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        Розділ 1.      Аналіз роботи ПШ «Один, два, три» за минулий рік   та завдання 

на наступний навчальний рік   

У 2021-2022 навчальному році  діяльність початкової школи «Один, два, три» 

організовувалась згідно основних нормативно-правових документів, які 

регламентують роботу навчального закладу: Закону України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України  «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», 

Концепції Нової української школи, державного стандарту дошкільної освіти Базового 

компонента дошкільної освіти в Україні, Стратегії національно-патріотичного 

виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 

286/2019, Статуту школи та чинних нормативно-правових документів у галузі освіти.  

Діяльність закладу освіти здійснювалась за напрямками: 

 Демократизація та відкритість освітнього процесу; 

 Створення максимально комфортного середовища для всіх учасників 

освітнього процесу; 

 Застосування якісного управлінського менеджменту та міжвідомчої взаємодії; 

 Використання сучасних освітніх технологій, спрямованих на забезпечення 

освітнього результату; 

 Сприяння формуванню особистісної траєкторії розвитку кожного учасника 

освітнього процесу (інклюзивна освіта й соціальний патронат). 

Освітня діяльність школи спрямовувалась на досягнення мети: 

 реалізація нового стандарту дошкільної освіти Базового компонента 

дошкільної освіти в Україні та засад НУШ як базової платформи щодо 

формування у здобувачів освіти основних компетентностей, необхідних для 

продовження навчання у базовій школі; 

 різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює 

себе громадянином України; 

 формування прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя; 

 формування готовності до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник. 

Головними завданнями здійснення освітньої діяльності школи було: 

 розвиток особистості здобвувача освіти, його здібностей і обдаровань; 

 реалізація програми двомовності (вивчення англійської мові з 3-ох річного віку); 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян 

як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, 

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти; 

 виховання громадянина України; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу 

та інших народів і націй; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, 

прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і + 

громадянина; 

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і було 

головним завданням  школи 

Педагогічний колектив школи доклав значних зусиль для забезпечення 

результативності освітнього процесу, оволодіння учнями базовими, загально-

навчальними вміннями і навичками, які були спрямовані на такі вміння: читання з 
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розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, 

ініціативність, вміння конструктивно керувати  емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

У 2021 – 2022 н. р. в  Початковій школі  «Один, два, три» функціонувало:  1 

група – 1 молодша, 8 дошкільних груп загального розвитку з режимом роботи 12 год 

;10,5 год; 9год; 4 год., а також 4 класи початкової школи. В навчальному 

закладі   протягом року навчались і виховувались –  234  дошкільників ,  134  учні. 

За підсумками проведеного моніторингу в учнів 1 класу сформований інтерес 

до навчання, старанно і зосереджено вони виконують навчальні завдання, 

спостерігають за об’єктом, досліджують об’єкт за поданою інструкцією, доходять 

висновків відповідно до мети спостереження, визначають істотні ознаки об’єктів. Учні 

порівнюють, об’єднують, розподіляють об’єкти за поданою ознакою, співпрацюють з 

іншими дітьми, керують емоціями, пояснюють, у чому цінність спільної роботи. У учнів 

1 класу 

Навчальні досягнення учнів другого класу підлягають формувальному і 

підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів 

навчання учнів другого класу здійснюється вербально. 

В учнів другого класу сформовані навички співпраці з іншими дітьми, керування 

емоціями, учні пояснюють, у чому цінність спільної роботи, проявляють самостійність 

у роботі, пояснюють свої дії, визначають істотні ознаки об’єктів, порівнюють, 

об’єднують, розподіляють об’єкти за поданою ознакою, працюють з поданим 

джерелом інформації, добирають за умовою тексти й ілюстрації до них. 

В учнів 3 класу сформовано цілеспрямованість та інтерес до навчання, 

відповідальне ставлення до виконання завдань. Діти співпрацюють з іншими дітьми, 

домовляються, керують емоціями. Безпечно використовують цифрові пристрої для 

доступу до інформації, спілкування, співпраці, добирають до виконання завдань 

джерела інформації, презентують отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, 

переказів. 

Учні спостерігають за об’єктом/об’єктами, формулюють припущення, 

досліджують, роблять висновки про взаємозв’язки між об’єктами,  пояснють їх. 

