР
семестр
Пр. І семестру ЗДНВР

3.4. Естетичне виховання
Зміст заходу

Дата
проведенн
я
Постійно

Прагнення
розвивати і
примножувати в
учнів бачення і
розуміння краси.
Забезпечити
Постійно
участь кожного
школяра в
одному із видів
художньої
діяльності.
Розподілити
Вересень
гурткову

Відповідальний
Кл. керівники

Кл.керівники

Керівники гуртків

Результат
проведенн
я

роботу між
вчителями
та
організуват
и набір
гуртківців.
Естетично
оформити
класні
кімнати,
коридори.
Зробити
озеленення
школи,
класних
кімнат.
Оформити
вестибюль
другого поверху
стендами та
виставковими
столами.

Заслухати на
засіданні
учнівського
парламенту звіт
учнівського
напрямку
«Звичаї, обряди
мого села».
Конкурс
фотографій
«Мій клас
—
найкращий
».

Вересень
—
Жовтень

Кл.керівники

Постійно

Жовтень

Педагогорганізатор,обслуговуюч
ий персонал

І семестр

Кл.керівники

Пр. І семестру класні
керівники

3.5. Фізкультурно - оздоровча робота.
Зміст заходу

Дата
проведенн
я

Відповідальний

Результат
проведенн
я

Систематично
проводити санітарно
— оздоровчу роботу
серед учнів, а)
профілактичні огляди
учнів; б) зустріч
лікарів з учнями; в)
проведення бесід на
теми профілактики
різних хворіб.
Організувати
в школі
гаряче
харчування
та вчити
учнів
дотримувати
сь режиму
Слідкувати за
чистотою в класах,
на коридорах,
озеленювати іх.
Обрати фізоргів та
санітарну групу по
класах.

Розробити графік
проведення
внутрішніх
змагань та
спортивнооздоровчих
заходів.
Створити збірні
команди з видів
спорту і вести
підготовку до участі
в районних
змаганнях.

Кожног
о
семестр
у

Класні
керівники

Вересень

Адміністрація

Постійно

Кл .керівники
чл.уч.парламент

Вересень

Кл.керівники

До 4.09

Вч.
фізкультури

До 10.10
Вч.фізкультур
и

3.6. Превентивне виховання.
Зміст заходу
«Що таке
правомірна
поведінка?»
«Цигарки - загроза
життю»
«Діти: злочин і кара»
«Державний
захист сім'ї і
дитинства»
«Що означає жити
красиво»
«Суд над алкоголем»
«Чи потрібен я
Україні таким, як я
є?»

Провести обстеження
домашніх умов
правопорушників,
тримати постійний
зв'язок з батьками
Закріпити
наставників з числа
вчителів за
правопорушниками,
залучити їх до
громадської роботи
Проводити
загальношкільні
збори і лінійки
Підтримувати
постійний зв'язок з
дільничим

Дата
Відповідальний
проведення
грудень
Класоводи та
класні керівники
грудень

Кл.керівники

грудень
січень

Класні керівники
Класні керівники

листопад

Класні керівники

жовтень
квітень

1 раз в
місяць

вересень

щопонеділка
постійно

Результат
проведення

інспектором та
правоохоронними
органами
Створити Раду
профілактики
Проаналізуват
и стан
правопорушен
ь в школі
Регулярно
проводити з дітьми,
схильними до
правопорушень,
бесіди
Провести шкільну
олімпіаду з основ
правових знань
Створити стенд
«Правила
поведінки
учнів»
Проводити
засідання Ради
профілактики
Акція «Чим живеш,
дитино?»
Проводити
психологопедагогічні
спостереження та
тренінги з дітьми із
неблагополучних
сімей
Проводити
анкетування на
правову тематику
серед учнів школи
Провести
конференцію «Світ у
полоні наркотиків

вересень
Жовтень,
травень
Раз в
тиждень

грудень
До
листопада
1 раз в
місяць
постійно
постійно

постійно

грудень

3.7. Екологічне виховання.
Зміст заходу

Дата

Відповідальний Результат

проведення
Рейд
екологічного
патруля по
школі
(санітарний
стан,
озеленення
школи)
Книжкова
виставка «У
природі в
ріднім
домі»
Випуск стіннівки
«Еколог».
Конференція
«Серце землі в
наших
долонях».
«Землі - зелену
вулицю».
Трудовий десант
з висадження
дерев біля
школи.
Бесіда з
учнями
«рідкісні
породи
дерев і
рослин
нашого
регіону».
Провести трудову
акцію школярів по
захисту дерев від
шкідників
(побілка дерев,
обрізування).

