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І. Аналіз освітнього процесу за 2021-2022 навчальний рік
 Мережа класів та контингент учнів.
 Стан працевлаштування випускників.
 Робота з кадрами.
 Упровадження мовного законодавства.
 Впровадження ІКТ.
 Реалізація освітньої програми та навчального плану за 2021/2022 

навчальний рік.
 Забезпеченість підручниками та навчальними програмами.
 Впровадження профільного та допрофільного навчання.
 Результати навчальних досягнень учнів.
 Результати державної підсумкової атестації.
 Участь випускників 11-го класу в ЗНО-2022.
 Методична робота.
 Робота з обдарованими та здібними учнями.
 Командні конкурси та змагання.
 Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів.
 Робота бібліотеки.
 Організація харчування учнів.
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І. Аналіз освітнього процесу за 2021-2022 навчальний рік
 Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів  та 

формування здорового способу життя.
 Соціальний захист учнів та робота з дітьми пільгових категорій.
 Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському 

середовищі.
 Робота з батьками. Профорієнтаційна робота.
 Аналіз виховної роботи.
 Робота практичного психолога. Охорона праці.
 Безпека життєдіяльності учнів.
 Управлінська та організаційна діяльність.
 Фінансово-господарська діяльність.
 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ у  2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ 

РОЦІ.
 Р о з д і л ІІ. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.
 Р о з д і л ІІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.
 Р о з д і л ІV.  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.
 Р о з д і л V . УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.
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Відкритий урок-подорож з математики у 2-Б класі

на тему: «Додавання і віднімання двоцифрових

чисел. Порівняння виразу і числа»

листопад, Тафійчук Д.Ф.

Відкритий урок-гра з української мови у 1-Б класі

на тему: «Велика буква Щ. Читання слів, речень і

тексту з вивченими літерами»

квітень,Кондрої Г.В.
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Виставка на тему: «Чарівна скринька – осінь»
Жовтень , Андрусяк М.Ю.,

Тафійчук Д.Ф.

Виставка на тему «В гості я чекаю Святого Миколая »
Грудень, Ольховська С.Б.

Олефір Я.Ю.

Виховний захід «Прощавай, Букварику!»
Квітень, Вішован Т.Д.

Кондрої Г.В

Виховний захід «Прощавай, початкова школа !»
Травень, Багрічук І.О.

Варцаба Ю.Т.
Кушнірюк Н.Д.
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Відкритий урок з англійської мови на тему: 
«Моя улюблена книга» (8-А клас)

листопад, Кіснер Д.В.

Відкритий урок з української літератури на тему: 
«Андрій Малишко. «Пісня про рушник». Ліризм 

поезії». (7-А клас)
березень, Міллер С.С.
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- Мистецький  турнір  (7-мі класи)              Тафійчук В.Ю., жовтень

- Свято до дня української писемності та мови (5-ті класи)

Зеленчук Н.Д., листопад

- «Казкові пригоди в чарівній країні Музиці» (6-ті класи)
Чопик Л.П., листопад

- Пісенний конкурс «Voice.Kids» (5-9-ті класи) Кіснер Д.В.,  грудень

- «Поттеріада» (6-ті класи)                                Табахар Л.М., січень

- Мовний квест «Нове життя нового прагне слова» (7-ті класи)                   

Міллер С.С., лютий

- Квест-гра “Творчість Тараса Шевченка” (6-ті класи)
Олефір Г.Т., березень

- «Історичний марафон»  (6-ті класи) Кушнірюк А.В., квітень

- Конкурс ерудитів німецької мови (8-мі класи) Кілічук Л.В.,травень
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Відкритий урок з алгебри у 9-Б класі на тему:  
«Перетворення графіків функцій». 

грудень,  Попович Ол.Ів.

Відкритий урок з біології у 8-А класі на тему: 
«Спинний мозок, його будова та функції».  

лютий, Попович О.І.
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Гра-мандрівка до країни «Здоров'я»  (7 класи)

Патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

Загальношкільне  свято  «Золота  осінь»

Позакласний захід «Двобій інтелектів» (9-10 класи)

Вікторина «Знавці географії»  (8 класи)

Інтелектуальна гра «Веселі інформатики» (9  класи)
«У гостях у математики» (5-6  класи)
Позакласний захід «Вибір професії, або задача з багатьма невідомими» 
(11 класи)
Позакласний захід «Чисте повітря – запорука здоров’я» ( 5 класи)

Змагання «Сильні та спритні»  (7-8 класи)

Змагання «Світ цікавих професій»

Гра-змагання «Хімічний калейдоскоп» (8 клас)

Змагання «Веселі старти» (5 класи)

Ворохта М.В., жовтень

Попович М.М., жовтень

Попович О.І., жовтень

Колач Н.І., листопад

Ясінчак М.В., листопад

Боднар Б.Г.,  березень

Попович Ол.Ів., лютий

Ільчук І.М., квітень

Колач Н.І., травень

Козіч Т.В., травень

Попович М.М., травень

Штефанюк М.П., лютий

Лета Г.О., лютий
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Відкрита виховна година у 6-Б класі 
на тему: «Україна – це ми!» 