Результати опанування навчальним матеріалом отримані за  особистими 

спостереженнями вчителів, адміністрації, психолога за 2021-2022 н.р.такі: 

3 клас 

 Високий рівень – 18%; 

 Достатній рівень – 62%; 

 Середній рівень – 15%; 

 Початковий рівень – 5% 

 

Учні 4 класу виявляють цілеспрямованість та інтерес до навчання, 

відповідально ставляться до виконання завдань, беруть відповідальність за свої дії, 

пропонують шляхи розв’язання проблем, критично оцінюють свої дії та дії інших. Вони 

визначають істотні ознаки об’єктів, порівнюють, об’єднують, розподіляють об’єкти за 

обраною ознакою/ознаками, спостерігають за об’єктом/об’єктами, формулюють 

припущення, досліджують, доходять висновків про взаємозв’язки між 

об’єктами,  пояснюють їх. Діти добирають до виконання завдань джерела інформації, 

презентують отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, переказів, безпечно 

використовують цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування, співпраці. 
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Результати опанування навчальним матеріалом отримані за особистими 

спостереженнями вчителів, адміністрації, психолога за 2021-2022 н.р. учнів 4 класу 

такі: 

 Високий рівень – 20%; 

 Достатній рівень – 50%; 

 Середній рівень – 23%; 

 Початковий рівень – 7% 

У 2021-2022 н.р. пріоритетним напрямком освітньої діяльності в дошкільному 

підрозділі ПШ «Один, два, три» було створення та забезпечення здорового, 

безпечного, комфортного середовища для здобувачів освіти, підвищення якості 

надання освітніх послуг, впровадження в щоденну діяльність нового державного 

стандарту – Базового компонента дошкільної освіти.Навчання здійснювалось за 

програмами «Українське дошкілля» – 2 групи, «Впевнений старт» – 7 груп. 

Проведені моніторингові дослідження за освітніми напрямками Базового 

компонента дошкільної освіти України показали зростаючу динаміку навченості дітей 

дошкільного віку. 

Показники моніторингових досліджень життєвої компетентності дітей 

середніх  груп згідно освітніх напрямків Базового компонента дошкільної 

освіти України (наказ МОН України від 12.01.2021р., № 33) 

станом на вересень-травень 2021-2022 н.р. 
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Показники моніторингових досліджень життєвої компетентності дітей 

молодших  груп згідно освітніх напрямків Базового компонента дошкільної 

освіти України (наказ МОН України від 12.01.2021р., № 33) 

станом на вересень-травень 2021-2022 н.р. 
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Показники моніторингових досліджень життєвої компетентності дітей  

старших груп згідно освітніх напрямків Базового компонента дошкільної освіти 

України (наказ МОН України від 12.01.2021р., № 33) 

станом на вересень-травень 2021-2022 н.р. 
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Результатом дошкільної освіти дітей старших груп є компетентність, 

особистісні надбання кожної дитини, сформованість знань, здатність до активного, 

творчого впровадження набутого досвіду та відповідні навички. 

Учні нашої школи є постійними активними учасниками та переможцями 

конкурсів: 

 «Колосок» (природничого спрямування) – 54 учні , 29 учнів отримали золотий 

колосок, 21- срібний. 

 «Кенгуру» (І етап) (математичного спрямування) – 61 учні – 14 учнів отримали 

відмінний результат, 12- добрий результат . 
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Учениці 4 класу Чаус Христина і 3 класу Іваніцька Софія брали участь в 

всеукраїнському онлайн фестивалі «Козацькому роду нема переводу», де отримали 

«ГРАН-ПРІ» 

Учні ПШ «Один, два, три» були учасниками Всеукраїнського фестивалю 

«Україна єдина»: 

 Чаус Христина у номінації інструментальна музика зайняла 1 місце; 

 Чаус Христина, Цимбал Анна мають 2 місце; 

 Чаус Христина, Петрикін Маркіян – 2 місце у номінації інструментальна музика. 

Переможцями міського конкурсу з національно-патріотичного виховання до 

Дня захисника України(відео) стали учні 1 класу  Блажівський Маркіян і Олександр 

Євпак. 

