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Серпень (3 тиждень)
Управлінські
процеси

Зміст роботи

Управління освітнім процесом

Управління діяльністю педагогічного колективу

Підготовка плану роботи закладу освіти (ЗО) на вересень

Відповідальні

директорка,
заступники

Форма
узагальнення
річний
план

Укомплектування ліцею педагогічними кадрами згідно директорка,
затвердженому штатно-посадовому розписові: прийом на секретарка
роботу сумісників, строковиків (індивідуальні консультації,
збір, коригування та облік документів по кадровому складу)
Розподілення функціональних обов’язків між членами директорка
адміністрації ліцею

відомості
про
працівників
наказ

Призначення класних керівників, завідувачів кафедрами
директорка
Ознайомлення працівників ліцею з їх посадовими ЗНВР
обов’язками
Заповнення табеля заробітної плати працівників ліцею
ЗАГЧ,
ЗНВР
Забезпечення участі педагогічних працівників ліцею у ЗНМР,ЗВР,
серпневій конференції та секційних нарадах
ЗНВР

наказ
посадові
обов'язки
табель

Нарада при директорі про:
директорка
- план роботи закладу освіти на вересень;
- питання укомплектування педагогічними кадрами;
- уточнення списків та наповнюваності класів;
- підготовку до серпневої наради;
- перевірку стану готовності матеріально-технічної
бази кабінетів ліцею;
- призначення класних керівників;
- закріплення класів за навчальними кабінетами;
- узгодження графіка чергування адміністрації;
- закріплення педагогів-наставників за молодими
спеціалістами
Планування та коригування навчального плану роботи директорка
ліцею №142
Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення ЗНМР
предметів у 2020 – 2021 навчальному році

план
роботи на
тиждень

Організація роботи бібліотеки:
Завідувач
- забезпечення учнів підручниками;
бібліотекою,
- забезпечення вчителів навчальними програмами, ЗНВР, МК
методичними рекомендаціями, посібниками

графік

навчальний
план
інформація
для зав.
кафедрами
протокол
НД

Наскрізний процес виховання
Науково-методична робота
Школа молодого
спеціаліста
Створення безпечних та комфортних
умов для учасників освітнього процесу

Організація роботи з пропаганди здорового способу життя ЗНВР
та запобіганню шкідливих звичок

накази

Нарада класних керівників про:
ЗВР
- систему методичної роботи з класними керівниками;
- організацію роботи новопризначеного класного
керівника;
- підготовку та проведення Свята Першого дзвоника
та першого уроку;
- підготовку та проведення батьківських комунікацій
5-х класів;
- систему роботи в ліцеї з безпеки життєдіяльності та
охорони здоров’я учнів
Організація науково-методичної роботи в ліцеї:
- створення науково-методичної ради;
- створення динамічної групи;
- створення творчої групи;
- планування роботи предметних кафедр

ЗНМР

Інструктивно-методична нарада колективу про:
- організований початок навчального року;
ЗНМР,
- дотримання Закону про освіту;
- перебіг
виконання
програми
дослідноекспериментальної роботи

накази

протокол,
накази

Інструктаж молодих учителів про:
ЗНВР
- планування роботи вчителя;
наставник
- роботу з навчальними програмами, пояснювальними
записками до них, шкільною документацією,
нормативними документами;
- ознайомлення молодих фахівців із «Правилами
внутрішнього
розпорядку
для
працівників
ліцею №142 м. Києва» та посадовими обов’язками
Створення Служби з охорони праці, розробка інструкцій, директорка
план організації роботи

посадові
обов'язки

Призначення відповідального з питань охорони праці, директорка
створення здорових та безпечних умов для учасників
освітнього процесу
Організація роботи з питань пожежної безпеки, створення ЗАГЧ
комісії з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
і пожежної безпеки
Забезпечення дотримання правил цивільного захисту та ЗНВР, ЗАГЧ
техногенної безпеки в ліцеї, створення комісії з питань
евакуації

наказ, план
заходів

Призначення відповідального за профілактику дорожньо- ПО
транспортного травматизму

наказ

наказ

наказ

наказ

викладач
«Захисту
України»
Створення
бракеражної
комісії,
призначення директорка,
відповідального за контроль та наявність супровідних медична
документів на продукти харчування
сестра з
дієтичного
харчування
Проведення навчання та перевірки знань працівників з ЗНВР
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Обстеження та перевірка навчальних приміщень на директорка
дотримання правил норм з охорони праці, а також
підготовки навчальних кабінетів до нового навчального
року

Внутрішній контроль

Фінансово-господарська
діяльність

Створення добровільної пожежної дружини

Складання плану проведення інвентаризації у 2020 році

ЗАГЧ

Перевірка комп’ютерної техніки, устаткування, обладнання ЗАГЧ
щодо відповідності до чинних стандартів
Обстеження та ремонт матеріальної бази (за потребою)

Контроль за:
- нормативно-правовими документами про право
проведення освітньої діяльності;
- веденням документації згідно з номенклатурою
справ;
- веденням контрольно-візитаційної книги;
- санітарно-технічним станом класних приміщень з
метою визначення готовності до нового навчального
року;
- обстеженням інженерно-технічних комунікацій з
метою визначення готовності ліцею до нового
навчального року та до осінньо-зимового періоду;
- підготовкою до ДПА, збереженням відомостей ДПА,
аналізу ДПА;
- веденням Книги обліку й видачі Похвальних грамот
і Похвальних листів;
- оформленням та видачею свідоцтв про повну
загальну середню освіту, веденням Книги обліку й
видачі свідоцтв про повну загальну середню освіту;
- плануванням роботи ліцею та виконанням Річного
плану роботи

ЗАГЧ

директорка
секретарка
директорка
Д,ЗАГЧ

ЗНМР
ЗНВР
директорка
директорка

наказ

наказ

наказ,
протокол
акт

Серпень (4 тиждень)
Управлін
ські
процеси

Зміст роботи

Відповідальні

Управління діяльністю педагогічного колективу

Прийом на роботу сумісників та строковиків:
директорка,
- належне оформлення документів згідно з чинним секретарка
законодавством

Систематичне оновлення інформації про працівників.
Перевірка та оформлення особових справ працівників
Створення комісії для проведення тарифікації педагогічних
працівників
Складання графіка роботи інших працівників
Призначення матеріально відповідальних осіб
Погодження плану роботи вихователів групи подовженого
дня та його затвердження керівником ЗО
Організація роботи психологічної та соціальної служб
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами
ліцею
Педагогічна рада про:
- підсумки роботи за 2019 – 2020 навчальний рік та
перспективи удосконалення освітнього процесу у 2020
– 2021 навчальному році;
- затвердження Річного плану роботи на 2020 – 2021
навчальний рік;
- участь ліцею в інноваційному проекті всеукраїнського
рівня «Я – дослідник 2.0»;
- оголошення списків учителів, які атестуються у 2020 –
2021 н. р.;
- погодження списків претендентів на нагородження
Золотою та Срібною медалями у 2020 – 2021 н. р.;
- про Тимчасовий порядок організації освітнього процесу
в ліцеї № 142 м. Києва в період карантину у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19);
- застосування вербального оцінювання учнів 5-х класів
протягом вересня 2020 року;
- організація роботи гуртків і факультативів у
2020
– 2021 н. р. ;
- організація харчування здобувачів освіти 5-11-х класів;
- затвердження варіативних модулів з фізичної культури
та трудового навчання на 2020 – 2021 н. р.;
- вивчення курсу «Логіка» у 2020 – 2021 н. р.;
- затвердження Програми перспективного розвитку ліцею
№ 142 м. Києва на 2020 – 2025 рр.;

Форма
узагальнення

ЗНВР

наказ
Управління
освіти,
повідомлення
до Державної
податкової
служби
облікові
картки
наказ

ЗАГЧ
директорка
ЗНМР

графік
наказ
плани

ЗВР
ЗНМР

план
наказ, план

директорка,
ЗНВР, ЗНМР

протокол,
наказ

секретарка

Управління освітнім процесом

- особливості організації виховної роботи у 2020 – 2021
навчальному році;
- коригуюче навчання на початку навчального року;
- роботу ліцею з питань попередження дитячого
травматизму, охорони життя та здоров’я дітей;
- виконання рішень попередньої педради;
- схвалення Внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- затвердження Режиму роботи ліцею;
- Правила внутрішнього розпорядку;
- посадові обов’язки педагогічних працівників;
- виконання рішень попередньої педради
Нарада при директорі про:
- розподіл годин на факультативні заняття, гурткову
роботу,
годин
на
науково-дослідницьку
та
експериментальну, призначення керівників гуртків,
спортивних секцій;
- впровадження хмарної платформи G-Suite;
- організацію консультацій для вчителів з питань
роботи на платформі G-Suite;
- організацію медичних груп з фізкультури та звільнення
учнів від занять;
проведення свята Першого дзвоника;
- проведення першого уроку тему «Культура здорового
способу життя в нових обставинах»;
створення комісії зі списання матеріальних цінностей
та отримання благодійних надходжень від фізичних
осіб та організацій;
- проведення місячника знань з безпеки життєдіяльності
Розподіл педагогічного навантаження
Затвердження режиму роботи ліцею у 2020 – 2021
навчальному році
Ознайомлення колективу ліцею з правилами внутрішнього
розпорядку на навчальний рік
Організація роботи з предмету «Захист України»
та військово-патріотичного виховання
Складання розкладу уроків та його погодження

директорка,
ЗНВР,
ЗНМР

протокол
наказ

наказ
ЗВР

ЗВР
план

директорка
директорка

наказ
наказ

навчальна
частина
директорка

інформація

ЗНМР

розклад

наказ

Складання
графіка
проведення
класних
годин, ЗНМР
факультативів, спортивних секцій, клубів, гуртків
Складання графіка проведення місячників, олімпіад, ЗНМР, ЗВР
конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН
Складання графіка чергування адміністрації та вчителів
ЗНВР

графік

Складання графіка роботи завідувачів кафедрами

ЗНМР

графік

Складання графіка роботи технічного персоналу

ЗАГЧ

графік

графік, наказ
графік, наказ

Проведення огляду НМК кабінетів з метою визначення
готовності до початку навчального року:
- атестація робочих місць;
- виконання постанови Кабінету Міністрів № 641 та
постанови Головного державного санітарного лікаря
№ 50;
- плани роботи кабінетів на рік та перспективний план
роботи кабінету на 5 років
Робота з реалізації мовного законодавства. Виконання
статті 7 Закону України «Про освіту» та статті 21 Закону
України «Про забезпечення функціонування української
мови як державної»
Аналіз інформації про результати ДПА та ЗНО-2020
випускників ліцею
Формування списків учнів по класах (домашня адреса,
контактні телефони, ПІБ батьків, місце роботи, посада
батьків, стан здоров’я тощо)
Оформлення особових справ здобувачів освіти

Наскрізний процес виховання

Створення соціального паспорта ліцею
Організація
системи
контролю за відвідуванням
здобувачами освіти навчальних занять
Створення постійно чинної комісії з розгляду випадків
булінгу та організація протидії та попередження булінгу
(цькуванню) в закладі освіти
Затвердження Порядку реагування на випадки булінгу та
Порядку застосування заходів виховного впливу
Затвердження плану заходів з профілактики правопорушень
серед здобувачів освіти ліцею
Моніторинг продовження навчання та працевлаштування
випускників ліцею № 142
Моніторинг руху здобувачів освіти
Нарада класних керівників про:
- створення соціального паспорта ліцею;
- працевлаштування випускників;
- планування виховної роботи у класах на І семестр;
- складання графіка батьківських комунікацій у класах;
- підготовку
та
проведення
Тижня
безпеки
життєдіяльності;
- проведення консультації класних керівників, керівників
гуртків, лідерів учнівського самоврядування з питань
планування виховної роботи;
- планування виховних заходів відповідно до Основних
орієнтирів виховання здобувачів освіти 5-11-х класів та
Програми національного виховання;
- проведення Місячника безпеки життєдіяльності «Дбати
про безпеку – берегти життя»

навчальна
частина,
профком

ЗНВР

наказ

ЗНМР

інформація

КК,
секретарка

списки учнів

КК,
секретарка
ЗВР, КК, ПС

особові
справи
соціальний
паспорт

ЗВР
директорка,
ЗВР

наказ

директорка,
ЗВР
директорка,
ЗВР
секретарка

наказ

секретарка
ЗВР,КК

інформація

наказ, план
інформація

Розподіл дітей на групи для занять на уроках фізичної ЗНР, КК
культури

Планування роботи методичного кабінету ліцею

МК

заяви,
довідки,
журнал
реєстрації
медичних
довідок
план

Школа
молодого
спеціаліста

Науково-методична робота

Інструктивно-методична нарада колективу про:
- атестацію педагогічних працівників у 2020 – 2021 н. р.; ЗНВР,ЗВР,
- проходження курсової перепідготовки;
ЗНМР
- дотримання Закону України «Про академічну
доброчесність»;
- платформи безкоштовних онлайн курсів для вчителів;
- онлайн-курс протидії булінгу
Засідання кафедр (за планом) про:
- аналіз роботи кафедри та методичного об’єднання за
минулий навчальний рік, аналіз результатів ЗНО-ДПА;
- організацію методичної роботи в умовах дистанційної
освіти;
- створення віртуального методичного кабінету на
платформі G-Suite;
- затвердження плану роботи на 2020 – 2021 н .р.;
- методичні рекомендації з предметів на 2020 – 2021 н. р.;
- критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти, про перевірку зошитів;
- погодження календарних планів, затвердження планів
самоосвіти вчителів;
- шляхи підвищення ефективності роботи із обдарованими
учнями ліцею;
- критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти;
- впровадження інтерактивних технологій оцінювання
Організація роботи з наставництва, закріплення
за
молодими спеціалістами наставників з метою сприяння
підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу
вчителя,
удосконаленню
майстерності,
озброєнню
новітніми знаннями, методикою та технологією навчання

ЗНМР,
завідувачі
кафедр

протоколи

ЗНВР

наказ

Дослідно-експериментальна
робота
Створення безпечних та комфортних умов для учасників
освітнього процесу
Фінансово-господарська
діяльність
Внутріш
ній
контроль

Планування дослідно-експериментальної роботи ліцею:
- участь у всеукраїнському проєкті «Дослідник 2.0»;
- участь у проєкті “Proflab”;
- участь у проєкті «Intel-Texно»;
- розробка загальноліцейного STEM-проєкту;
- STEM-проєкт від батьківської громади

ЗНМР

інформація,
договір

Проведення вступного інструктажу.
Проведення первинного інструктажу
Організація безкоштовного харчування. Охоплення
здобувачів освіти гарячим харчуванням
Виконання законодавства України
з питань соціального захисту дітей пільгових категорій
Організація занять з фізичної культури із здобувачами
освіти у 2020 – 2021 навчальному році, дотримання правил
безпеки під час занять з фізичної культури
Призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку
Організація медико-педагогічного контролю на уроках
фізичної культури
Організація занять з фізичної культури з дітьми, які
відносяться до підготовчої та спеціальної груп за станом
здоров’я
Створення комісії з перевірки якості харчування в ліцеї