листопад,
класний керівник 

6-А класу Олефір Г.Т.
Відкрита виховна година у 7-Б класі на тему: 

«Голос рідної природи серцем слухати навчимсь
березень,

класний керівник 
7-Б класу Табахар Л.М.
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Методичний тиждень вчителів 

початкових класів

Тема «Формування особистості 
засобами інноваційних  технологій»

ли листопад
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Дитина – це талант, який потрібно розвивати!
Жовтень:

- Тиждень історії та правознавства

Листопад:
- Тиждень української мови  та літератури

Листопад:
- Тиждень математики, інформатики

Грудень:
- Тиждень природничих дисциплін: хімія, біологія, фізика, астрономія, 

географія

Грудень:

Тиждень предметів художньо-естетичного циклу: музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво

Лютий:

- Тиждень іноземної мови та зарубіжної літератури

Березень:

- Тиждень трудового навчання та технологій

Квітень:
- Тиждень фізичної культури та основ здоров'я
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Початкові класи (художньо-естетичний цикл)
квітень

Історія, громадянська освіта, правознавство
грудень

Початкові класи (природничо-математичний цикл)
грудень

Математика, інформатика
березень
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Вплив музики на формування особистості
Жовтень, вчитель музичного мистецтва Чопик Л.П.

Вплив вчителя на формування та розвиток життєвої 
компетентності учнів

Грудень, вчителі-предметники

Професійне здоров’я педагога, як ресурс професійно-
особистісного розвитку

Березень, практичний психолог Лета Г.О.

Формування стресостійкості
Травень, практичний психолог Лета Г.О.
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Попович Ольга  
Іванівна 

– директор школи, 
вчитель біології

Юращук Юлія 
Федорівна 

– асистент вчителя 
в інклюзивному класі

Вішован Тамара 
Дмитрівна 
– вчитель 

початкових класів

Ясінчак Мар’яна 
Василівна
– вчитель 
географії

Лета Галина 
Олександрівна
– практичний 

психолог

Олефір Яна Юріївна
– вчитель 

англійської мови в 
початкових класах

Чопик Лідія 
Петрівна
– вчитель 
музичного 

мистецтва

Колач Наталія 
Іванівна

– вчитель 
фізики

Кіснер Діана 
Василівна
– вчитель 

англійської мови

Данищук Наталія 
Михайлівна

– вихователь ГПД
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У грудні 2022 року на засіданні педагогічної 
ради буде затверджено план підвищення 

кваліфікації педпрацівників ЗО на 2023 рік.  

У 2022 році курсову перепідготовку пройшли 
18 педагогічних працівників, 20 працівників 
пройдуть курси у вересні-грудні 2022 року
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- «Учитель  року - 2023»:

- «Початкова освіта»,  

- «Англійська мова», 

- «Фізична культура»,   

- «Фізика».

- «Інтерактивна  школа  творчого  вчителя»

(онлайн-проект Видавництва "Ранок")
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• Для вчителів-україністів та початкових класів  -

ІХ  Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 

“Соняшник-учитель”-2022                                                     (жовтень 2022 р.);

• Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2022»

(жовтень 2022 р.);

• З біології, хімії, фізики, географії, природознавства, екології та 

основ здоров′я - Міжнародна  природознавча гра “Геліантус - учитель”

(листопад 2022 р.);

• З української мови та літератури – Всеукраїнська українознавча гра 
“Соняшник - учитель”                                                                                

(березень 2023 р.);

• Для вчителів природничих предметів – біології, хімії, фізики, географії, 
природознавства, екології, основ здоров′я та початкових класів –
Всеукраїнський конкурс фахової майстерності  “Геліантус-учитель”-2023                       

(березень 2023 р.)
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1. Про аналіз освітнього процесу за 2021 – 2022 н. р. та пріоритетні завдання на

шляху реалізації Концепції Нової української школи у 2022/2023 навчальної році.

2. Про обговорення та затвердження плану роботи школи на 2022-2023 н. р.

3. Про затвердження Освітньої програми ЗЗСО на 2022-2023 н.р.

4. Про режим роботи та структуру навчального року.

5. Про стан безпечного середовища в закладі освіти.

серпень, директор, заступник директора з НВР
1. Педагогіка співробітництва – важлива умова перебудови школи.

2. Про роботу класного керівника щодо виховання здоров’язберігаючих

компетентностей школярів.

Жовтень, директор, заступник директора з ВР
1. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з

історії, громадянської освіти, правознавства.

2. Вивчення предметів природничо-математичного циклу в початкових класах

3. Інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки з читачами.