Play 

Учні 3-4 класів беруть участь у освітньому проєкті «У міста є я» (розробка 

спортивного комплексу, нових екскурсійних маршрутів). 

В рамках проєкту «Наставництво» учні 3 класу провели день самоврядування. 

Учні 3 класу провели дві екскурсії «Таємниці Золочівського замку», «У 

пошуках святого Миколая (Гавареччина) 

Долучалися до волонтерської роботи ( писали листи воїнам, 

виготовляли ангелики, готували подарунки на схід), «Привітай маму захисника». 

Учень 1 класу Блажівський Маркіян долучився до флешмобу «Покажи, що ти зі 

Львова». 

Були проведені свята: 

 Білівлінгове свято, «В гостях у Попелюшки» 

 Андріївські вечорниці, 

 До Дня вчителя; 

 «Мово моя калинова!». 

Проводили майстер класи : О- Шоу(діти вчилися проводити різноманітні 

досліди) 

Відвідували студію кулінарних вражень і навчилися  оформляти торти. 

Проведено багато спортивних змагань, днів здоров’я. 

Проводились цікаві уроки англійською мовою. Діти виготовляли різноманітні 

проєкти. 

Були у інтерактивному музеї, вчилися малювати 3D ручкою, учні школи 

приймали участь у дні туризму, багато уваги приділялося національно-патріотичному 

вихованню. 

У травні в 3 класі відбулася урочиста подія – «Перша урочиста сповідь та 

причастя». 

Також багато уваги приділялось дітям ВПО. 

Логокорекційна робота: БУЛО ОХОПЛЕНО  45 ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА 

2 УЧНІВ. Мовлення відповідає віковій нормі у 19 дітей дошкільного віку. 

Значне покращення мовлення у 26 дітей дошкільного віку та 2 учнів, з якими 

буде продовжуватись логокорекційна робота. 

Була організована РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

Працювали гуртки 
К-ть здобувачів освіти які 

відвідували гурток 

«Ритмічна гімнастика» 31 

«Канку» – карате 13 

https://school1-2-3.lviv.ua/2021/11/2613/
https://school1-2-3.lviv.ua/2022/02/%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D1%88-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8/
https://school1-2-3.lviv.ua/2022/02/%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D1%88-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8/
https://school1-2-3.lviv.ua/2022/06/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8/
https://school1-2-3.lviv.ua/2022/06/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8/
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«Лего»- легоконструювання 25 

«Талант» – хореографія 24 

«Англійська мова» 

для учнів 1-4 класів 
30 

«Англійська мова для 

дошкільнят» 
198 

«Шахи» для учнів 1-4 класів 26 

«Вишиваночка» 

Народний вокально-

інструментальний ансамбль 

36 

 

Надавались послуги для дітей з ООП 

(5 дітей дошкільного віку та 2 учнів) 

Метою роботи з дітьми з ООП було: 

 розширення практики індивідуального та інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами; 

 створення умов для особистісного розвитку дітей із особливими потребами, 

формування освітньо – розвивального середовища для них шляхом 

забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу; 

 створення безбар’єрного середовища в системі підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами. 

У школі створено середовище, в якому: 

 Цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень. 

 Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою . 

 Усі здобувачі освіти отримують підтримку і дружбу ровесників. 

 Забезпечено задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини. 

 Залучено батьків до освітнього процесу дітей як рівноправних партнерів та 

перших учителів своїх дітей. 

 Забезпечений командний підхід у наданні освітніх послуг, що передбачає 

залучення педагогів, батьків та спеціалістів. 

 Складність завдань відповідає можливостям дитини. 

 Налагоджено дружні стосунки з однолітками в школі та належна взаємодія з 

колективом. 

 В інклюзивних класах та групах створено атмосферу спокійного прийняття 

відмінностей інших людей. 

           Метою методичної роботи було: 

 Створення комфортних умов для якісного професійного зростання та 

розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, зокрема 

забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП). 

 Впровадження вимог НУШ та Базового компонента дошкільної освіти України, 

варіативного складника освітнього напрямку «Мовлення дитини. Іноземна 

мова». 
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 Створення освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої 

особистості учасників освітнього процесу. 