директорка,
ЗНВР
директорка,
ЗНВР
ЗВР

книга обліку
інструктажів
наказ

директорка,
ЗНВР

наказ

ЗНВР
директорка,
ЗНВР
директорка,
медична
сестра
директорка,
ЗНВР,
медична
сестра з
дієтичного
харчування
Затвердити план заходів щодо підготовки ліцею до нового директорка
навчального року та опалювального сезону
Перевірка стану готовності навчальних приміщень ліцею до
нового навчального року
Скласти акти-дозволи на введення в експлуатацію ЗАГЧ
спортивного залу, спортивного майданчика, спортивних
споруд і спортивного обладнання для використання в
освітньому процесі: акти-дозволи на кабінети, оновити
паспорти на навчальні кабінети
Визначити готовність навчальних кабінетів, спортзалу та ЗАГЧ
спортивного майданчика до нового навчального року
Контроль за:
- дотриманням Положення про організацію охорони директорка,
праці, стану виконання Закону України «Про ЗНВР, ЗАГЧ
пожежну безпеку»;

наказ
наказ
наказ

наказ

акт готовності

паспорт
кабінету,
інвентарна
книга

-

перевіркою безпеки життєдіяльності, профілактики
дитячого травматизму;
дотриманням ПВР працівниками;
веденням Книги наказів з основної діяльності;
веденням Книги протоколів засідань педрад;
веденням обліку особових карток працівників;
організацією медичного обслуговування, веденням
медичних карток учнів;
проходженням медичного огляду педагогічними
працівниками

ЗНВР
директорка
директорка
секретарка
медична
сестра
ЗНВР

Вересень (1 тиждень)

Управління діяльністю педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальн
Форма
і
узагальнення
Створення системи соціального захисту здобувачів ЗВР
освіти
Проведення тарифікації вчителів на 2020 – 2021 ЗНВР
тарифікація,
навчальний рік
пояснювальн
і
записки,
наказ
Перевірка заповнення трудових книжок відповідно до директорка
«Інструкції про порядок ведення трудових книжок на
підприємствах, в установах та організаціях»
Підготовка звіту за формою ЗНЗ–1
ЗНМР
звіт
Дотримання
виконання
основних
положень директорка
законодавчих документів: Закону України «Про освіту»;
Закону України «Про загальну середню освіту»; Закону
України «Про позашкільну освіту»
Організація безкоштовного харчування учнів пільгових ЗНВР, КК
наказ, списки
категорій
Нарада при директорі про:
- комплектування класів;
директорка
протокол
- забезпечення здобувачів освіти підручниками та
завідувач
додатковою літературою;
бібліотекою
протокол
- організація харчування здобувачів освіти (режим ЗНВР
харчування та обслуговування, робота зі здобувачами медична
освіти та батьками);
сестра
- виконання постанови МОЗУ № 50 від 22.08.2020;
ЗНВР
- створення постійно чинної комісії з розгляду випадків
наказ
булінгу (цькування);
- розробку Порядку реагування на випадки булінгу
(цькування) та Порядку застосування заходів виховного
впливу;
- розробку Плану заходів з профілактики правопорушень
серед здобувачів освіти ліцею на 2020 – 2021 навчальний
рік
Затвердження розкладу навчальних занять
ЗНМР
розклад
Складання календарно-тематичних планів із навчальних
предметів на І семестр
Створення медичних груп (спецгрупи та підготовчої) із
фізкультури та звільнення здобувачів освіти від занять із
фізкультури
Про
недопущення
порушення
педагогічними
працівниками норм професійної етики та вчинення
насильства над дітьми

учителі,
зав. каф.
ЗНВР

плани

директорка

наказ

наказ

Наскрізний процес виховання

Місячник безпеки життєдіяльності
«Дбати про безпеку – берегти життя»
Перший урок

ЗВР, КК, ПО

план

ЗВР, КК

Свято Першого дзвоника

ЗВР, КК

Складання планів виховної роботи
Складання графіка батьківських комунікацій
Створення Ради профілактики правопорушень

ЗВР, ПО, КК
ЗВР, ПО, КК
ЗВР

записи в
журналах
наказ,
інформація
плани
графік, наказ
наказ

Нарада класних керівників про:
ЗВР
- залучення здобувачів освіти ліцею до роботи в
гуртках, секціях з метою урахування інтересів та
здібностей здобувачів освіти;
- активізацію та вдосконалення співпраці з
батьківською громадою, створення органу
самоврядування «Трикутник – педагоги, батьки,
здобувачі освіти»;
- створення органів учнівського самоврядування у
класах та ради старшокласників;
- підготовку до конкурсу інформаційних сторінок
«Наша сторінка на сайті»

Науково-методична робота

Організація роботи гуртків

ЗВР

Інструктивно-методична нарада колективу про:
- структуру та організацію методичної роботи з ЗНМР,
педагогічними кадрами ліцею;
завідувачі
- результати ЗНО-2020 та урізноманітнення форм кафедр
роботи з підготовки ліцеїстів до складання іспитів
ЗНО;
- створення банку Google-форм з предметів:
математика, історія, українська мова, англійська
мова;
- рекомендації щодо впровадження STEM-освіти в
ліцеї;
- організацію роботи зі здібними та обдарованими
дітьми в ліцеї
Складання та затвердження плану роботи науково- ЗНМР
методичної ради
Складання та затвердження плану роботи динамічної та
творчих груп

графік

протокол,
наказ

план роботи

Внутрішній контроль

Фінансовогосподарська
діяльність

Створення безпечних та комфортних
умов для учасників освітнього процесу

Дослідноекспериментальна
робота

Школа молодого
спеціаліста

Заняття №1

наставники

аналіз роботи за 2019-2020н.р. Знайомство з
нормативними документами;
- опанування
навичок
ведення
шкільної
документації;
- опанування
навичок
ведення
шкільної
документації
Складання плану роботи на навчальний рік
ЗНМР

плани

-

Проведення
установчого
засідання
наукового товариства ліцею «Дослідник»

План

учнівського ЗНМР

Бесіда про основи здорового способу життя.
Проведення зі здобувачами освіти вступного та
первинного інструктажів
Організація харчування здобувачів освіти в ліцеї
Затвердження
Тимчасового
порядку
організації
освітнього процесу в ліцеї №142 в період карантину в
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
Організація та проведення місячника дорожнього руху
“Стоп! Діти на дорозі!”
Оформлення листків здоров'я здобувачів освіти

ЗНВР,КК

журнали
інструктажів

ЗНВР, КК
директорка

наказ, гр.

СП

план

Проведення первинного інструктажу з охорони праці на
робочому місці з працівниками ліцею

медична
сестра
ЗНВР
ЗАГЧ

листки
здоров’я
журнали
інструктажів

Клопотання про ремонт приміщення будівлі ліцею

директорка

Клопотання про ремонт спортивного майданчика

директорка

Клопотання про закупівлю медикаментів

директорка

Контроль за:
- веденням обліку звернень і заяв громадян;
- дотриманням ПВР працівниками;
- дотриманням ПВР здобувачами освіти
(початок навчальних занять без запізнень);
- дотриманням ПВР здобувачами освіти
(відвідування навчальних занять);
- плануванням роботи ліцею, аналіз виконання
Річного плану роботи;
- станом виконання, корекції планів
виховної
роботи;

секретарка
ЗНВР
ЗВР
ЗВР
директорка
директорка
секретарка
директорка
директорка

-

-

-

дотриманням Положення про організацію охорони
праці, стан виконання Закону України «Про
пожежну безпеку»;
ЗНВР
призначенням відповідального за експлуатацію
електрогосподарства,
інженерних
мереж,
теплопункту та економію енергоносіїв;
дотриманням правил безпеки життєдіяльності та
профілактики дитячого травматизму

Вересень (2 тиждень)

Управління освітнім процесом

Управління діяльністю педагогічного колективу

Управлі
нські
процеси

Зміст роботи

Відповідаль
ні

Форма
узагаль
нення

Про створення безпечного освітнього середовища та директорка,
попередження і протидії булінгу
ЗВР

наказ

Про організацію роботи з профілактики правопорушень директорка,
серед здобувачів освіти ліцею
ЗВР

наказ

Про порядок організації індивідуальної форми здобуття директорка,
загальної середньої освіти (педагогічний патронат) у ліцеї ЗНВР
Про заборону збору коштів з батьків здобувачів освіти
директорка
Педагогічна рада про:
директорка,
- організацію індивідуальної форми навчання
ЗНВР
(педагогічний патронат)

наказ

Нарада при директорі про:
ЗНМР,
- аналіз впровадження системи дистанційного директорка
навчання на платформі G-Suite;
- створення
віртуального
консультаційного
простору для обдарованих дітей на платформі GSuite;
- створення
віртуального
консультаційного
профорієнтаційного простору на платформі GSuite;
- створення
віртуального
консультаційного
простору «Педагоги» на платформі G-Suite;
- створення положення про роботу веб-сайту ліцею;
- розподіл напрямків роботи зі створення сайту
ліцею

протокол

Складання та затвердження розкладу факультативів

розклади

ЗНМР

наказ
протокол

Погодження календарно-тематичних планів з навчальних зав. кафедр , календарнопредметів на І семестр
ЗВР, ЗНМР, тематичні плани
ЗНВР
Складання та затвердження графіка проведення першого ЗНМР,ПС
етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальних дисциплін

графік

Безпечне та комфортне психосоціальне середовище. ЗНВР,ПС
Кімната «Довіри»
Перемовини щодо угоди про співпрацю з ІМЗО, КПІ
ЗНМР

графік роботи
угода

Відвідування адміністрацією навчальних занять з метою ЗНМР,
вивчення досвіду впровадження змішаного навчання
ЗК
Залучення педагогічних працівників до участі у ЗНМР
вебінарах, онлайн-семінарах та конференціях

Дослідно-експериментальна
робота

Науково-методична робота

Наскрізний процес виховання

Тиждень фізкультури

самоосвіта

ПО, КК,ЗВР

Здійснення психолого-педагогічного аналізу класних
колективів
Затвердження планів виховної роботи
Збір інформації про зайнятість здобувачів освіти в
позаурочний час
Нарада класних керівників про:
- проведення «Кольорового тижня»;
- підготовку до конкурсу «Осінні фантазії»;
- правила дотримання одягу ділового стилю ліцеїста;
- профілактику здорового способу життя;
- порядок проведення екскурсій;
- оновлення інформації на сайті ліцею щодо
забезпечення його прозорості та інформаційної
відкритості;
- вимоги щодо ведення сторінок класних журналів
Інструктивно-методична нарада з учителями, які
претендують на присвоєння або підтвердження
педагогічного звання
Розподіл годин науково-дослідницької роботи

психолог,
КК
ЗВР, КК
ЗВР, КК

характеристики

ЗМК, ЗНМР

наказ

Впровадження STEM-освіти як форми організації
навчального процесу та засобу формування ключових
компетентностей
Засідання творчої групи. Реалізація ліцейної програми
2020 – 2025 «Концептуальні та методичні засади
створення інноваційного освітнього простору
ХХІ
сторіччя»
Інформаційне забезпечення ліцею

ЗМК

матеріали

директорка,
ЗНМР, ЗК

матеріали

ЗМК

матеріали

плани роботи
інформація

ЗВР

ЗМК, ЗНВР, матеріали
учителі
атестації

Навчання учасників наукового товариства «МАН - ЗНМР, ЗК
Дослідник» педагогічному партнерству в роботі з
обдарованими дітьми з використанням дистанційних
технологій у режимі онлайн

інформація

Засідання учасників наукового товариства «МАН - ЗНМР,ЗК
Дослідник»
Методичні рекомендації щодо підготовки до участі у ІІ
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України

інформація

Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього
процесу

Бесіди з учнями про особисту гігієну, режим дня, наукову КК
організацію освітньої діяльності

запис в класних
журналах

Тематичний тиждень «Ціннісне ставлення до себе», мета КК
якого – усвідомлення цінності власного життя і
збереження здоров’я

Внутрішній контроль

Фін.-госп.
діяльність

Бесіда з учителями: про виконання санітарно-гігієнічних ЗНВР
вимог під час проведення навчальних занять
Перевірка готовності ліцею до осінньо-зимового періоду. директорка,
Стан протипожежної системи, інженерної мережі та
системи опалення
ЗАГЧ

Контроль за:
- дотриманням
санітарно-гігієнічних
норм
в
організації освітнього процесу;
- санітарним станом класних приміщень;
- перевіркою готовності ліцею до осінньо-зимового
періоду;
- інвентаризацією матеріальних цінностей;
- веденням Книги наказів з основної діяльності;
- веденням Книги наказів з кадрових питань;
- веденням Книги обліку руху учнів;
- веденням Алфавітної книги;
- інформаційним забезпеченням: ведення обліку
вхідного та вихідного листування;
- веденням шкільної документації, за виконанням
вимог: інструкції щодо ведення класних журналів;
своєчасність заповнення журналу вчителямипредметниками;
- станом викладання фізкультури;
- відвідуванням занять здобувачами освіти;
- організацією медичного обслуговування здобувачів
освіти, ведення їх диспансерного обліку

Вересень ( 3 тиждень)

наказ

ЗНВР
ЗАГЧ
директорка
директорка
ЗНВР
директорка
секретарка
секретарка
директорка

ЗНВР
ЗВР
медична
сестра

наказ

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління діяльністю педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Заповнення табеля заробітної плати працівників
ліцею

ЗНВР, ЗАГЧ

Форма
узагальнення
табель

Нарада при директорі про:
- контроль відвідування занять здобувачами
освіти;
- організацію та проведення «Кольорового
тижня»;
- місячник знань з безпеки життєдіяльності;
- роботу технічного персоналу;
- результати інвентаризації;
- стан функціонування ГПД, роботу вихователів
ГПД;
- підготовку плану роботи педагогічного
колективу на жовтень

директорка,
ЗНВР, ЗАГЧ

план роботи
на тиждень

Створення системи заходів, спрямованих на
забезпечення регулярного оновлення сайту ліцею

ЗНМР

сайт

Розробка проєкту критеріїв, правил і процедури
оцінювання педагогічної та науково-педагогічної
діяльності учасників освітнього процесу ліцею

директорка

проєкт

Заходи до Міжнародного дня миру:
- акції: «Долоньки миру», «Напишемо твір «Гілка
миру», «Малюємо «Твори добро»

ЗВР, КК, КГ

Психолого-педагогічний семінар:
«Розвиток соціальної компетентності школярів в
умовах сучасного інформаційного суспільства»

ЗВР, ПС

Виявлення та формування списків талановитих дітей.
Доповнення Банку даних «Обдарована молодь ліцею»
Створення Ради профілактики правопорушень

ЗНМР

для книги

директорка,
ЗВР
КК, СП

наказ

Проведення класних годин спілкування на моральноетичну тему: «Виявлення дружніх відносин у
колективі»
Всеукраїнський День батька в Україні (20.09)

Відповідальні

бесіди

КК

Батьківські комунікації 5-11-ті класи

ЗВР, КК

Вибори учнівського самоврядування

ЗВР, ПО

протоколи

Науково-методична робота

ЗВР, ПО

Ознайомлення

самоосвіта

з методичними рекомендаціями
методичного кабінету (самоаналіз уроку, вимоги до
сучасного уроку і т. д.).
Вивчення досвіду роботи вчителів ліцею, наявного в
методичному кабінеті.
Опрацювання статей фахових журналів, газет та
інтернет-видань з теми «Урок як основна
організаційна форма навчання. Сучасні вимоги до
уроку»
Організація та проведення навчання з охорони праці
та пожежної безпеки новоприбулих працівників