Грудень,  заступник директора з НВР, заступник директора з НВР в початкових 
класах, бібліотекар

І семестр
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1. Про обмін досвідом вчителів, що атестуються у 2022-2023 н.р

Творчі звіти.

2.   Роль соціально - психологічної служби в період воєнного стану. 

Лютий, вчителі, що атестуються, соціальний педагог

1. Про особливості викладання та рівень навчальних досягнень учнів з

математики та інформатики.

2. Про спільну роботу учнів, батьків та вчителів у національно-патріотичній

діяльності.
Березень, директор школи, педагог-організатор

1. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів

художньо-естетичного циклу в початкових класах.

2. Адаптаційний період учнів 5-х класів НУШ.
Травень, заступник директора з НВР

в початкових класах, практичний психолог
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На кінець року  - 462 учні + 2 (ВПО)
• 9 класи – було 42, вибуло 8 учнів, залишилося - 32;
• 11 клас – вибуло 30  учнів;
• 1-ші класи – прибуло 31 учень

Вибули за літо - 10 учнів
Прибуло за літо - 2 учнів + 1 (ВПО)
Навчатимуться дистанційно – 4 учні

Прогнозована кількість учнів на початок 
навчального року є  447 учнів + 3 (ВПО)
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3-Б – Гинік Ірина

4-В – Савчук Захар

5-Б – Турянчик Олег 

6-Б – Погоролюк Артем,  Тітя Вероніка

7-Б – Ясінчак Марія

8-Б – Данищук Христина,  Фіряк Вікторія

10-А – Ясінчак Петро, Намняк Віктор
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1. Оформлення  акту  підготовки  закладу  до  нового  навчального  
року.

2. Проведення  ввідного  інструктажу  на  робочому  місці, повторного, 
позапланового, цільового  інструктажів  учнів  та  працівників  
школи.

3. Підготовка паспортів школи: санітарного, санітарно-технічного,
паспортів їдальні, актів-дозволів на функціонування кабінетів з
особливими умовами роботи.

4. Проведення тренувальних занять з евакуації особового складу
працівників та учнів школи.

5. Складання списків бажаючих відпочити у літніх таборах,
санаторіях.

6. Проведення бесід про шкідливість для здоров'я тютюнопаління,
вживання алкоголю, наркотиків, запобігання короновірусної
інфекції COVID- 19.

7. Здійснення контролю за дотриманням правил поведінки учнів на
уроках та перервах, а також контроль за відвідуванням школи.

8. Регулярне проведення огляду шкільного приміщення та шкільної
території щодо дотримання протипожежної безпеки.

9. Безпека учнів та працівників під час військових дій.

ОХОРОНА  ПРАЦІ  ТА  БЕЗПЕКА  

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
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• В Україні діє воєнний стан та тривають бойові 
дії, тож кожен учень закладу повинен знати 
основні правила поведінки та дій під час 
повітряної тривоги, обстрілів, комендантської 
години:

Повітряна тривога
Як поводитися під час обстрілу стрілецькою 

зброєю
Якщо ви вдома, в школі, на вулиці, в транспорті
Правила поведінки під час комендантської

години
Правила поводження з невизначеними

предметами та речовинами
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Потрібно:
- продовжити ремонті роботи у 4-му блоці школи;

- замінити крівлю;

- зробити  зовнішнє  освітлення  території  школи;

- забезпечити   школу   водою   із  власного  джерела  
водопостачання;

- замінити решту вікон  та  дверей;

- зробити капітальний  ремонт  зовнішніх  та  внутрішніх  туалетів;

- побудувати майданчик із штучним покриттям;

- поповнити майстерні школи, кабінети хімії, біології, фізики, 
географії навчальним обладнанням; 

- поповнення шкільної бібліотеки новими підручниками та              
художньою літературою.
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Осінні канікули - 7 днів Зимові канікули –16 днів

Літні канікули

24 жовтня 2022 –
30 жовтня  2022

02 січня 2023 –

15 січня 2023

27 березня 2023 –
02 квітня 2023

01 червня 2023–
31 серпня 2023

І семестр – з 01 вересня по 30 грудня 2022 року
ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року

Весняні канікули- 7 днів

У І семестрі – 82 робочих днів
У ІІ семестрі – 93 робочих днів
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- гуманізація освітнього процесу та створення сприятливого психологічного
мікроклімату для навчання, оздоровлення і розвитку кожного учня;

- індивідуально – особистісний підхід до дитини;
- використання традиційних і нестандартних методик навчання та

педагогічних технологій;
- удосконалення системи роботи школи щодо збереження та зміцнення

здоров'я учнів;
- прищеплення дітям навичок і потреб здорового способу життя.

Навчити дітей жити в світі, який постійно  змінюється

Девіз роботи КОЛЕКТИВУ: 
Школа починається з любові
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