Завданням було сприяти: 

 творчому пошуку сучасних методів і форм взаємодії усіх учасників освітнього 

процесу; 

 створенню освітнього середовища, що сприяє вільному розвитку творчої 

особистості здобувача; 

 вдосконаленню проведення моніторингових досліджень, практикувати 

інтеграцію, дослідницькі, проектні методи навчання; 

 впровадженню особливостей організації освітньої діяльності згідно вимог НУШ 

та Базового компонента дошкільної освіти України. 

Шляхи реалізації: 

 розроблення та впровадження програмно-методичної бази освітнього закладу; 

 створення навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних 

посібників; 

 аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до завдань 

шкільної та дошкільної освіти, НУШ, Базового компонента дошкільної освіти; 

 підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

особистісний професійний розвиток. 

Результати роботи методичної служби: 

 Створено сприятливе середовища для навчання, самовираження і 

самореалізації учнів та умови для різнобічного розвитку особистості. 

 Підвищено кваліфікаційний рівень педагогів, їх якісна підготовка до роботи в 

умовах НУШ. 

 Максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні закладом 

освіти. 

 Створено умови для якісної багатомовної освіти дітей в закладі. 

 Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти: 

 ефективна організація науково – методичної структури колегіального 

управління (практично – методичні консиліуми, педагогічні ради, творчі групи); 

 запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи. 

Метою кадрового забезпечення закладу освіти було: 

 Реалізація нових підходів щодо організації освітньої діяльності здобувачів 

освіти ; 

 забезпечення сприятливих та комфортних умов організаційно-педагогічної, 

методичної роботи; 

 створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої 

діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу; 

 забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогічних кадрів; 

 підвищення ефективності освітнього процесу шляхом стимулювання педагогів 

до самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу 

Проведені методичні заходи 

 Семінар «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі» 

 Семінар «Формування мотивації у кожної дитини в оволодінні іноземними 

мовами». 

 Семінар «Формування культури взаємодії з медіа, критичного мислення, 

здатності інтерпретувати, аналізувати й оцінювати» 

 Семінар «Упровадження диференційованого підходу до забезпечення 

підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП)» 
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 Семінар-практикум для класних керівників «Формування здорового учнівського 

колективу: запобігання булінгу» 

 Семінар-тренінг «Ранкові зустрічі: Розвиток взаємоповаги та толерантності» 

 Тренінг «Психологічна готовність особистості до розв’язання творчих завдань» 

 Круглий стіл «Як створити освітнє середовище,яке мотивує, активізує, зберігає 

та розвиває?» 

 Взаємовідвідування, відкриті покази 

 Тематичні тижні 

 Робота творчої групи 

 Конкурс «Квітковий вернісаж» 

 Конкурс-огляд освітнього середовища та забезпечення зон укриття для 

здобувачів освіти в ПШ «Один, два, три» 

Систематично здійснювались контроль і керівництво адміністрацією закладу 

освіти. 

Були проведені вивчення: 

 Контроль за кадровим забезпеченням освітнього процесу, за обсягом 

навантаження педагогів 

 Організація та проведення процесу адаптації здобувачів освіти у групі раннього 

віку та в молодших групах 

 Перевірка організації харчування здобувачів освіти та дотримання санітарно-

гігієнічних вимог 

 Контроль за виконанням санітарно-гігієнічного режиму 

 Стан викладання інформатики у 2-4 класах 

 Формування уявлення про інформаційно-комунікаційні та цифрові технології як 

сучасні технічні засоби 

 Організація харчування дітей в дошкільному підрозділі ПШ 

 Рівень знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови 

 Виконання вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля», «Впевнений старт» 

 Створення умов для самостійної ігрової діяльності здобувачів освіти 

дошкільного підрозділу 

 Про стан профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, негативних 

явищ булінгу та благополуччя учнів 

 Організація роботи гуртків за інтересами здобувачів освіти 

 Організація роботи з дітьми з ООП 

 Використання інноваційних технологій навчання англійської мови (стан 

викладання англійської мови) у 1-4 класах 

 Виявлення готовності дітей старших груп до навчання в школі 

 Створення освітнього середовища для забезпечення умов щодо впровадження 

програми НУШ та нового стандарту Базового компонента дошкільної освіти 

 Використання інтерактивних форм і методів роботи з учнями на уроках основ 

здоров’я (стан викладання основ здров’я) 