ЗВР

ЗНМР

протокол,
наказ

ЗНМР

протокол

ЗНВР

наказ

служба з
охорони праці

Ст
вор
енн
я
без
печ
них
та
ко
мф
орт
них
умо
в
для
уча
сни
ків
осв
ітн
ьог
о
про
цес
у

Школа молодого
спеціаліста

Розвиток учнівського самоврядування «Джем»
(формування класного та ліцейного самоврядування):
- засідання учнівського самоврядування;
- контроль за виконанням плану;
- висвітлення подій у соціальних мережах та на
сайті ліцею
Нарада класних керівників про:
- порядок ведення щоденників здобувачами
освіти ліцею;
- підготовку та проведення свята до Дня
учителя;
- класну годину: «Протидія торгівлі людьми»;
- заходи до Міжнародного Дня миру;
- підготовку до виставки «Осінній вернісаж»
Інструктивно-методична нарада колективу про:
- обговорення та затвердження плану дослідноекспериментальної роботи на 2020 – 2021
навчальний рік;
- «занурення» як модель інтенсивного навчання.
Вибір ліцейної теми «хвильового занурення»
Засідання науково-методичної ради №1:
- аналіз науково-методичної роботи за рік;
- про шляхи реалізації Програми дослідноекспериментальної роботи;
- затвердження етапів роботи над методичною
проблемою
ліцею
«Концептуальні
та
методичні засади створення інноваційного
освітнього простору ліцею № 142»;
- про організацію роботи з обдарованими
здобувачами освіти;
- про підготовку та проведення І етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із
базових дисциплін;
- організація фестивалю методичних ідей та
новацій
Організація проведення атестації педагогічних
працівників. Створення атестаційної комісії

протокол

Внутрішній контроль

Бесіда зі здобувачами освіти про запобігання
інфекційним
захворюванням.
Профілактика
поширення коронавірусної інфекції COVID-19

КК

Оформлення пакету документів для здобувачів освіти
ліцею (хлопців) на вимогу військкомату

КК

Контроль за:
веденням обліку особових карток працівників;
дотриманням вимог до календарно-тематичного
планування, зокрема держстандартів;
- своєчасну та повноцінну заміну уроків. Перевірка
якості заміни уроків;
виконанням
постанови
Кабінету
Міністрів № 641 та постанови Головного
державного санітарного лікаря № 50

ЗНВР
ЗНМР

ЗВНР

документація

Вересень (4 тиждень)

Управління діяльністю педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальні

Підготовка звіту за формою № 83-РВК
Складання і коригування списків педагогічних
працівників
Нарада при директорі про:
- аналіз працевлаштування випускників;
- інформацію про проведення установчих батьківських
комунікацій по класах;
- затвердження творчих тем кафедр ліцею;
- ознайомлення вчителів із мірою відповідальності у
разі невиконання покладених на них обов’язків
(ст. 56 Закону України «Про освіту» щодо захисту
дітей від будь-яких форм фізичного та психічного
насильства)

ЗНВР
ЗНВР

директорка,
ЗНМР
ЗВР

Форма
узагальнення
звіт
списки

протокол

Наскрізний процес виховання

Заходи до Європейського дня мов (26 вересня): ЗВР, ПО, КК інформація
проведення конкурсу малюнків та плакатів
на сайт
Нарада класних керівників про:
ЗВР, КК
- консультації для класних керівників з питань:
«Виявлення проявів насильства в сім’ї: фізичні
ознаки насильства, поведінкові ознаки насильства,
психічне (емоційне) насильство»;
- підготовку та проведення виборів Президента
ліцею;
підготовку
заходів,
присвячених
Дню
українського козацтва;
підготовку соціальних паспортів класів та
ліцею;
-

віртуальну екскурсію до меморіального центру

Голокосту «Бабин Яр» (до 79-ї річниці трагедії);
-

проведення зустрічей здобувачів освіти

9-

Науковометодичн
а робота

11 класів з представниками ВИШів
Звіт про організацію харчування здобувачів освіти ЗНВР
ліцею

звіт

Проведення атестації педагогічних працівників: ЗНВР
складання
списку
педагогічних
працівників,
уточнення відомостей (стажу роботи, наявності
посвідчень про проходження курсів підвищення

список

кваліфікації тощо)

ЗК,ЗМО
Засідання кафедр та методичних об’єднань №2 (за
планом роботи кафедр та методичних об’єднань )
Популяризація діяльності ліцею у засобах масової ЗНМР
інформації: публікації з досвіду роботи вчителів
Майстер-клас для вчителів ліцею з теми: ЗНМР
«Дистанційне навчання за допомогою G-Suite»

протокол

Упровадження сучасних педагогічних технологій, педагогпідготовка до інноваційної діяльності, фахового наставник
зростання, самовдосконалення

тренінг

публікації

Внутрішній контроль

Створення безпечних та
комфортних умов для учасників
освітнього процесу

ДЕР

Школа
молодого
спеціаліста

інформація
на сайт

Організація зустрічі з науковими керівниками.
ЗНМР
Відвідування лабораторій НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського»
Бесіда зі здобувачами освіти про правила безпеки при КК
вживанні грибів, профілактику харчових отруєнь
Проведення бесід зі здобувачами освіти з питань: КК
уникнення враження мінами і вибухонебезпечними
предметами, поведінки у надзвичайній ситуації
Проведення класними керівниками санітарно- МС
просвітницької роботи серед дітей, батьків щодо
профілактики педикульозу, корости, контактних
гельмінтів і гострих кишкових інфекцій
Контроль за:
- перевіркою ведення щоденників здобувачів
освіти;
- веденням особових справ здобувачів освіти;
- організацією
медичного
обслуговування,
ведення медичних карток здобувачів освіти;
- організацією і станом харчування та огляд умов
обслуговування здобувачів освіти;
- психологічною підтримкою здобувачів освіти.
Робота кімнати «Довіра»

КК
КК,
секретарка
ЗНВР,
медична
сестра
ЗНВР, ДС
ЗВР, ПС

запис в
класних
журналах

Жовтень ( 1 тиждень)

Наскрізний процес виховання

Організація
освітнього
процесу

Управління діяльністю педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Нарада при директорі про:
- формування списків педагогічних працівників,
які атестуються, та їх затвердження під час засідання
атестаційної комісії;
- складання плану виховної роботи на період осінніх
канікул;
- обговорення шляхів підвищення рівня ефективності
заходів, спрямованих на залучення здобувачів освіти
до навчання в ліцеї;
- обговорення рівня міжособистісних стосунків в
учнівському колективі;
- проведення індивідуальних співбесід з батьками тих
ліцеїстів, які мають схильність до правопорушень;
- залучення батьків до впровадження проєкту освіти
STEM with families в ліцеї;
- створення банку даних STEM-ідей
Діяльність наукового товариства «Дослідник»:
- організація консультацій з написання науководослідницьких робіт здобувачів освіти, складання
графіку консультацій;
- затвердження тем науково-дослідницьких робіт
ліцеїстів
Залучення здобувачів освіти 11-х класів до навчання в
Інституті моніторингу якості освіти НТУУ „КПІ ім. Ігоря
Сікорського”

Відповідальні

Форма
узагальнення

ЗНМР

ЗВР

інформація

ЗВР
ЗВР
інформація

ЗНМР

графік,
список
тем

ЗНМР

наказ

Укладання угоди про співробітництво з ІДП НАУ, ІДП ЗНМР
КНУБА, ІДП КНЕУ, НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського”

угоди

Святкове відеопривітання до Дня учителя

план
роботи

ЗВР, КК

Декада зарубіжної літератури (за окремим планом)
план
Нарада класних керівників про:
стан відвідування здобувачами освіти навчальних ЗВР
занять;
хід реалізації антибулінгової програми;
заходи, присвячені річниці визволення України від
німецько-фашистських загарбників;
дотримання здобувачами освіти правил внутрішнього
розпорядку;
- розвиток учнівського самоврядування «Джем»;
- акцію «Милосердя» до Міжнародного дня людей
похилого віку «Не залишайся осторонь»;
- зустріч з інспектором ВЗГУПП у м. Києві ДПП

Науково-методична
робота
Школа молодого
спеціаліста

Проведення атестації педагогічних працівників:
- складання плану роботи атестаційної комісії;
- складання графіків роботи атестаційної роботи
Організація освітньої
навчальних
методів
репродуктивний тощо).

ЗНВР

діяльності ліцеїстів: характер самоосвіта
(проблемний,
дослідницький,

Консультації для педагогів та здобувачів освіти щодо ЗНМР,
особливостей STEM-освіти. Застосування «хвильового ЗМК
занурення» для впровадження STEM-уроків
КК

Бесіди зі здобувачами освіти щодо профілактики побутового
травматизму

Внутрішній контроль

протокол

графік

Відвідування уроків досвідчених учителів-наставників
молодшими спеціалістами з метою набуття досвіду

Створення
безпечних та
комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

ДЕР

Інструктивно-методична нарада колективу про:
- проведення І етапу Всеукраїнських
учнівських ЗАГЧ,
олімпіад з базових дисциплін;
ЗНМР,
- підготовку до гри «Джура»
ЗВР

Контроль за:
- оглядом санітарного-технічного стану класних приміщень;
- веденням обліку особових карток працівників;
- підготовкою вчителів до атестації, ознайомлення з графіком
проведення курсової перепідготовки та методичною темою;
- накопиченням оцінок, своєчасним виставленням оцінок за
письмові види робіт;
- станом взаємовідвідування уроків, робота з молодими
вчителями;
- відвідуванням занять здобувачами освіти;
- виконанням рішень нарад при директорі;
- своєчасну та повноцінну заміну уроків. Перевірка якості
заміни уроків

директорка
директорка
ЗНВР
ЗНВР
ЗНВР
ЗНМР
ЗВР
директорка
ЗНВР

метод.
матеріали
запис в
класних
журналах

Жовтень (2 тиждень)

Управління
освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлін
ські
процеси

Зміст роботи

Педагогічна рада про:
- внесення змін до структури 2020 – 2021 ЗНВР
навчального року
ЗНМР

Наскрізний процес виховання

Форма
узагаль
нення

протокол

ЗНМР,
Організація та
проведення І (шкільного) етапу ЗК, ВЧ
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів

наказ про
проведення

Організація годин спілкування, бесіди, конкурси, свята, ПО, КЛ
присвячені Дню захисника України

плани
виховної
роботи
наказ,
план
інф.
плани

Організація роботи ліцею в канікулярний період

ЗВР,
ПО
які директо
рка, ПС

Організація роботи із здобувачами освіти,
потребують психологічної підтримки
Нарада класних керівників про:
- заходи до Дня захисника України:
✓ конкурс малюнків «Слава героям»;
✓ конкурс емблем «Слава героям» (комп’ютерна
графіка);
✓ калейдоскоп патріотичних пісень;
✓ спортивні змагання «Естафета мужності»;
✓ спортивні змагання «Козацький гарт»;
✓ урок мужності з переглядом та обговоренням
документальних, художніх тематичних фільмів;
✓ тематична виставка літератури в бібліотеці
ліцею;
- планування роботи на осінні канікули;
- залучення до освітнього процесу дітей з особливими
освітніми потребами;
- моніторинг запізнень ліцеїстів на заняття
Підготовка вчителів до проведення атестації, установче
засідання атестаційної комісії.
Майстер-клас для
вчителів ліцею
з
теми:
«Використання різноманітних платформ та сервісів
(Google Meet) для організації дистанційного навчання»
Заняття №2:
- урок як головна форма організації навчального
процесу;

Школ
а
молод
ого
спеціа
ліста

Науковометодична
робота

Відпові
дальні

ЗВР

журнали
інструктажу

ЗНВР

протокол

ЗНМР
ПН

інформація на сайт
консульта
ція, ділова
гра

форми і методи організації освітнього процесу на
засадах дитиноцентризму;
- структура уроку «перевернутий клас»;
- складання алгоритму підготовки конспекту уроку
та проведення самоаналізу
Формування освітнього STEM-середовища в ліцеї.
Залучення батьківської громади до створення банку
STEM-ідей
Опрацювання
методичних
рекомендацій
щодо
підготовки до участі в другому етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
здобувачів освіти-членів МАН України
Бесіда із здобувачами освіти щодо запобігання
застудним захворюванням

Внутрішній контроль

ФГД

Створення безпечних
та комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

Дослідноекспериментальн
а робота

-

Надання документів у військкомат на допризовників

ЗНМР,
ЗК

інф. на
сайт

ЗНВР,
ЗК

бесіда

КК

запис в
класних
журнали

ЗВР

документи

Обстеження зелених насаджень з метою виявлення ЗАГЧ
аварійних гілок, які підлягають видаленню
Контроль ведення книги обліку трудових книжок
Контроль ведення книги обліку вихідного листування
Перевірка шкільної документації, зокрема особових
справ здобувачів освіти, зарахованих до ліцею до
початку 2020 – 2021 навчального року, та класних
журналів
Перевірка ведення обліку пропущених і заміщених
уроків
Моніторинг стану виховної роботи
Забезпечення соціально-психологічного супроводу
учасників навчально-виховного процесу
Вивчення роботи молодих та новопризначених
педагогічних працівників
Перевірити дотримання ухвалених управлінських
рішень, строк виконання яких закінчується у жовтні

клопотання

Д
Д

ЗНВР
ЗВР
Д,
ПС,КК
Д

плани
роботи
довідка

Д,

довідка

Жовтень (3 тиждень)
Зміст роботи

Відповідал
ьні

Подання списку педпрацівників, які підлягають атестації до ЗНВР
управління освіти Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації
Заповнення табеля заробітної плати працівників ліцею

ЗНВР,
ЗАГЧ

Нарада при директорі про:
- оформлення
документації стосовно атестації ЗНВР
педагогічних працівників на 2020 – 2021 н. р.

Форма
узагаль
нення
список

табель

протокол

Сприяння та забезпечення участі здобувачів освіти у ЗНМР,
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. учителі
Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін.
Робота над книгою «Обдаровані діти ліцею № 142»

наказ

Декада зарубіжної літератури

ЗК

план

Започаткування проєктів учнівського самоврядування:
«Star of the lyceum-2021»;
«Миттєвості життя»;
«Добра справа»;
«Капсула часу»;
«Сортуй та розділяй»

ЗВР, КК

план

Нарада класних керівників про:
ЗВР
- організацію роботи гуртків на осінніх канікулах;
- аналіз результатів навчальних досягнень здобувачів
освіти за вересень-жовтень;
- організацію та проведення педагогічних консиліумів;
- підготовку до свята «Міс Осінь»

Інструктивно-методична нарада «Підбиття підсумків
першого етапу Всеукраїнської олімпіади з базових ЗНМР
дисциплін».
ЗНМР,ЗК
Майстер-клас для вчителів ліцею за темою: «Використання
різноманітних сервісів GOOGLЕ-клас для організації
контролю дистанційного навчання»
Оновлення розділу сайту ліцею «Атестація вчителів»
ЗНВР
Проходження онлайн курсів «Протидія та попередження самоосвіта
булінгу в закладах освіти».