Щодня

проведення
Вч. біології,
Кедебец К.Т.,
Товт А.М.

Постійно

2 рази в семестр
Квітень

Жовтень, Квітеньтравень

Березень

3.8. Громадянське виховання.
Зміст роботи

Дата
проведення

Відповідальний

Результат
проведення

Визначити та
Протягом року пед.-орг.Лакатош
забезпечити в реальному
М.Й..
житті права людини, як
гуманістичної цінності.
Формування
Протягом року Кл.керівники,
національної
класоводи
свідомості учнів,
незалежності до рідної
землі, народу.
Формування
Протягом року Кл.керівники,
поваги до таких
класоводи
цінностей, як
свобода, рівність
справедливість.
Виховувати повагу до
Конституції України,
законодавства,
державної мови.
Розвивати критичне
мислення школярів,
вміння відстоювати
свою особисту
позицію в тих чи
інших
питаннях.
Формування толерантного
ставлення
до інших культур і
традицій. г
Виробляти в
учнів негативне
ставлення до
будь-яких форм
насильства.
Проводити цікаві
розповіді про борців за
незалежність України
(П.Сагайдачного,
Б.Хмельницького,
І.Мазепи) народних
героїв (С.Наливайка,
І.Богуна,О.Довбуша),
діяльність жіноцтва - Н
Лісовську, Марусю
Чурай, Л.Українку,

Протягом року Кл.керівники,
клаоводи
Протягом року Кл.керівники,
класоводи

Протягом року Кл.керівники,
класоводи
Протягом року Лакатош М.Й.

Протягом року Маркуш А.О.. ,кл
.керівники.

Марусю Богуславку.

Провести бесіди з
учнями 1 -4 кл.
«Наша Вітчизна —
Україна».
Провести уроки
права «Основний
закон нашого
права».
Конкурс малюнків «Моя
Україна».

Протягом року Класоводи

Жовтень

Товт А.М.

Трудові операції
«Посади дерево»,
«Калина в моєму
подвір’ї».

Березень
-квітень

Вч.трудового
виховання

Протягом року Маркуш А.О.

Товт А.М.

3. 9 .Робота з батьками

№ Зміст роботи
1 Вивчення сімей учнів*
2 Співпраця з батьками учнів:
відвідування вдома, за місцем
роботи.
3 Педагогічна просвіта батьків
(проведення батьківських зборів).
4 Забезпечення
участь
батьків
у життєдіяльності класу:
• Проведення спільних
свят,екскурсій,
турпоходів;

Дата
Постійно
Постійно

Відповідальний
Кл. керівники
Кл.кервники

2р/семестр Кл .керівники
Протягом
року

Кл.керівники, бать
ківський комітет

•

Обмін досвідом.

5 Індивідуальна робота з
батьками: Консультування;

6

7
8
9

Бесіди з метою профілакти
ки взаємин батьків і дітей.
Інформація батьків про хід і ре
зультат навчання й виховання та
розвиток учнів.
Залучення батьків до відкритих
виховних заходів.
Запрошення батьків взяти участь у
відвіданні уроків.
Обмін досвідом.

1 Надання консультацій.
0

Постійно

Кл.керівники

Постійно

Кл.керівники

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Постійно

Кл.керівники
Кл.керівники
Кл.керівники
Кл.керівники

У річному плані роботи
Попівської ЗОШ І-ІІ ступенів
з угорською мовою навчання
Берегівської районної ради
Закарпатської області
на 2018/2019 навчальний рік
пронумеровано, прошнуровано
_______ (__________________) сторінок
В.о.директора _______________ Г.Г.Шютив