 Організація виховної діяльності в групах продовженого дня (дотримання 

режиму роботи, організація самопідготовки, проведення виховних заходів 

тощо) 

 Вивчення «Про рівень знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови» 

 Перевірка стану ведення шкільної документації та груп дошкільного підрозділу 

 Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку за освітніми 

напрямками Базового компонента дошкільної освіти 
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 Вивчення стану навчання, виховання та матеріального забезпечення дітей 

напівсиріт, із малозабезпечених та багатодітних сімей 

 Виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей 

 Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дітей дошкільного 

підрозділу 

 Стан ведення обовязкової документації педагогами дошкільного підрозділу 

Проведені діагностико – моніторингові дослідження: 

 Моніторинг рівня виконання БКДО, формування життєвої компетенції 

дошкільника; 

 Моніторинг «Іноземна мова в освітньому процесі»; 

 Діагностика та вивчення рівня підготовки до навчання в школі майбутніх 

першокласників; 

 Анкетування формування уявлення про інформаційно-комунікаційні та цифрові 

технології як сучасні технічні засоби; 

 Діагностика професійної компетентності педагогів, що атестуються. 

Напрацювання і досягнення педагогів ПШ «Один, два, три» у 2021 – 2022 н.р. 

 Черних Н.В. – розробила цикл уроків з розвивального навчання з української 

мови на тему: «Дієслово» для учнів 3 класу. Розробила серію виховних заходів: 

«Кібербезпека». 

 Воробець Г.З. – видала навчально-методичний посібник «Розвиток критичного 

мислення учнів 1-4 класів», методичний посібник 2,3 клас «Культура 

добросусідства», методичні рекомендації до проведення тематичного місяця 

«Я – людина» у 3 класі «Навчити ми маєм дитину, як гідною стати людиною». 

Отримала Подяку МОН України «За активну співпрацю та вагомий внесок за 

розбудову Нової української школи» 2021р. 

 Третяк І.М. впорядкувала методичний посібник «Пошуково – дослідницька 

діяльність у початковій школі як інструментарій інтегрованого курсу». 

 Кішай С.П. впровадила інноваційні методики з фізичного виховання та 

елементів фітнес – технологій у повсякденну роботу з дітьми дошкільного віку. 

Практикування Методики Єфименка. Ввела у програму “Фітбол – гімгастику та 

кросфіт”. 

 Тивонюк М.М. – розробив тестові завдання для учнів 1-4 класів з музичного 

мистецтва. Розробив авторські пісні та ігри для дошкільнят. Учні є 

переможцями районних , обласних та Всеукраїнських мистецьких конкурсів. 

 Бурбан Н.Ю. – в час карантину організувала роботу гуртківців за допомогою 

платформи Lichess, де проводились щотижневі онлайн турніри з шахів. 

 Ільків Н.В. – розробила методичний посібник «Соціалізація дошкільника» – 

планування на рік, конспекти занять, методичні рекомендації до використання 

педагогам, батькам. 

 Балук С.В. – Написала доповідь на тему “Корекція мовленнєвих порушень у 

дитини з синдромом Дауна” у збірнику тез доповідей Міжнародного конгресу зі 

спеціальної педагогіки, психології та реабілітології “Освіта дітей з особливими 

потребами: від інституалізації до інклюзії”. 

 Стасик Л.Я. – переможниця конкурсу «Успішний педагог» 2021 р. 

Відбувалось підвищення фахового рівня педагогів у 2021-2022 н.р. 

Педагогічні працівники постійно здійснювали підвищення своєї педагогічної 

майстерності шляхом участі у тренінгах, майстер-класах, семінарах. 

У період з 2021-2022 року курси підвищення кваліфікації пройшли 32 педагогів 

на різних освітніх платформах: ЦПРПП, ЛОІППО, Тренінговий центр СУТО, EDERA, 

Prometheus, Квант Раціо, ЛогоФорум, Логозон, РЕКТОР, СЕОСВІТА, Українська 
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академія дитинства, RENOVABIS, На Урок, Центр «Інтегація та розвиток», Центр 

освітньої політики, ORE, Державна служба якості освіти України, ГРЕЙД КОНСАЛТ. 