Шк
ола
мо
лод
ого
спе
ціа
ліс
та

Науково-методична
робота

Наскрізний процес виховання

Управління
освітнім
процесом

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінс
ькі
процеси

наказ

протоколи
на сайт

Внутрішній контроль

Фінансовогосподарська
діяльність

Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього
процесу

Відвідування молодими фахівцями уроків та виховних
заходів учителів-наставників з метою отримання досвіду
Бесіди про заборону тютюнопаління та пропаганду
здорового способу життя
Бесіди медичної сестри на теми охорони здоров’я та
пропаганди здорового способу життя у зв’язку пандемією,
про профілактику захворювань для учителів та здобувачів
освіти
Проведення інструктажів зі здобувачами освіти з правил
поведінки під час осінніх канікул
Проведення
щорічної
інвентаризації
цінностей: внутрішня перевірка

КК
ЗВР,
медична
сестра
КК

матеріальних директорка, ЗАГЧ

Контроль за:
дотриманням
правил
внутрішнього
режиму
працівниками;
- дотриманням режиму роботи здобувачами освіти,
відвідуванням навчальних занять;
- виконанням плану роботи ліцею, аналіз виконання
Річного плану роботи;
- дотриманням Положення про організацію охорони праці,
стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку»;
- перевіркою дотримання правил безпеки життєдіяльності.
Контроль за профілактикою дитячого травматизму
- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм в
організації освітнього процесу;
- веденням шкільної документації, зокрема особових справ
ліцеїстів, зарахованих до закладу освіти до початку 2020 –
2021 навчального року

директорка
ЗАГЧ

ЗНВР
директорка,
секретарка

інструктаж

Жовтень (4 тиждень)
Осінні канікули
Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальні

Форма
узагальнення

Управління діяльністю педагогічного колективу
ЗНМР, КК

інформація

Підготовка та видача документів про освіту: інструктаж
щодо збору даних для формування замовлення
Практичне використання платформи GIOS у навчаннi
математики, конструктор уроків.

ЗНМР,
ЗКМ

Дослідноекспериментальна
робота

Науково-методична
робота

Управління освітнім процесом

Створення та поповнення навчально-методичної складової
на платформі G-Suite

Педагогічні консиліуми
ЗВР,
«Про умови успішної адаптації здобувачів освіти 5-х класів КК
до навчання в ліцеї»

ПС,

Нарада класних керівників про:
ЗВР
- підготовку
та
проведення
STEM-тижня
профорієнтації «Моє професійне майбутнє»;
- інформаційні колажі до Дня вигнання нацистських
окупантів під час Другої світової війни за межі
сучасної території України (до 28.10.2020)
Звіт про організацію харчування учнів ліцею

ЗНВР

Звіт про стан відвідування учнями навчальних занять

ЗВР

звіт для
Управління
освіти

Збір методичних матеріалів учителів, що атестуються на ЗНВР,
присвоєння (підтвердження) педагогічного звання
учителі

методичні
матеріали

Популяризація діяльності ліцею в засобах
інформації: публікації з досвіду роботи вчителів

публікації

масової ЗНМР

Засідання предметних кафедр (за планом роботи кафедр)

ЗНМР

протоколи

Засідання творчої групи:

ЗНМР

проєкт

-

щодо участі в STEM-заході «Я – дослідник»;
робота над ліцейним здоров’язбережувальним
проєктом «Шкідливі звички»;

Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього
процесу

Бесіди з учителями про профілактику інфекційних медична
захворювань
сестра
Робота з ліцеїстами, які потребують психологічної ЗВР
підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків
насильства та жорстокого поводження з дітьми

виконання
плану
роботи

Дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації медична
освітнього процесу
сестра
Контроль за:
-

-

Внутрішній контроль

-

перевіркою шкільної документації, зокрема ведення директорка,
класних журналів;
ЗНВР
веденням журналів гурткової роботи;
ЗВР
директорка
веденням Книги наказів з основної діяльності;
директорка
веденням Книги обліку руху здобувачів освіти;
директорка
веденням Алфавітної книги;
директорка
роботою з батьками;
ЗВР
виконанням постанови Кабінету Міністрів № 641 та ЗНВР
постанови Головного державного санітарного лікаря
№ 50

наказ

Листопад (1 тиждень)

Науковометодична
робота

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальні

ЗНМР,
Підготовка та видача документів про освіту. Збір та КК
оформлення даних з метою формування замовлення для
видачі документів про освіту

Форма
узагальнення
інф.

Організація підготовки здобувачів освіти до участі ЗНМР,
у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учителі
та ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
МАН
Особливості Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт членів МАН України у 2020 – 2021н.р.
Методичні рекомендації щодо підготовки до участі у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН
України (конференції, вебінари)
Декада української мови та літератури (за окремим ЗВР,
планом)
ЗКУ
Нарада класних керівників про:
ЗВР
- заходи 06.11 до Дня визволення Києва від
нацистських окупантів;
- заходи 09.11 до Дня української писемності та мови;
- перевірку
відвідування
здобувачами
освіти
навчальних занять;
- результати педконсиліумів з питань адаптації
здобувачів освіти 5-х класів

плани

Засідання
Ради
профілактики
на
тему: ЗВР
«Спільна робота
ліцею
та
сім’ї
щодо
профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень»

протокол

Інструктивно-методична нарада колективу про:
результати проведення ІІ етапу Всеукраїнських ЗНМР
учнівських олімпіад з базових дисциплін;
підготовку ліцеїстів до участі у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін

наказ

Внутрішній
контроль

Створення безпечних
та комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

ДЕР

ЗНМР
Засідання науково-методичної ради № 2 про:
- підсумки проведення І етапу всеукраїнських
учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2020 –
2021 н. р.
- організацію та підготовку учнів до участі в конкурсізахисті МАН
Дослідно-експериментальна робота
ЗК,
ЗНМР
Створення Банку STEM-ідей

Бесіда класних керівників про правила поведінки здобувачів КК
освіти в екстремальних ситуаціях

Контроль за:
- наявністю
нормативно-правових
документів,
документів про право проведення освітньої діяльності;
- дотримання ПВР працівниками;
- станом виконання Закону України «Про пожежну
безпеку»

директорка
ЗНВР
ЗАГЧ
ЗНВР

протокол

інформація

Листопад (2 тиждень)

Управління
освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальні

Підготовка
та
формування
попереднього
замовлення документів про освіту (свідоцтва)
ЗНМР, КК
Нарада при директорі про:
ЗВР
- підсумки проведення декади української
мови та декади зарубіжної літератури
Участь
у
Всеукраїнських
учнівських ЗНМР,
олімпіадах з базових дисциплін: забезпечення учителі
участі ліцеїстів у третьому етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад та інших навчальних
конкурсах

Створення
безпечних та
комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

ДЕР

Науково-методична
робота

Наскрізний процес
виховання

ЗВР, ЗК
Нарада класних керівників про:
- стан
роботи
з
профілактики ЗВР
правопорушень,
злочинності
та
бездоглядності
- хід антибулінгової програми;
- підготовку до Всесвітнього дня дитини;
- підготовку до Дня Гідності і Свободи;
- участь у заходах в рамках акції «Молодь
проти наркоманії та СНІДу »
Участь у проведенні Всеукраїнського диктанту ЗНР,
національної єдності, присвяченого Дню учителі
української писемності та мови
української
мови та
літератури
Майстер-клас для вчителів ліцею з теми ЗНМР
«Використання різноманітних платформ, сервісів
та онлайн-ресурсів (GOOGLЕ-Classroom, Forms)
для організації дистанційного навчання»
STEM-захід «Я – дослідник». Організація та ЗНМР,
проведення виставки робіт учнів
ЗМК

Бесіди класних керівників про профілактику із КК
здобувачами освіти
правопорушень серед
неповнолітніх

Форма
узагальнення
попереднє
замовлення
протокол

плани
протокол

інформація
на сайт

інформація
на сайт

план

Внутрішній контроль

Контроль за:
-

-

санітарно-технічним
станом
класних
ЗВР
приміщень;
дотримання режиму роботи ліцею
здобувачами
освіти:
відвідування
навчальних занять без запізнень;
веденням Книги протоколів нарад при директорка
директорі
директорка

Листопад (3 тиждень)

Науково-методична
робота

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські процеси

Зміст роботи

Відповідальні

Підготовка та формування попереднього замовлення
документів про освіту (свідоцтв про повну загальну ЗНМР,
середню освіту).
КК

Форма
узагальнення
попереднє
замовлення

Заповнення табеля заробітної плати працівників ліцею

ЗНВР,
ЗАГЧ
Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з ЗНВР
базових дисциплін: забезпечення участі ліцеїстів у
третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та
інших навчальних конкурсах

табель

Засідання наукового товариства «Дослідник»:
ЗНМР
- про
вимоги
до
оформлення
науководослідницьких робіт здобувачів освіти-членів
МАН України
Організація заходів до Всесвітнього дня дитини
ЗВР
Організація заходів до Дня Гідності і Свободи

методичні
рекомендації

Тиждень психології (за окремим планом)
ЗВР
16 листопада – Міжнародний день толерантності
(терпимості)
Нарада класних керівників про:
ЗВР
- заходи до Дня Гідності та Свободи:
✓ онлайн-екскурсію
до
Національного
меморіального комплексу Героїв Небесної
Сотні – Музею Революції гідності;
✓ перегляд документального фільму «Небесна
сотня. Зима, що нас змінила»;
✓ створення інсталяції «Гідність та Свобода»;
- участь у заходах, присвячених пам’яті жертв
Голодомору (акція «Душі Янголів»);
- підготовку та проведення акції «16 днів проти
насильства»;
- проведення батьківських комунікацій 5-11-ті класи
Інструктивно-методична нарада колективу про:
- відвідування здобувачами освіти навчальних ЗВР
занять;
- кібербулінг та хейтерство;
- розвиток здоров’язбережувальних
компетентностей «хвильове занурення» на тему:
«Куріння та його наслідки»
Майстер-клас вчителів зарубіжної літератури «STEM - ЗНМР
оповідання японських письменників»

методичні
рекомендації
методичні
рекомендації
протокол

інф.

Внутрішній контроль

Безпечні
умови

ДЕР

Школа молодого
спеціаліста

Робота в онлайн-середовищі

наставники

Відвідування молодими фахівцями уроків та виховних МС
заходів учителів-наставників
Обговорення взаємин у системі «вчитель-здобувач ПС
освіти»
Коригування методичних рекомендацій щодо організації ЗНМР,
роботи з обдарованими здобувачами освіти
фізики,
інф.
Підготовка до конкурсу з робототехніки

методичні
рекомендації

Ознайомлення з новими вимогами до дослідницьких ЗК,
робіт МАН
ЗНМР
Бесіди класних керівників зі здобувачами освіти про КК
правила поведінки з незнайомими людьми

інф.

Контроль за:
-

веденням Книги наказів з основної діяльності;
веденням медичних карток здобувачів освіти;
веденням Книги протоколів нарад при директорі;
виконанням постанови Кабінету Міністрів № 641
та постанови Головного державного санітарного
лікаря № 50

ЗНВР
ЗВР
Д
ЗНВР

план
роботи

Листопад (4 тиждень)

Управління
освітнім
процесом

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальні

Організація участі у Всеукраїнських учнівських ЗНМР
олімпіадах з базових дисциплін: забезпечення участі
ліцеїстів у третьому етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад та інших навчальних конкурсах INTELTEXNO, ЕКО-ТЕХНО Україна-2021, ISEF-2021

Наскрізний процес виховання

Організація заходів, присвячених пам’яті жертв ЗВР, КК
Голодомору: «Пам’ятаємо1932-1933 роки»
Нарада класних керівників про:
ЗВР, ШП
- взаємовідвідування позакласних заходів з метою
обміну досвідом роботи, поширення передового
педагогічного досвіду, надання допомоги в роботі;
- розгортання проєктів учнівського самоврядування
«Star of the lyceum-2021», «Миттєвості життя»,
«Добра справа»
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»
ЗВР
Проведення зустрічі з інспектором ВЗГУПП в
ЗВР
м. Києві ДПП
Звіт про організацію харчування здобувачів освіти ЗНВР
ліцею
Майстер-клас для вчителів ліцею з теми: ЗНМР
«Використання різноманітних платформ, сервісів та
онлайн-ресурсів»

Науково-методична робота

Форма
узагальнення

ЗНР,
Засідання методичних об'єднань та кафедр (за
ЗК,ЗМО
планом роботи)
Обговорення Положення про дистанційну форму
здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженим наказом МОН від 08.09.2020 за №1115,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28.09.2020 за №941/35224
Затвердження вимог до вступних випробувань
директорка
Про стан викладання суспільних наук, формування у директорздобувачів освіти критичного мислення, навичок ка, ЗНМР
оцінювання
історичних
подій,
формування голова
громадської позиції та правової культури
м/о

плани
виховної
роботи
протокол

звіт для
Управління освіти
інформація на сайт

протоколи

положення
наказ

Внутрішній контроль

Створення безпечних
та комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

Про популяризацію діяльності ліцею у засобах масової
інформації: обговорення публікацій з досвіду роботи
вчителів
Бесіди з учителями та здобувачами освіти про правила
надання домедичної допомоги
Бесіди класних керівників із здобувачами освіти про
запобігання захворювання на СНІД

Контроль за:
- підготовкою та збереженням атестаційних
матеріалів;
умовами обслуговування здобувачів освіти в
їдальні;
- терміном
проходження
медогляду
медпрацівниками;
- санітарно-технічним
станом
класних
приміщень

ЗНМР,
ЗМК
медична
сестра
КК

ЗНВР
ЗНВР
медсестра
ЗНВР

публікації

Грудень (1 тиждень)

Наскрізний процес виховання

Управління
освітнім
процесом

Управління діяльністю педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальні

Підготовка та формування попереднього замовлення
документів про освіту (підписи батьків)
ЗНМР,
КК
Педагогічна рада про:
- шляхи забезпечення творчого співробітництва
педагогічного колективу, ліцеїстів і батьків в умовах
демократизації школи;
- затвердження результатів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників;
- затвердження Орієнтовного плану підвищення
кваліфікації педагогічних працівників ліцею на 2021
рік;
затвердження Положення про академічну
доброчесність учасників освітнього процесу ліцею №
142 м. Києва;
- роботу над проєктом Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти та подання її для
обговорення та схвалення на засіданні педагогічної ради

директорка,
ЗВР,
ЗНМР

Форма
узагальнення
попереднє
замовлен
-ня
протокол

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з ЗНМР,
базових дисциплін: підготовка до участі ліцеїстів у учителі
третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та
інших навчальних конкурсах
Обговорення заходів до Міжнародного дня людей з
особливими потребами
Заходи до Дня Збройних Сил України:
- спортивні змагання на тему: «Ми – майбутні
захисники України»;
- відвідування «Зали пам’яті» - меморіального
комплексу на території Міністерства оборони
України;
- тематична виставка літератури;
- створення експозиції «Українська армія. Батьки і
діти»
Тиждень «Анти-СНІД»:
- зустріч із медичним працівником «Доросла розмова
про ВІЛ/СНІД»;
- класні години та бесіди:
✓ «СНІД – загроза людству»;
✓ «СНІД небезпечна хвороба ХХІ століття»;
✓ «Ми проти СНІДу»;
✓ «Ставлення оточуючих до ВІЛ-інфікованих
людей»;
✓ «Ми за здоровий спосіб життя»

ЗВР

матеріал

ЗВР, ПО, інф.
вчитель
предмету
«Захист
України»

ЗВР,
соціальний
педагог

матеріал

Науковометодична робота
ДЕР
Внутрішній
контроль

Створення
безпечних та
комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

Нарада класних керівників про:
ЗВР
- підготовку та проведення новорічного свята
«Маскарад»;
планування роботи під час зимових канікул
- організацію належного завершення І семестру;
- перебіг підготовки до гри «Джура»

плани
роботи

Моніторинг дотримання державних вимог до змісту, директоробсягу навчальних програм та рівня компетентностей ка
здобувачів освіти з історії та права

наказ

Участь у Всеукраїнському проєкті «Якість освіти», директор«Web-STEM-школи-2020»
ка

Бесіди із здобувачами
протипожежної безпеки

освіти

про

правила КК
ЗНВР

Проведення протипожежного тренування

Контроль за:
- веденням контрольно-візитаційної книги;
- станом безпеки життєдіяльності в ліцеї;
- дотриманням
правил
внутрішнього
розпорядку
здобувачами
освіти:
відвідування навчальних занять

директорка
Д,ЗАГЧ
ЗВР

наказ

Грудень (2 тиждень)

ДЕР

Наскрізний процес
виховання

Школа
молодого
спеціаліста

Науково-методична
робота

Управління освітнім
процесом

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Організоване завершення І семестру
Проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
МАН. Захист науково-дослідницьких робіт «Дослідник».
Звітна наукова конференція здобувачів освіти-членів
МАН
Укладання угод про співпрацю із закладами вищої освіти
Києва
з
метою
профорієнтації
та
подальшого
працевлаштування
Декада фізики (за окремим планом)
Семінар – тренінг:
STEM-драйвер розвитку у здобувачів освіти ключових
компетентностей і навичок майбутнього

Відповідальні
ЗНВР
ЗНМР,
учителі

ЗНМР

Форма
узагальнення
наказ
наказ

договір

ЗК
ЗМК,ЗК,
ГМО

Майстер-клас для вчителів ліцею на тему: «Сучасні ЗНМР
технології проведення вебінарів та конференцій для
здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання»

інформація на
сайт

Заняття №3:
настав- контроль
результатів
пізнавально-навчальної ники
діяльності здобувачів освіти;
- організація позакласної роботи із здобувачами освіти;
- раціональне використання методів навчання
Нарада класних керівників про:
ЗВР
- стан ведення документації класними керівниками;
- організацію заходів під час проведення декади фізики
(за окремим планом)
Всеукраїнський тиждень права:
- 10 грудня – Всеукраїнський урок «Права людини» з
нагоди проголошення Загальної декларації прав
людини;
- проведення фотовиставки «Права людини»;
- виставка літератури правового змісту;
- проведення конкурсу відеороликів, присвячених
правам людини
Конкурс «Комп’ютерна графіка»
ЗНМР

Організація та проведення STEM-тижня

ЗНМР

інформація на
сайт

Безпечні
умови
Внутрішній
контроль

Бесіди із здобувачами освіти про небезпеку використання КК
піротехнічних приладів

Контроль за:
- веденням Книги наказів з основної діяльності;
- організацією роботи групи продовженого дня

директорка
ЗВР

Грудень (3 тиждень)
Управлінські
процеси

Зміст роботи

Заповнення табеля заробітної плати працівників ліцею

ЗНВР,
ЗАГЧ

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових
дисциплін: підготовка до участі ліцеїстів у третьому етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад та інших навчальних
конкурсах
Проведення зустрічі з інспектором ВЗГУПП в м. Києві ДПП
Розвиток учнівського самоврядування «Джем»:
- засідання учнівського самоврядування;
- висвітлення подій у соціальних мережах та на сайті
ліцею

ЗНМР,
учителі

ЗВР
ПО

табель

інформа
ція на
сайт

Заходи до дня Святого Миколая:
ПО,КГ,
- благодійна акція (проєкт «Добра справа»);
КК
- Всеукраїнська акція «Збережи ялинку»;
- новорічний маскарад;
- музичні перерви;
- свято Святого Миколая (театрально-розважальна
програма)

інформація на
сайт

Нарада класних керівників про:
ЗВР
- стан відвідування здобувачами освіти навчальних
занять;
- реалізацію програми «Національно-патріотичний
марафон» у класах;
- підготовку до новорічних свят і зимових канікул
Засідання науково-методичної ради № 3:
ЗНМР
- аналіз результатів методичної роботи за І семестр;
- про підготовку до звітної наукової конференції
здобувачів освіти-членів наукового товариства
«Дослідник»

протокол,
наказ

Організація та проведення навчання з охорони праці

Створен
ня
безпечн
их та
комфор
тних
умов
для
учасник
ів
освітньо
го
процесу

Науково-методична
робота та дослідноекспериментальна
робота

Наскрізний процес виховання

Управління
освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Аналіз виконання освітніх програм за І семестр

Відпові- Форма
дальні узагальнення
ЗНМР
наказ
ЗВНР

ЗНВР

протокол

Внутрішній контроль

Бесіда із здобувачами освіти про правила поведінки в КК
громадських місцях, під час канікул

Контроль за:
- перевіркою
виконання
навчальних
програм.
Підсумки роботи навчального закладу за І семестр
навчального року;
- аналізом успішності за І семестр;
- веденням журналів обліку науково-дослідницької
роботи;
- веденням журналів гурткової роботи;
- перевіркою якості заміни навчальних занять, ведення
обліку пропущених і заміщених уроків

дир.
ЗНМР
ЗНМР
ЗВР
ЗНМР,
ЗВР

наказ

Грудень (4 тиждень)

Управління
освітнім процесом

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Нарада при директорі про:
- пропозиції щодо внесення змін до номенклатури справ
на 2021 рік;
- аналіз виконання освітньої програми за І семестр;
- звіт про виконання навчальних планів та програм
(Управління освіти);
- терміни подання звіту про науково-методичну роботу
ліцею за І семестр (ММК);
- аналіз виховної роботи ліцею за І семестр;
- про проведення моніторингу дотримання державних
вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня
компетентностей учнів з історії та права

директорка

Форма
узагальнення
протокол

ЗНВР
ЗНМР

наказ
звіт

ЗВР
ЗНМР

наказ
наказ

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових ЗНМР,
дисциплін: підготовка до участі ліцеїстів у третьому етапі учителі
Всеукраїнських учнівських олімпіад та інших навчальних
конкурсах
Відеозустрічі з професіоналами (батьківське самоврядування) ЗВР,КК
Нарада класних керівників про:

Наскрізний процес виховання

Відповідальні

-

підсумки виховної роботи по класах за І семестр;

-

аналіз роботи органів учнівського самоврядування по

ЗВР

наказ

класах та в ліцеї;
-

виконання плану виховної роботи;

-

ефективність роботи соціального педагога;

-

планування виховної роботи на зимові канікули

День учнівського самоврядування:
-

ЗВР

організація проведення STEM-дослідів (здобувачі
освіти 10-х класів для здобувачів освіти 5-9-х класів);

-

організація STEM-виставки робіт здобувачів освіти;

-

організація математичних квестів для здобувачів
освіти 5-9-х класів;

-

STEM-проєкти

Науко
вометод
ична
робот
а

Організація роботи, спрямованої на проходження курсів ЗНВР
підвищення кваліфікації педпрацівниками (складання
Орієнтовного плану підвищення кваліфікації)

план

публікації, сайт

Бесіди медпрацівника на теми охорони здоров’я та медична
пропаганди здорового способу життя, з метою профілактики сестра
захворювань учасників освітнього процесу

записи в
кл. ж.

Проведення
первинного
інструктажу
з
безпеки класні
життєдіяльності із здобувачами освіти про правила поведінки керівники
під час зимових канікул

журнали
інструктажів

Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього
процесу

Популяризація діяльності ліцею в засобах масової інформації: ЗМК,
публікації з досвіду роботи вчителів
ЗНМР

Внутрішній контроль

Організація роботи з цивільного захисту
Контроль за:
- виконанням освітньої програми для здобувачів освіти,
які перебувають на індивідуальній формі навчання
(педагогічний патронат);
- профорієнтаційною роботою;
- дотриманням вимог Положення про медаль, про
Похвальний лист;
- веденням документації, зокрема Алфавітної книги
запису учнів; класних журналів, зокрема щодо
об’єктивності
виставлення
оцінок,
обліку
відвідування; правильності заповнення та оформлення
журналу;
-

-

рівнем
якості,
сформованості
й
розвитку
загальнонавчальних знань, умінь і навичок здобувачів
освіти з предметів державного компоненту за
підсумками І семестру 2020 – 2021 н. р.;
результативністю виховної роботи (підсумки
І
семестру)

ЗНВР

ЗНВР
ЗВР
ЗНВР
директорка

ЗНМР

наказ

ЗВР

наказ

Січень (1- 2 тиждень)

Науковометодична
робота

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Форма
узагальнення

Перевірка заповнення трудових книжок відповідно до Д, С
«Інструкції про порядок ведення трудових книжок на
підприємствах, в установах та організаціях»

Підписання угод про співпрацю з вищими навчальними Д,ЗНМР
закладами

договір

Планування та коригування навчального плану роботи Д
ліцею №142

навчальний
план
розклад

Складання розкладу навчальних занять, гуртків та ЗНВР,
факультативів, науково-дослідницької роботи
ЗНМР,
ЗВР
Складання графіка чергувань учителів на ІІ семестр
ЗНВР
Організація харчування учнів на 2021 рік

ЗНВР

Підготовка до
ІІ етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт здобувачів освіти-членів МАН
України
Організація участі здобувачів освіти у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з базових дисциплін
Організація участі здобувачів освіти в
онлайнпроєкті «5 хвилин науки від «Київської МАН»
«Колядки та щедрівки нашої родини»

ЗНМР

Складання графіка батьківських комунікацій

графік

ЗНМР
ЗНМР
ЗВР, КК,
ПО
ЗВР, ПС, графік
КК
ЗВР

Нарада класних керівників про:
- аналіз планів виховної роботи класних керівників
та планів роботи гуртків, секцій;
- аналіз перевірки класних журналів;
- організація
та
проведення
батьківських
комунікацій;
- оформлення інформсторінок на сайті ліцею
Забезпечення
участі педагогів в освітніх заходах ЗНВР,
КНП «Освітня агенція м. Києва» з 08.01 по 25.01 (Google- ЗНМР
календар)
Забезпечення участі педагогів у вебінарах для підвищення ЗНВР
кваліфікації з метою покращення якості освітнього

план

Школа
молодого
спеціаліста
Дослідноекспериментальна робота
Внутрішній контроль

Господарська
діяльність

Створення безпечних та комфортних умов
для учасників освітнього процесу

процесу з використанням технологій дистанційного
навчання, розроблені КУ ім. Б. Грінченка
Онлайн-поради молодим спеціалістам щодо
ЗНВР
особливостей освітнього процесу
наставник
Створення психологічного мікроклімату
проведення уроків та виховних заходів
Організація та підготовка
тижня-2021 у ліцеї

проведення

під

час

Інженерного ЗНМР

Робота над шкільним здоров’язбережувальним проєктом
«Твоє здоров’я в твоїх руках»

Перевірка виконання Тимчасового порядку організації Д
освітнього процесу в ліцеї в період карантину в зв’язку з
поширенням корона вірусної хвороби
Первинний інструктаж з охорони праці та пожежної ЗНВР
безпеки
ЗАГЧ
Опрацювання Нового санітарного регламенту для закладів ЗНВР
загальної середньої освіти
Проведення
із
здобувачами
освіти
первинного ЗНВР
інструктажів
ЗАГЧ
Бесіди із здобувачами освіти про правила поведінки з КК
електроприладами та газовими приладами
Перевірка
комп’ютерної
техніки,
устаткування, ЗАГЧ
обладнання щодо відповідності до чинних стандартів
Клопотання про продовження ремонту приміщень ліцею Д
Клопотання про капітальний ремонт спортивного
майданчика
Клопотання про закупівлю та заміну інженерного
обладнання
Клопотання про придбання комп’ютерних класів
Контроль за:
- веденням обліку звернень та заяв громадян;
- дотриманням ПВР працівниками;
- дотриманням Положення про організацію охорони
праці, стан виконання Закону України «Про
пожежну безпеку»;
- виконанням правил безпеки життєдіяльності,
профілактика дитячого травматизму;
- дотриманням
санітарно-гігієнічних
норм
в
організації освітнього процесу;
- веденням Книги наказів з основної діяльності;

Д
Д
Д
ЗВР, С
ЗНВР
Д, ЗАГЧ

ЗНВР
ЗНВР
ЗНВР
С

журнали
інструктажів

журнали
інструктажів
запис в
класних
журналах

клопотання

-

інформаційним забезпеченням: ведення обліку
вхідного та вихідного листування

Січень ( 3 тиждень)

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління діяльністю педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Заповнення табеля заробітної плати працівників
ліцею

ЗАГЧ,
ЗНВР

Формування комплектів реєстраційних документів
осіб, які складають ДПА у формі ЗНО

Д, ЗНМР,

Підготовка до участі у (районному етапі) гри «Джура»
Нарада при директорі про:
- виконання рішень попередньої педради;
- використання G-Suite for Education під час
освітнього процесу у період обмежувальних
протиепідемічних заходів з 11.01 по 22.01

Форма
узагальнення
табель

ЗВР
наказ
Д,
ЗНВР,
ЗНМР

Підготовка до «Інженерного тижня-2021»

ЗНМР,ЗВР

план

Забезпечення
участі
здобувачів
освіти
у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових
дисциплін: забезпечення участі ліцеїстів у третьому
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та інших
навчальних конкурсах
Забезпечення участі у конкурсі-захисті науководослідницьких робіт здобувачів освіти-членів МАН
України
Декада англійської мови:
- найкращий перекладач/найкращий коментар;
- експерт з граматики;
- найпереконливіша промова;
- онлайн-вікторина «Перевір свої знання»;
- найцікавіші факти з історії англомовних країн;
- що означають ці скорочення (вікторина);
- кумедна граматика;
- математика і англійська мова;
- що таке PUNS;
- звички здорового харчування, вікторина;
- англійські прислів’я. Знайди відповідне
українське прислів’я;
- відгадай загадку
Нарада класних керівників про:
- особливості
роботи
з
обдарованими
здобувачами освіти в умовах профільного
навчання;

ЗНМР

графіки

ЗНМР

графік

ЗВР,
кафедра
іноземних
мов

ЗВР, КК

підготовка до «Інженерного тижня»;
залучення батьків до проєкту STEM-families;
участь у заходах, присвячених Дню Соборності
та вшануванню Героїв Крут
Батьківські комунікації 5-11 класи
-