Адміністрацією Початкової школи «Один, два, три» Львівської міської ради  у 

період з 2021-2022  року було організовано співпрацю з Освітнім порталом Львівщини, 

Українським центром оцінювання якості освіти, Новою українською школою, Освітнім 

порталом ПедПРЕСА,  Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти, Інститутом модернізації змісту освіти МОН України. 

ПШ “Один, два, три” став  учасником проєкту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ 

”Асистивні технології, як акселератор для дітей з особливими освітніми потребами до 

навчання “. В рамках реалізації проєкту проводились навчальні тренінги за технічної 

підтримки Центру “Джерело” на тему:  “Використання програмного забезпечення 

“Boardmaker”  учасниками  якого були спеціалісти нашого закладу. 

11.11.2021 р.  розпочато СУПЕРВІЗІЮ. Договір укладено. Опрацювали 

нові  форми організації роботи ГПД під час дистанційного навчання. 

У 2021-2022 н.р.активно співпрацювали з громадськістю:  

 приймали участь в освітній діяльності закладу освіти, зокрема в дистанційному 

навчанні; 

 були активними учасниками під час проведення та організації екскурсій для 

здобувачів освіти; 

 допомагали в покращенні матеріально-технічної бази освітнього закладу; 

 приймали участь в конкурсах; 

 родини наших дітей залучались до побудови освітньої траєкторії дитини; 

 розширили мережу співпраці з установами, громадськими організаціями, 

службами. 

Були активними учасниками проекту «Волонтери – «Сонцелеви» 

До волонтерської роботи долучились всі працівники закладу освіти. 

Напрямками нашої  діяльності було: 

 допомога воїнам – нашим захисникам; 

 допомога вимушено переселеним особам; 

 співпраця з дитячим будинком дитини; 

 участь у благодійних акціях; 

 плели маскувальні сітки; 

 шили прапори і передавали учасникам тероборони; 

 збирали гуманітарну допомогу для наших захисників та внутрішньо-

переміщених осіб; 

 передавали теплі речі, смаколики та дитячі листівки на фронт; 

 ліпили вареники, пекли печиво, збирали закрутки; 

 приймалили внутрішньо-переміщених осіб, турбувались про них; 

 організовували заняття, уроки, ігри для дітей внутрішньо-переміщених осіб; 

 для 4 сімей ВПО, які втратили житло, знайшли будинки для постійного місця 

проживання; 

 долучились до участі у благодійній акції «Квіти зів’януть, а життя розквітне, 

організованої задля порятунку 1-річної Вікторії Полюги; 

 долучились до збору коштів для учня 1 класу Яремко Любомира, який потребує 

проведення дороговартісної операції та реабілітації. 

    Підсумовуючи все сказане, слід зазначити, що  робота педагогічного колективу 

школи, яка спрямована на реалізацію пріоритетних напрямків здійснювалась на 

достатньому рівні. Завдяки праці усього педагогічного  колективу, пошукам 

педагогами нових форм роботи з учнями, вихованцями і батьками, індивідуалізації, 

https://school1-2-3.lviv.ua/2021/11/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D1%8E%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%84/
https://school1-2-3.lviv.ua/2021/11/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F-%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D1%8E%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%84/
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диференціації навчання та виховання можна підсумувати, що освітній процес у 2021-

2022н.р. був цікавим та доступним кожному вихованцю, учню школи.  

 

Велика увага приділялась медичному обслуговуванню учасників освітнього 

процесу у Початковій школі «Один, два, три» Львівської міської ради. Медичне 

обслуговування здійснювалось згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 

30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», 

Положенням про медичний кабінет ДНЗ,  Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 

14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в закладі освіти, Наказу МОЗ 

України №637 від 6.04.2021р «Про затвердження Примірного переліку медичних 

виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної 

укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти». 

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина, тому вся робота у 

Початковій школі «Один, два, три» Львівської міської ради спрямовувалась на 

охорону життя та здоров’я дітей: 

 заходи спрямовані на зниження рівня захворюваності; 

 зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання дотримання 

режиму дня та харчування; 

 загартувальних процедур; 

 протиепідемічних заходів щодо профілактики на COVID-19, що теж відіграє 

невід’ємну роль у збереженні здоров’я вихованців; 

 організацію медико-педагогічного контролю; 

 проведення «Днів здоров’я»; 

 формування культурно-гігієнічних навичок. 