ЗВР,ПО

наставники

ШМС

Школа молодого спеціаліста
Знайомство з авторськими технологіями (круглий
стіл)
Звіт завідувачів кафедр та голів методичних об’єднань
про публікації вчителів за темою
хвильового
занурення та впровадження STEM-ідей

ЗНМР

Внутрішній контроль

Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього процесу

Науково-методична
робота

Робота учнівського самоврядування «Джем»:
- засідання учнівського самоврядування;
- висвітлення подій у соціальних мережах та на
сайті ліцею
Засідання науково-методичної ради № 3:
- звіт за І семестр 2020-2021 н. р.;
- про результати ІІ етапу олімпіад та підготовку
до ІІІ етапу;
- про результати онлайн-моніторингу знань
здобувачів освіти, що перевіряє рівень
підготовки до ЗНО ліцеїстів

ДЕР

ЗВР,КК

Створення безпечних умов праці: організація та
проведення навчання з пожежної безпеки
Перевірка стану охорони
життєдіяльності в ліцеї

праці

та

безпеки

Бесіди із здобувачами освіти про правила поведінки
на льоду. Профілактика травматизму під час
ожеледиці .
Контроль за:
виконання Річного плану роботи ліцею;
- веденням Книги протоколів засідань педрад;
- веденням Книги протоколів нарад колективу;
- веденням Книги підсумків внутрішнього
контролю адміністрацією;
- веденням класних журналів, журналів
факультативів, гуртків;
- виконанням
постанови
Кабінету
Міністрів № 641 та постанови Головного
державного санітарного лікаря № 50

ЗНМР

протоколи

протокол

ЦМД

служба з
охорони
праці
ЗНВР
ЗАГЧ

протокол

КК

бесіда

Д

ЗНВР,ЗВР,
ЗНМР
Д, ЗНВР

нарада

Січень (4 тиждень)

Наскрізний процес виховання

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Форма
узагальнення

Відвідування уроків з метою перевірки використання Д, ЗНВР,
сучасних педагогічних та методичних технологій
ЗНМР
Моніторинг
стану
забезпечення кабінетів

навчально-методичного Д, ЗНВР,
ЗНМР

Нарада при директорі про:
- організацію роботи з дітьми,
соціальної підтримки

які

потребують Д, ЗНВР
ЗВР

протокол

Декада історії:
- історичний проєкт «Шлях до соборної
України»;
- проведення 27 січня єдиної виховної години до
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту;
- перегляд фільму «Крути 1918»;
- просвітницька акція «Крути. Пишемо історію»;
- історична вікторина «Згадати все» (підготовка до
ЗНО)
Проведення «Інженерного тижня-2021»:
- інженерний урок «Глобальні проблеми та як
інженери їх допомагають вирішувати»;
- інженерні змагання;
- виставка «Інженерний тиждень»

ЗВР, ПО, інформація
КК
на сайт

Нарада класних керівників про:
результати перевірки стану
здобувачами освіти ліцею

ЗВР, КК

Звіт про організацію харчування
ліцею

Науково-методична
робота

Відповідальний

ЗНМР,
ЗВР

інформація
на сайт

відвідування

здобувачів освіти ДС

звіт

Інструктивно-методична нарада колективу про:
ЗНВР,
- популяризацію діяльності ліцею в засобах ЗНМР, ЗК протокол,
масової
інформації,
підготовка
до
наказ
Всеукраїнського вебінару;
- «Обдарована дитина, реалізація творчого
потенціалу здобувачів освіти». Підсумок участі
ліцеїстів у районних олімпіадах з основ наук, у
конкурсі-захисті МАН

Внутрішній контроль

Створення безпечних
та комфортних умов
ДЕР
для учасників
освітнього процесу

Підготовка до виставки, присвяченої хвильовому ЗНМР,
зануренню здоров’язбережувального проєкту: «Твоє ЗВР
здоров’я у твоїх руках»
Бесіда із здобувачами освіти про правила поведінки в КК
соціальних мережах
Організація та проведення занять із правил надання КК
домедичної допомоги

Контроль за:
- відповідністю записів у журналах, календарних,
поурочних планах;
- веденням щоденників;
- веденням особових справ здобувачів освіти;
- організацією
медичного
обслуговування,
веденням медичних карток здобувачів освіти ;
- організацією і стан харчування
здобувачів
освіти, огляд умов обслуговування здобувачів
освіти в буфеті;
- проходження медичного огляду педагогічними
працівниками;
- виконанням рішень педрад;
- роботою кімнати «Довіра»

ЗНМР
ЗВР
С
ЗНВР,
МС
ЗНВР,
МС
МС
ЗВР,
ПС

бесіда

Лютий ( 1 тиждень)

Науковометодична
робота

Наскрізний процес
виховання

Організація освітнього процесу

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Формування та відправлення до центру оцінювання якості ЗНМР
освіти комплектів реєстраційних документів здобувачів
освіти, які складатимуть державну підсумкову атестацію
у формі зовнішнього незалежного оцінювання 01.02-05.03
Нарада при директорі про:
Д, ЗНВР,
ЗНМР
- питання
якості організації навчально-виховної
ЗК
роботи вчителями, які атестуються в поточному
навчальному році;
- роботу завідувачів кафедрами з педпрацівниками, які
атестуються

Форма
узагальнення
наказ

протоко
л

Забезпечити участь здобувачів освіти у ІІ етапі конкурсу- ЗНМР
захисту науково-дослідницьких робіт МАН
Провести повторну діагностику рівня адаптації здобувачів КК,
освіти 5-х класів
ПС
Провести діагностику інтересів, нахилів, здібностей ПС
здобувачів освіти 9-х класів з метою вибору профілю
навчання
Провести анкетування вчителів, батьків, здобувачів освіти ПС
щодо роботи ліцею у наступному навчальному році,
моніторинг пропозицій та побажань
Декада історії:
ЗВР, КСН
- історичний проєкт «Шлях до соборної України»;
- історична вікторина «Згадати все»
Нарада класних керівників про:
ЗВР
- стан відвідування здобувачів освіти навчальних
занять;
- підготовку та проведення тижня профорієнтації
«Вибір професії – вибір майбутнього»;
- залучення батьківської громади та закладів вищої
освіти до проведення профорієнтаційного тижня
Інструктивно-методична нарада колективу про:
ЗНМР
- ознайомлення
вчителів
із
новими
методичними ЗМК
матеріалами, що розміщені на сайті МОНУ, Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради та інших освітянських сайтах;

за
планом

-

Внутрішній контроль

Створення безпечних
та комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

-

панораму методичних знахідок: «Професійний
розвиток педагога в умовах запровадження STEMосвіти»;
організацію консультацій для вчителів за темою:
«Правила дистанційної комунікації між учасниками
освітнього процесу»

Бесіди про дотримання правил протипожежної безпеки з
колективом

Бесіди класних керівників зі здобувачами освіти про
дотримання правил протипожежної безпеки
Контроль за:
- дотриманням ПВР працівниками та здобувачами освіти:
початок навчальних занять без запізнень;
- дотриманням ПВР здобувачами освіти: відвідування
навчальних занять;
- плануванням роботи ліцею, аналіз виконання Річного
плану роботи;
- виконанням планів виховної
роботи класними
керівниками

ЗВР, Д
Д,ЗВР

Д
ЗВР

Лютий (2 тиждень)

Наскрізний процес виховання

Управління
освітнім процесом

Управління діяльністю педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Лист-клопотання до
управління освіти
нагородження педагогічних працівників

Відповідальний
щодо Д

Форма
узагальнення
клопотання

Моніторинг стану роботи з обдарованими дітьми. ЗНМР
Поповнення банку даних

наказ

Педагогічна рада про:
ЗНМР
- роль методичної служби ліцею у створенні та
підтриманні науково-методичного середовища
для вдосконалення творчої особистості педагога
та ліцеїста;
- затвердження проєкту Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти

протокол

Забезпечення участі здобувачів освіти у ІІ етапі ЗМНР
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН
Анкетування здобувачів освіти 7-х і 9-х класів щодо КК,
поглибленого вивчення (або вивчення на профільному ЗНМР
рівні) окремих предметів, у новому навчальному році
Декада інформатики:
- конкурс «Інфознайка»;
- участь у Всеукраїнському конкурсі з інформатики
«БОБРЕНЯ»;
- фестиваль кінопроєктів (конкурс буктрейлерів,
виконаних за допомогою презентації та
відеоредактора);
- інформаційний квест «Алгоритми та виконавці»;
- традиційний конкурс «Олімпіс – інформаційні
технології»;
- лекція «Цікавий Лінукс»;
- відвідування Віртуального музею

ЗВР,
вчителі
інформатики

Заходи до Дня Святого Валентина:
- фотоконкурс «З любов’ю в серці…»;
- майстер-клас із виготовлення валентинок;
- «Пошта кохання» (сервіс обміну валентинками);
- музичні перерви «Музика любові»;

ЗВР, ПО,
КК
РС

за планом

-

відеопривітання
«Скільки
а закохуюсь в тебе щодня»

років

кохаю,

Нарада класних керівників про:

ДЕР

Школа молодого
спеціаліста

-

ПО, КК
проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні ЗВР,
ПС,
ЗВР

Заняття № 4:
-

ПН

створення креативного середовища та ситуації
успіху як можливості творчої самореалізації
учасників освітнього процесу

Підготовка до дня безпечного інтернету.
ЗК
Створення власного відеоматеріалу за темою «Безпечний
інтернет»

Безпечні
умови

КК
Бесіди зі здобувачами освіти про правила безпеки в
інтернеті
Огляд санітарного-технічного стану класних приміщень

Д

Контроль за :

-

виконанням постанови Кабінету Міністрів №641
та постанови Головного державного санітарного
ЗНВР
лікаря №50;
веденням Книги наказів з основної діяльності;

-

веденням Книги протоколів нарад колективу;

-

веденням Книги протоколів нарад при директорі;

-

відвідуванням навчальних занять учителів;

-

веденням класних журналів;

-

виконанням постанови Кабінету Міністрів №641

Внутрішній контроль

-

Д
Д, ЗНВР

та постанови Головного державного санітарного ЗНВР
лікаря №50

плани
виховної
роботи

консульта
ція, бесіда

на сайт
ліцею

бесіда

Лютий (3 тиждень)

Управління освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Заповнення табеля заробітної плати працівників ЗНВР
ліцею
ЗАГЧ
Нарада при директорі про:
- забезпечення медико-педагогічного контролю за Д, ЗВР
фізичним вихованням здобувачів освіти
(на
виконання наказу МОНУ від 20.07.2010 №518/674)

Форма
узагальнення
тебелі

протокол

Підготовка до друку книги «Обдаровані діти ЗВРН,
ліцею № 142 м. Києва»
КК,ВЧ,
ЗНМР
Забезпечити участь здобувачів освіти у ІІ етапі ЗНМР
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
МАН

Наскрізний процес виховання

Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні:
ЗВР, ПО, план
- онлайн-екскурсія до ІнформаційноКСН
виставкового центру Музею Майдану;
- просвітницька акція «Невтрачене покоління»;
- хвилина пам’яті за Небесною Сотнею
Акція та заходи до Дня спонтанного прояву доброти

ПО

Декада інформатики:
- конкурс
комп’ютерних
малюнків
«Найкраща ілюстрація»;
- перегляд творчих проєктів здобувачів
освіти;
- перегляд проєктів, створених здобувачами
освіти 11-х класів за QR-кодами;
- перегляд найкращих комп’ютерних робіт
«Безпечний Інтернет»;
- майстер-клас «Створення 3D-моделей»;
- майстер-клас «Використання Uniti 3D для
створення моделей»;
- екскурс
в
минуле
«Обчислювальні
пристрої»;
- заняття «Створення сайтів»;

ЗВР,
вчителі
інорматики

-

-

Внутрішній контроль

Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього
процесу

Науковометодична
робота

-

заняття
«Нові
інструменти
для
сайтобудування»;
лекція «Нові ігрові стратегії»;
відкритий захист науково-дослідницьких
робіт учасників МАН перед здобувачами
освіти ліцею;
майстер-клас «Створення сцени, або
рухомої анімації у SFM»;
лекція
«Програмування, перспективи
розвитку»

Вивчення та узагальнення передового педагогічного
досвіду вчителів ліцею

ЗМК

Складання характеристик, ознайомлення з їхнім атестацій- характезмістом учителів, які атестуються
на комісія ристики
Бесіди класних керівників із здобувачами освіти про КК
безпеку вдома та на вулиці

Бесіда класних керівників із здобувачами освіти про КК, МС
правила надання першої домедичної допомоги

Контроль за:
- веденням журналу обліку науковометодичної роботи;
- веденням журналів гурткової роботи;
- тематичним обліком навчальних досягнень
учнів;
- виконанням Річного плану роботи;
- якістю заміни навчальних занять, ведення
обліку пропущених і заміщених уроків

ЗНМР
ЗВК
Д, ЗНВР
Д
Д

Лютий (4 тиждень)

Наскрізний процес виховання

Управління діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські процеси

Зміст роботи

Узгодження проєкту плану про підготовку та проведення
весняних канікул
Моніторингові дослідження стану викладання, обсягу
навчальних програм та якості освіти здобувачів освіти з
англійської мови
Ознайомлення
педагогічних
працівників,
які
атестуються, з характеристикою (під підпис)
Засідання атестаційної комісії
День рідної мови
Книжкова виставка «І там, де звучить рідна мова, живе
український народ»
Ерудит-лото до Міжнародного дня рідної мови «Мова –
правдивий свідок історії!»
25 лютого – 150 років від дня народження Лесі
Українки:
- літературно-музична композиція «Нехай мої
струни дзвенять, нехай мої пісні лунають!» (6-ті
класи);
- колективне плетіння віночка пам’яті;
- «У подарунок Лесі» (7-мі класи);
- виконання пісень, покладених на вірші Лесі
Українки (5-7-мі класи) ;
- літературно-музична композиція «Леся Українка
і музика» (7-мі класи);
- фрагмент вистави Лесі Українки «Лісова пісня»
(10-ті класи);
- музичні перерви (прослуховування пісень,
покладених на вірші Лесі Українки) (5-11-ті
класи);
- конкурс-вікторина «Лесин віночок» (за творами
Лесі Українки) (5-7-мі класи);
- перегляд кінофільмів;
- створення композиційного арт-простору «Лісова
пісня» (гурток «Витинанка»);
- голосові читання (5-11-ті класи)
Декада правових знань:
- правовий інтерактивний конкурс»;
- квест «Чим може пишатись українець»;
- виставка літератури правового змісту;
- зустріч із шкільним офіцером поліції
Нарада класних керівників про:
- заходи з профілактики правопорушень;
- реалізацію антибулінгової програми у класах;

Відповідальний

ЗВР
ЗНВР

Форма
узагальнення
план
наказ

ЗНВР
Д, ЗНВР

протокол

ВЧ
укр.мови
ЗВР

план

КУМ, ЗВР

КСН

ЗВР

план

Внутрішній
контроль

Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього
процесу

Дослідноекспериментальна
робота

Науково-методична робота

-

проведення з батьками бесід щодо попередження ЗВР,ПС,
насильства в сім’ї «Розгляд
ситуацій, що КК
провокують прояви насильства з боку батьків.
Допомога у розв’язанні домашніх конфліктів»

Заходи, спрямовані на популяризацію діяльності ліцею у ЗНМР,
ЗМІ (з досвіду роботи вчителів математики, фізики, ЗНВР
інформатики)

інформація
на сайт

Узагальнення матеріалів до участі у Всеукраїнському ЗНМР
вебінарі з упровадження STEM-освіти в ліцеї

публікації

ЗНМР

протоколи

Засідання методичних об'єднань та предметних
кафедр №4 (за планом роботи)
Засідання творчої групи:

ЗНМР

- узагальнення матеріалу по здоров’язбережувальному
проєкту «Твоє здоров’я – у твоїх руках»

КК
Бесіда із здобувачами освіти про правила поведінки при
знаходженні незнайомих або вибухонебезпечних
предметів
ЗВР,ВФ,
Роз’яснювальна робота щодо фізичної культури та КК
спорту в житті людини

Контроль за:
- перевіркою ведення зошитів здобувачами освіти;
- перевіркою готовності вчителя до уроку;
- за індивідуальною виховною роботою та рівнем
вихованості здобувачів освіти;
- за виконанням рішень адміністративних нарад;
- за виконанням рішень нарад педколективу

ЗНВР
ЗНВР
ЗВР
Д

бесіди

Березень ( 1 тиждень)

Науковометодична
робота

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Форма
узагальнення

Планування роботи ліцею, аналіз виконання Річного плану Д,ЗНВР
роботи

Організація роботи з питань підготовки здобувачів освіти до ЗНМР
державної підсумкової атестації та ЗНО
Організувати цикл бесід представниками Управління ЗВР
патрульної поліції в Солом’янському районі м. Києва в
рамках проєкту «Шкільний офіцер поліції»
Зустріч випускників 9-х, 11-х класів з представниками ЗМВР,
вищих навчальних закладів для профорієнтації
ЗВР
Декада правових знань:
- правовий інтерактивний конкурс»;
- квест «Чим може пишатись українець»;
- виставка літератури правового змісту;
- зустріч із шкільним офіцером поліції

ЗВР, ЗК

Шевченківські дні:
- літературні посиденьки за програмою ЗНО з
літератури;
- перегляд художнього фільму «Тарас. Повернення»;
- віртуальна екскурсія до Національного музею
Тараса Шевченка;
- колаж «Шевченко та сучасність»

ЗКУ

-

Нарада класних керівників про:
- організацію та проведення класних годин;
- організацію та проведення зустрічі психологів із
батьками
Інструктивно-методична нарада колективу про:
- методичний семінар:
«STEM-освіта: актуальні
питання, перспективи та шляхи впровадження»;
- основні напрямки діяльності соціального педагога та
практичного психолога в процесі оновлення змісту
освіти

ЗВР

ЗНМР
ПС
ПП

план

ДЕР
Внутрішній контроль

Безпечне
середовище

Школа
молодого
спеціаліста

Дослідно-експериментальна робота:
- підготовка до інтелектуального марафону здобувачів
освіти ліцею «Путівка в науку»
Заняття №5:
- розробка матеріалів для впровадження технологій з
метою поєднання онлайн- та офлайн-форм

Проведення інструктажу правил безпеки життєдіяльності
під час проведення практикуму з фізики

ЗК,
ЗНМР

інформа
ція

наставни
-ки

план

вч.
фізики
КК

Контроль за:
- наявністю
нормативно-правових
документів,
документів про право проведення освітньої
діяльності;
- дотримання ПВР здобувачів освіти: відвідування
навчальних занять;
- дотриманням Положення про організацію охорони
праці, станом виконання Закону України «Про
пожежну безпеку»;
- виконанням постанови Кабінету Міністрів № 641 та
постанови Головного державного санітарного лікаря
№ 50

ЗНВР

ЗВР
ЗАГЧ
ЗНВР
Комісія з
пожежної
безпеки

Березень (2 тиждень)

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Форма
узагальнення
Надання
пропозицій
щодо
формування ЗНВР, ЗК, попереднє
орієнтовної мережі класів на
наступний МО
замовлення
навчальний рік
Нарада при директорі про:
- контроль
за
дотриманням
чинного
законодавства при організації харчування
здобувачів освіти

протокол

Участь
у
Всеукраїнських
учнівських ЗНМР,
олімпіадах з базових дисциплін: забезпечення учителі
участі ліцеїстів у третьому етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад
Анкетування учасників освітнього процесу з ЗНВР
метою одержання інформації та планування ЗНМР
роботи ліцею на новий навчальний рік
ЗВР

Шевченківські дні:
ЗВР,
- оформлення міні-музеїв, стендів, присвячених ПО
життю та творчості Т. Г. Шевченка;
- оформлення виставки репродукційних картин
Т.Г. Шевченка;
оформлення виставки дитячих робіт,
присвяченої творчості Т. Г. Шевченка;
- залучення батьків та дітей до спільної участі в
конкурсах, присвячених життєвому шляху та
творчості Т.Г. Шевченка
Творчий проєкт «Star of the lyceum - 2021»
ЗВР,
ПО
Декада математики:
ЗКМ
- усні журнали про історичні постаті ЗВР
математиків-українців;
- вікторина «Задачі-софізми»;
- конкурс малюнків про число π;
- «Математика та поезія» - бібліотечний
урок;
- віртуальні екскурсії до закладів вищої
освіти

ЗК, план

РС,

НМР
ДЕР
Створення безпечних та
комфортних умов для
учасників освітнього
процесу

Нарада класних керівників про:
- анкетування учасників освітнього процесу
щодо творчих проєктів та гуртків;
- творчий проект «Star of the lyceum - 2021».
- проведення батьківських комунікацій
Педагогічне навчання:
- поняття сертифікації та інституційного аудиту
для вчителів
Конкурс есе «STEM – світ інноваційних
можливостей»

ЗВР

ЗНМР

ЗНМР,
ЗМК

Бесіди із здобувачами освіти про правила КК
безпечної поведінки в лісі. Перша допомога при
укусах кліщів, комах, бджіл, змій
Бесіди медпрацівника з учасниками освітнього ЗВР, МС
процесу на теми охорони здоров’я та пропаганди
здорового способу життя з метою профілактики
захворювань
Контроль за:
-

дотриманням санітарно-гігієнічних норм в ЗВР

Внутрішній контроль

організації освітнього процесу;
-

оглядом

санітарного

стану

ЗНВР,МС
класних

приміщень;
-

веденням

ЗНВР
Книги

наказів

з

основної

діяльності;
-

веденням

Книги

протоколів

нарад

колективу;
-

веденням Книги протоколів нарад класних
керівників;

-

підготовкою та збереженням атестаційних
матеріалів

ЗАГЧ

?
ЗВР
ЗНВР

інформація
на сайт
план

Березень (3 тиждень)
Зміст роботи

Відповідальний

-

-

схвалення та затвердження Порядку вступу до
ліцею та конкурсні завдання для вступних
випробувань;
оприлюднення Порядку вступу та зразків
конкурсних завдань на інформаційному стенді та
на сайті ліцею
план,
сценарій
уроку

День учнівського самоврядування в ліцеї

план

НМР

ЗК,
Місячник відкритих STEM -уроків та позакласних ЗНМР
заходів

ЗВР
ЗКМ
Проведення міжнародного етапу математичного ЗНМР
конкурсу «Кенгуру-2021»
Проведення навчання із цивільного захисту
ЗНВР
Декада математики:
ЗКМ
- математичні бої;
- захист проєктів «Фінансова математика»;
- конкурс есе «Я і математика», «Математика в моїй
сім’ї»
Випуск електронного методичного бюлетеня «Атестація- ЗНВР,
2021»
ЗМК

Створення безпечних
та комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

Форма
узагальнення

Ознайомлення педагогів із нормативно-правовими
актами про порядок організованого закінчення ЗНМР,
навчального року, проведення державної підсумкової КК
атестації здобувачів освіти
Заповнення табеля заробітної плати працівників ліцею
ЗАГЧ,
табель
ЗНВР
Педагогічна рада про:
Д, ЗНМР протокол

Освітня робота із
здобувачами освіти

Наскрізний
процес
виховання

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінські процеси

КК

план
роботи

ЗАГЧ
ЗНВР

запис в
журналі

Проведення навчання із ЦЗ

Організація та проведення навчання з пожежної безпеки

навчання
план

Березень (4 тиждень)

Управління діяльністю педагогічного
колективу

Управлінські процеси

Зміст роботи

Атестація педагогічних працівників:
засідання атестаційної комісії

Відповідальний
підсумкове Д, З

Клопотання про встановлення вищої категорії, Д,ЗНВР
тарифних розрядів та присвоєння педагогічних звань
педагогічним працівникам

Наскрізний
процес
виховання

наказ

Моніторинг ведення журналів (система обліку знань, ЗНВР, Д
правильність записів, своєчасність виставлення оцінок
за контрольні роботи, культура оформлення)
Психолого-педагогічний консиліум

ПС,ЗВР,
ПО

ЗВР

Науково-методична
робота

Форма
узагальнення
протокол

план

Весняні канікули
Робота за планом весняних канікул

Майстер-клас для вчителів за темою: «Використання ЗНМР
різноманітних платформ, сервісів та онлайн-ресурсів»

інформація на сайт

ЗНМР,
Засідання методичних об'єднань та кафедр № 5 (за
ЗК,ЗМО
планом роботи):
- підготовка до проходження ЗНО-ДПА;
- результативність участі здобувачів освіти в
олімпіадах, конкурсах, турнірах;
- про перебіг реалізації Програми дослідноекспериментальної роботи.

протоколи

Квітень (1 тиждень)
Зміст роботи

Відповідальний

Оформлення
стенду
з
нормативно-правовими ЗНМР
документами щодо закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
Оформлення графіка відпусток: збір заяв та пропозицій Д,З,С,У
від заступників директора
Початок процедури самооцінювання
управлінських процесів

освітніх

Форма
узагальнення
стенд

заяви

та Д,З

Подання до відповідного органу управління освітою Д
наказ про результати атестації педагогічних працівник

наказ

Педагогічна рада:

протокол
наказ

-

Д

порядок вступу до закладу

Оприлюднення Порядку вступу та зразки конкурсних ЗНМР
завдань на інформаційному стенді та на сайті ліцею

Місячник відкритих STEM-уроків та позакласних ЗК, ЗНМР
заходів

сайт

план,
сценарії
заходів

ЗВР,ПО
КПД
ЗВР

матеріал

ЗВР

наказ

Формування списку публікацій учителів ліцею

ЗНМР

НЕД

Змагання з робототехніки «Робот-2021»

ВІ, ЗНМР

Контроль за:
- веденням Книги наказів з основної діяльності;
- веденням
Книги
протоколів
нарад
колективу;
- веденням трудових книжок, книги обліку
трудових книжок

Науковометодична
робота

Наскрізний процес
виховання

Квест «Сміх. Емоції. Здоров’я»
Тиждень біології (за окремим планом)
Нарада класних керівників про:
- проведення Дня цивільного захисту;
- підготовку до дня занурення «Вплив куріння на
організм людини»;
- діяльність ліцейного самоврядування
Моніторинг дотримання державних вимог до змісту,
обсягу навчальних програм та рівня компетентностей
здобувачів освіти з фізичної культури

Внутрішній
контроль

Управління
освітнім
процесом

Управління діяльні дія педагогічного
колективу

Управлінські процеси

Д
ЗВР
Д

Квітень (2 тиждень)

Внутрішній
контроль

Науково-методична
робота та дослідноекспериментальна
робота

Наскрізний процес виховання

Управління
освітнім процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Звільнення здобувачів освіти 9-х та 11-х класів від ЗНВР
проходження державної підсумкової атестації за станом
здоров’я

Форма
узагальнення
наказ,
протокол

Клопотання про бланки похвальних листів та похвальних ЗНМР
грамот
Виставка робіт здобувачів освіти та батьків «Сімейна ЗВР
творчість»
Підготовка педагогічного та учнівського колективів Д
до державної підсумкової атестації та
річного
оцінювання
Розвиток учнівського самоврядування «Джем»:
- засідання учнівського самоврядування

ПО, ЗВР

Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я.
ЗВР,
День занурення «Вплив паління на організм людини»
вчителі
(7 квітня)
Нарада класних керівників про:
ЗВР
- батьківські комунікації
щодо організованого
закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації в 9-х та 11-х
класах
ЗНМР
Конференція за темою: «Забезпечення неперервності та
наступності у вихованні, творчому розвитку та належній
освіті майбутніх науковців із числа здобувачів освіти
середніх та старших класів». Виступи слухачів та
дійсних членів МАН, які здобули творчі відзнаки в
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН
Контроль за:
- санітарно-технічним станом класних приміщень;
- веденням Книги наказів з основної діяльності;
- веденням Книги протоколів нарад колективу;
- веденням трудових книжок, книги обліку
трудових книжок;
- своєчасною та повноцінною заміною уроків

ЗВР
Д
Д
Д

інформаці
я на сайт

Прото
-кол

Квітень (3 тиждень)
Управлінські процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Внутр.
контроль

Створення безпечних
та комфортних умов
для учасників
освітнього процесу

Наскрізний процес виховання

Управління
освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Заповнення табеля заробітної плати працівників ліцею

ЗАГЧ,
ЗНВР
Формування списків штатних працівників про відпустки Д
Робота над проєктом Річного плану

Форма
узагальнення
табель
наказ

Д, ЗНМР

Затвердити персональний склад державних атестаційних Д
комісій для ДПА у 9-х класах

наказ

Організація виставки робіт здобувачів освіти та батьків ЗВР
«Сімейна творчість»

Нарада класних керівників про:
ПО,КГ,
- участь ліцеїстів у заходах з охорони довкілля;
КК
- участь у заходах, присвячених дню пам’яті аварії
на ЧАЕС «Чорнобиля дзвін»
Тиждень правових знань:
- правовий марафон «У країні Феміди»;
- юридична вікторина «Куди звернутися»;
- зустріч із шкільним офіцером поліції

КСД
ПО

Тиждень географії (за окремим планом)

КПД

Організація участі здобувачів освіти у Всеукраїнському
фізичному конкурсі «Левеня»

КФ

День ЦЗ

Контроль за веденням журналів гурткової роботи

ЗНВР
КК

ЗВР

Перевірка якості заміни навчальних занять, контроль за ЗНВР
веденням обліку пропущених і заміщених уроків

протокол
інформація на сайт

наказ

Квітень (4 тиждень)

НЕД

НМР

Наскрізний процес виховання

Управління
освітнім
процесом

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Педагогічна рада про:
- роботу з військово-патріотичного виховання;
Д
- комплектування педагогічних кадрів на спільному
засіданні адміністрації та профспілкового комітету на
2021 – 2022 н. р.;
- схвалення конкурсних завдань для конкурсних
випробувань;
- звільнення від проходження ДПА здобувачів освіти за
станом здоров’я
Підготувати та затвердити в установленому порядку ЗНМР
документи для проведення державної підсумкової атестації в
класах
Організація круглих столів на тему: «Презентація виховної Д, ЗВР
роботи класних керівників»
Проведення «Тижня відкритих дверей» у ліцеї
Організація творчих звітів гуртків