Адміністрацією Початкової школи «Один, два, три» Львівської міської 

ради створено всі належні умови для медичного обслуговування дітей в закладі. 

Медичний кабінет оснащений відповідно до нормативних вимог. Для надання 

першої медичної допомоги дітям медичний кабінет укомплектовано  медичним 

обладнанням та  медичними ліками. 

У всіх класах та групах наявні  бактерицидні опромінювачі, які знезаражують 

повітря. Медична та профілактично-оздоровча робота здійснювалась відповідно до 

річного плану роботи медичних працівників. З метою пропагування здорового способу 

життя з учасниками освітнього процесу проводилась санітарно-просвітницька 

робота  щодо попередження різних видів захворювання, профілактики травматизму 

та шкідливих звичок, організації харчування і т.д. 

Проходження медичного огляду працівниками  Початкової школи «Один, два, 

три» Львівської міської ради здійснювалось згідно графіку відповідно до Законів 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», згідно Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246. 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я 

дітей. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними 

умовами для підвищення захисту дитячого організму до захворювань, нормального 

росту та розвитку дітей, які тут виховуються. 

Організація харчування дітей у Початковій школі «Один, два, три» Львівської 

міської ради у 2021-2022 н.р. здійснювалась відповідно до Постанови КМУ вiд 

24.0З.2021 №З05 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 
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закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України  25.09. 2020 р. № 2205, Постанови Головного 

санiтарного лiкаря України вiд 26.08.2021р «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, 

затвердженого Міністерством охорони здоров’я від 24.03.2016р №234, Наказу №590 

від 1.10.2012р Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 

затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР), Наказу № 2532 від 3.12.2020р Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Гігієнічних вимог до 

виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах 

загальної середньої освіти», Наказ № 2347 від 17.11.2020р. Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України « Про затвердження 

Методичних настанова щодо розроблення, запровадження та використання постійно 

діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу, небезпечних факторів 

та контролю у критичних точках закладу освіти». У 2021-2022 н.р. вартість харчування 

становила: 

Дошкільне відділення (сніданок, обід, підвечірок) 

1-4 роки 43 грн 

4-6 років 56 грн. 

Шкільне відділення (сніданок, обід) 

1-4 класи 50 грн.60 коп. 

Охоплено гарячим харчуванням 

Дошкільне відділення Шкільне відділення 

234 дитини 
133 дітей 

 

 

 

Пільгові категорії дітей: 

 Діти з багатодітних сімей –  25 

 Діти УБД – 13 

 Діти інваліди-дитинства – 4 

 ВПО – 3 

 Діти з особливими освітніми потребами – 2 

 Діти з малозабезпечених сімей – 1 
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Виконання норм харчування на 1 дитину на 1 день: 

 

Продукт           1-4 роки           3-6 років        1-4 класи 

Норма 

  г 

Фактично 

г 

% Норма 

г 

Фактично 

г 

% Норма 

г 

Фактично 

г 

% 

м'ясо(куряче, 

яловичина) 

112 110 98 160 153 96 56 50 83 

Риба 24 23 96 36 36 100 24 20 83 

Молочні продукти 200 187 94 300 275 92 200 186 93 

Овочі 180 180 100 240 235 98 200 195 98 

Фрукти 120 110 92 160 160 100 100 100 100 

Бобові, зернові 240 240 100 300 300 100 192 192 100 

Картопля 64 64 100 80 80 100 48 48 100 

Масло вершкове 6 6 100 7.5 7.5 100 6 6 100 

Масло рослинне 8 8 100 9 9 100 11 11 100 

Хліб 

цільнозерновий 

60 60 100 60 60 100 36 36 100 

Цукор 25 23 92 25 22 88 15 15 100 

Яйця 0.4 0.4 100 0.4 0.4 100 0.5 0.5 100 

Сіль 2 2 100 3 3 100 2 2 100 

 

Метою створення розвивального середовища у 2021-2022 навчальному році 

було створити школу, яка буде розвивати в учасників освітнього процесу різнобічний 

розвиток, виховувати і соціалізувати особистість, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності”. 