Форма
узагальнення
протокол

протокол,
наказ

ЗНМР
ЗВР
ЗВР

Нарада класних керівників про:
-декаду родинного виховання;
- день пам’яті та примирення;
- проєкт «Миттєвості життя»

ЗВР

День пам’яті аварії на ЧАЕС «Чорнобиля дзвін»

ЗВР

Декада родинного виховання

КК

Проєкт «Миттєвості життя»

ЗВР, ПО,
КК
Відвідування здобувачами освіти «Зали Пам’яті» з метою ЗВР,
вшанування пам’яті героїв, загиблих в АТО та ООС
вчитель
ЗВ
Організація зустрічі здобувачів освіти 10-11-х класів з ЗВР, КК
військовослужбовцями, які проходять службу в Збройних
силах України, учасниками АТО та ООС
Інструктивно-методична нарада колективу про результати
роботи з обдарованими ліцеїстами

ЗНМР

STEM-тиждень
(участь у Всеукраїнському фестивалі «STEM-весна-2021»)

ЗНМР

план

Створення безпечних та
комфортних умов для учасників
освітнього процесу
Внутрішній контроль

ФГД

Бесіда про правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації

КК

Проведення профілактичного огляду спортивного, технічного, ЗАГЧ
електричного та протипожежного обладнання

Проведення Дня охорони праці

ЗНВР

План підготовки навчального закладу до нового 2021 – 2022
навчального року

Д, ЗАГЧ

Контроль за:
- підготовкою до ДПА;
- проходженням медичного огляду педпрацівниками;
- станом роботи з профілактики правопорушень,
злочинності та бездоглядності;
- виконанням рішень адміністративних нарад;
-

виконанням рішень нарад педколективу;
виконанням постанови Кабінету Міністрів № 641
та
постанови
Головного
державного
санітарного
лікаря № 50

Травень ( 1 тиждень)

ЗНМР
ЗНВР
ЗВР
Д
ЗНМР

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Заповнення бази даних (внесення змін) про здобувачів освіти Д
9-х, 11-х класів, які претендують на отримання документа про
освіту з відзнакою
Планування роботи над проєктом освітньої програми на Д
наступний навчальний рік
День пам’яті та примирення. Відвідування «Зали Пам’яті» з ЗВР,КК
метою вшанування пам’яті загиблих воїнів
Моніторинг освітніх запитів замовників освітніх послуг ЗНМР
(анкетування учнів 9-х класів з метою виявлення освітніх
потреб)

Управління
освітнім
процесом

Форма
узагальнення

план

Наскрізний процес виховання

Участь у І (міському) етапі військово-патріотичної гри ЗВР, КК, наказ
«Сокіл» («Джура»)
ПО; ВЗУ
Зустріч здобувачів освіти 10-11-х класів з військово- КК
службовцями, які проходять службу в Збройних силах України,
учасниками АТО
КК

Проєкт «Миттєвості життя»

ЗВР, ПО,
КК

Нарада класних керівників про :
ЗВР
- підготовку
та
проведення
тижня
безпеки
життєдіяльності «Безпека як життєва необхідність»
Створення каталогу публікацій педагогічних працівників у ЗНМР
фахових виданнях за навчальний рік

НМР
НЕД

Бесіди із здобувачами освіти про правила поведінки під час КК
походів та екскурсій

ОБЖ
Внутрішній
контроль

Декада родинного виховання

•
•

Контроль за:
- санітарно-технічним станом класних приміщень;
ЗВР
- роботою над планом проведення ремонтних робіт у будівлі
ліцею;
Д
ЗНВР
- веденням Книги наказів з основної діяльності
Травень (2 тиждень)

план

Зміст роботи

Відповідальний

Форма
узагальнення

Організація заходів зі збереження бібліотечного книжкового ЗБ
фонду
Нарада при директорі про:
- звіт гуртків

Тиждень безпеки життєдіяльності
«Безпека як життєва необхідність»
Організація проведення свята Останнього дзвоника

ЗВР

наказ

ЗНВР,
ЗНМР
ЗВР

за
планом

ЗВР

Виставка творчих робіт, поробок здобувачів освіти «Безпечний ЗВР
рух»
Тестування здобувачів освіти зі знань пожежної безпеки та ПО
правил дорожнього руху, безпечної поведінки в урочний та
позаурочний час
Тиждень профорієнтації «Професії майбутнього»
ЗВР, КК,
СП, ПО

план

Анкетування здобувачів освіти 9-10-х класів щодо вибору ЗВР,ПО
професії. Ознайомити здобувачів освіти зі STEM-професіями
Організація круглого столу «Від бізнес-ідеї до власної справи» ЗВР,КК
(учні 9-10-х класів)
Провести професіографічні екскурсії на підприємства та до ЗВР, КК
ВИШів
Вибори президента ради старшокласників

ЗВР, ПО

Тиждень єдності народів «Наш вибір – Європа»

ЗВР,КК

Поповнення банку даних обдарованих дітей ліцею

ЗВР

Заняття №6:
настав- самоосвіта, саморозвиток та розвиток творчої активності. ники
Аналіз роботи Школи молодого спеціаліста;
- показові уроки молодими спеціалістами

Створення
безпечних
та
комфортни
х умов для
учасників
освітнього
процес

Школа
молодого
спеціаліста

НМР

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Бесіди із здобувачами освіти щодо профілактики дитячого
травматизму

ЗНВР, КК

план

Внутрішній
контроль

Контроль за:
- дотриманням Положення про організацію охорони праці,
стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку»;
- станом безпеки, профілактикою дитячого травматизму;
- дотриманням санітарно-гігієнічних норм в організації
освітнього процесу;
- дотриманням ПВР працівниками

Травень (3 тиждень)

Д
ЗВР,
ЗНВР
Д, МС
ЗНР

Внутрішній контроль

Науково-методична
та дослідноекспериментальна
робота

Наскрізний процес
виховання

Управління освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлін
-ські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Нарада при директорі про:
ЗВНР
- аналіз виконання освітньої програми за 2020 – 2021
навчальний рік;
- аналіз виконання освітньої програми за індивідуальною
формою навчання (педагогічний патронат)
Порядок закінчення 2020 – 2021 н. р.
Д

Форма
узагальнення
протокол,
наказ

наказ

Оформлення шкільної документації вчителями-предметниками, ЗК
класними керівниками на кінець навчального року
Державна підсумкова атестація здобувачів освіти 11-х класів (у Д, ЗНМР
формі зовнішнього незалежного оцінювання
Підготовка документації ДПА, додаткових матеріалів
Організація виставка робіт гуртківців

ЗНМР
ЗВР
КГ

Організація вступу до ліцею: складання завдань для конкурсних ЗНМР
випробувань
Підготовка до здачі навчальної, методичної, художньої КК,Б
літератури до бібліотеки
17.05 - флеш-моб до Дня вишиванки

ЗВР, КК

18.05 – інформаційно-просвітницькі заходи до Дня пам’яті
жертв депортації кримськотатарського народу (8-11 кл.);

ЗВР, КК

наказ

Інструктивно-методична нарада колективу про:
ЗНМР
- організацію роботи щодо перевірки правильності
виписування документів про освіту
Складання звіту про роботу та аналіз діяльності колективу

Д

Контроль за:
- плануванням роботи ліцею, аналіз виконання Річного
плану роботи;
Д
- дотриманням Положення про організацію охорони праці,
стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку»; ЗНВР
- станом безпеки життєдіяльності, профілактика дитячого ЗНВР
-

травматизму;
дотриманням санітарно-гігієнічних норм в організації
освітнього процесу;

Д

звіт

ФГД

-

виконанням постанови Кабінету Міністрів № 641
та
постанови
Головного
державного
санітарного
лікаря № 50

Підготовка до ремонтних робіт

Травень (4 тиждень)

Д, ЗАГЧ

Управлінські
процеси

Зміст роботи

ЗНМР

Форма
узагальнення
наказ

Педагогічна рада про:
Д, ЗВНР
- переведення до наступного класу здобувачів освіти 5-8-х
та 10-их класів;
- нагородження Похвальним листом здобувачів освіти
5-8-х та 10-их класів
Організація та підготовка до конкурсного набору учнів до Д, З
ліцею

наказ

Оформлення шкільної документації на кінець 2020 – 2021 ЗНМР
н. р.
Організація коригування семестрових балів здобувачами ЗНМР
освіти
ЗНВР

наказ

Організація та проведення урочистих заходів:
ЗВР
- свято Останнього дзвоника;
- урочистості з нагоди випуску учнів 11-х класів
Нарада класних керівників про:
ЗВР
- про стан відвідування учнями навчальних занять;
- про
підсумки
національно-патріотичного
виховання у форматі проєкту «Національнопатріотичний марафон»
Заходи євроклубу «Веселка»: святкування Дня Європи в
Україні (5-11 кл.)

наказ
сценарії

Засідання методичних об'єднань № 6:
ЗНМР,
- результати роботи методичного об’єднання за 2020 ЗК, ЗМО
– 2021 н. р.;
- результативність
роботи
з
обдарованими
ліцеїстами;
- про виконання програм самоосвіти вчителями;
- аналіз виконання календарно-тематичних планів,
виконання навчальних планів і програм у 2020 –
2021 н. р.;
- ведення шкільної документації

протокол

Інструктажі із здобувачами освіти про правила поведінки
під час літніх канікул

Створен
ня
безпечн
их та
комфор
тних
умов
для
учасник
ів
освітньо
го
процесу

Науково-методична робота

Наскрізний процес виховання

Управління освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Підсумки науково-методичної роботи за рік

Відповідальний

Підсумки роботи ліцею щодо дотримання санітарного
законодавства, покращення медичного обслуговування
здобувачів освіти, профілактики різних видів захворювань

Внутрішній контроль

Організація інструктажів з безпеки життєдіяльності із ЗНВР
здобувачами освіти перед початком літніх канікул
Контроль за:
- веденням Книги наказів з основної діяльності;
ЗНВР
- інформаційним забезпеченням: веденням обліку С
вхідного та вихідного листування;
- оформленням та видачею свідоцтв про повну Д
загальну середню освіту;
- веденням Книги обліку й видачі свідоцтв про повну ЗНВР,
загальну середню освіту;
ЗНМР
- дотриманням вимог Положення про медаль, про
Похвальний лист

Червень (1 тиждень)

Нарада при директорі про:
- підготовку звіту директора перед громадськістю

Відповідальний
Д

Підготовка інформації про рух здобувачів освіти та рівень ЗНР
навчальних досягнень здобувачів освіти за рік

Підготовка проєкту Річного плану на наступний навчальний
рік

Д

Організація та проведення конкурсних випробувань до ліцею

Д, ЗНМР

процесом

освітнім

Зміст роботи

Форма
узагальнення
прото-кол
інформація для
Управління
освіти
проєкт

документи,
наказ
на сайт

Участь у заходах, присвячених Дню захисту дітей
Організація та проведення Державної підсумкової атестації ЗНМР

здобувачами освіти

наказ

здобувачів освіти 9-их класів
Організація консультацій з навчальних предметів які входять ЗНМР

графік

до переліку ДПА

колективу

методична робота
Внутрішній контроль

Науково-

Освітня робота із

Управління

Управління діяльністю
педагогічного колективу

Управлінські
процеси

Інструктивно-методична нарада про:
- результати методичної роботи;
- шляхи популяризації роботи методичних об’єднань;
- стан виховної роботи за 2020 – 2021 н. р.;
- планування роботи на 2021 – 2022 н. р.;
- поповнення банку даних «Обдарованість»
Контроль за:
- наявністю нормативно-правових документів, документів
про право проведення освітньої діяльності;
- веденням контрольно-візитаційної книги;
- дотриманням ПВР працівниками;
- плануванням роботи ліцею, аналіз виконання Річного
плану роботи;
перевіркою стану виконання, корекцією планів роботи

Червень (2 тиждень)

ЗНМР

Д
ЗНВР
Д
ЗНМР

план

Фінансовогосподарська
діяльність

Управлін
ня
освітнім
процесом

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Звіт директора перед громадськістю

Відповідальний
Д

Педагогічна рада про:
- результати самооцінювання якості освітньої
діяльності в ліцеї;
- виконання рішень попередньої педради
голова
протокол,
Організація вступу до ліцею: прийом документів від Конкурс- журнали
вступників
ної комісії реєстрації
документів

Проведення ремонтних робіт

ЗАГЧ,
ЗК, КК

Контроль за:

Внутрішній контроль

Форма
узагальнення
звіт,
протокол

-

санітарно-технічним станом класних приміщень;

-

готовністю ліцею до нового навчального року;

-

проведенням профілактичних ремонтних робіт;

Д

-

ведення Книги наказів з основної діяльності;

Д

-

веденням обліку вхідного та вихідного листування;

-

оформленням та видачею свідоцтв про повну загальну С

ЗАГЧ

освіту, веденням Книги обліку й видачі свідоцтв про
повну загальну освіту;
-

дотриманням вимог Положення про медаль, про
Похвальний лист

Д
ЗНВР

Червень (3 тиждень)

Управління
діяльністю
педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Заповнення табеля заробітної плати працівників ліцею

ЗАГЧ,
ЗНВР

Перевірка відповідності виставлених балів у додатках до

Д
ЗК

документів про освіту здобувачів освіти 9-х та 11-х класів

Форма
узагальнення
табель
акт

ФГД

Внутрішній контроль

-

-

2022 навчальний рік;

робота

-

експериментальна

обговорення проєкту Річного плану роботи на 2021 –

-

та дослідно-

Науково-методична

Інструктивно-методична нарада колективу про:

створення банку цифрових ресурсів (навчальні,

ЗНМР

методичні, дидактичні розробки) для забезпечення
викладання навчальних предметів

Контроль за:
-

веденням Книги протоколів засідань педрад;

-

веденням Книги протоколів нарад колективу;

-

веденням Книги протоколів адміністративних нарад;

-

веденням Книги протоколів нарад класних

Д
ЗНВР
ЗНВР

керівників
Проведення ремонтних робіт

Д
Д, ЗАГЧ

річний
план

Червень (4 тиждень)

Наскрізний процес
виховання

Управління освітнім процесом

Управління діяльністю педагогічного
колективу

Управлінські
процеси

Зміст роботи

Відповідальний

Педагогічна рада про:
- особливості випуску учнів з ліцею у 2021 році
-

нагородження

здобувачів

освіти

11-х

класів

11-х

класів

Форма
узагальнення

Д, ЗВНР

наказ

ЗВР

сайт

Золотими та Срібними медалями;
-

нагородження

здобувачів

освіти

Похвальними грамотами;
-

видачу документів про освіту здобувачам освіти
11-х класів;

-

випуск здобувачів освіти 11-х класів;

-

затвердження результатів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників;

-

про виконання рішень попередньої педради

Заходи до Дня Конституції України:
-

день
інформування
населення
«Вивчаємо
Конституцію України»;
випуск інформаційного бюлетеня, присвяченого
Дню Конституції України;
оформлення стенду «Конституція – основний Закон
України»

Підготовка документації за підсумками вступної кампанії

заступник протоголови
кол
Конкурсної комісії
ЗВР
наказ

Випускний вечір
Підготовка та видача випускникам документів про освіту

Д, КК,
ЗВР

наказ