У період 2021 згідно кошторисних призначень спеціального фонду було 

затверджено – 782 780 грн. 00 коп. по КЕКВ 2230. 

Зокрема надійшло батьківських коштів на суму 751 541 грн. 00 коп. 

У період з 2022 року згідно кошторисних призначень спеціального фонду було 

затверджено – 699 700 грн. 00 коп. 

На кінець другого кварталу надійшло батьківських коштів на 

суму 183 779 грн. 96 коп. 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази 

навчального закладу були одним із провідних напрямків роботи  Початкової школи 

«Один, два, три» Львівської міської ради. У зв’язку з процесами модернізації 
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навчального процесу велика увага приділялась створенню сприятливих умов для 

розвитку дитини. Проведені ремонтні роботи та приббано обладнання: 

      поточний ремонт електромережі в приміщенні кухні 

      поточний ремонт евакуаційного освітлення; 

      поточний ремонт із заміни вхідних дверей та електромережі у приміщенні     

     цивільного захисту (укриття); 

      облаштування благоустрою території навчального закладу: 

      поточний ремонт кабінету інформатики. 

      У кабінеті інформатики  встановлено новий ламінат, який забезпечив 

безпечне            

          пересування усіх учасників освітнього процесу. 

  Придбано:  

      вішалки для одягу підлогові  – 4 шт; 

      вішалку для одягу восьмимісну – 1 шт; 

      вішалки для одягу десятимісні підлогові – 4 шт; 

      лавку-стелаж м’яку – 2 шт; 

      тумби зі стільницею – 2 шт; 

      комод –1 шт; 

      столик дитячий – 1 шт. 

  Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і 

відповідає   

  їх віковим особливостям.Задля цього придбано обладнання: 

      крісло безкаркасне – 3 шт.; 

      спортивний інвентар у кількості 11 найменувань; 

      планшети – 4 шт. 

      проектор – 1 шт, 

      дидактичні матеріали – 58 шт, 

      столи та стільці учнівські одномісні з полицею у кількості – 31 шт. 

      матраци –60 шт, 

      подушки – 26 шт. 

      ваги торгові –2 шт; 

      піч пароконвекційна – 1 шт; 

      кухонне приладдя –58 шт; 

      плита електрична- 1 шт. 

     сучасне обладнання для інклюзивної освіти, а саме: м’яч масажний 

гумовий,      

    кеглі великі, м’яч, еспандер, набір м’ячиків для масажу, фінглер, обруч       

    кольоровий, скакалка з лічильником. 

Все обладнання відповідає таким умовам: екологічність, безпечність, 

привабливість,    багатофакторність. 

Зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми забезпечується розвивальними 

іграшками які безпечні у використанні, мають яскравий вигляд та високий показник 

екологічності, наочними посібниками тощо. 

      У дошкільних групах придбано та встановлено нові металопластикові вікна. 

      Встановлено нові металопластикові двері. 

      У 2022 році було придбано принтер EPSON. 

      Придбано нові ворота. 

Для ще більшої прозорості та ефективності роботи закладу був створений сайт, 

де розміщена уся важлива інформація не тільки для батьків, але і для інших 
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користувачів, які зацікавились  Початковою школою «Один, два, три» Львівської 

міської ради. Посилання на сайт https://school1-2-3.lviv.ua/ 

Завдяки активній та плідній роботі колективу Початкової школи «Один, два, 

три» Львівської міської ради в навчальному закладі виконано наступний перелік робіт 

та придбано велику кількість товарів, які значно покращують матеріально-технічну 

базу закладу. 

      ремонт в приміщенні, яке облаштоване для архіву у навчальному закладі; 

      замінено 20 шт. ламп розжарювання на світлодіодні лампи (LED), які              

     забезпечують якісне освітлення у навчальних приміщеннях; 

      ремонт у медичному кабінеті та придбана медична кушетка; 

      замінено рукомийник у медичному кабінеті; 

      ремонт в коридорі музичного залу; 

      частковий ремонт у коморі; 

      замінено освітлення у приміщенні кухні, встановлено нові лампи; 

      ремонт у роздягальні навчального класу; 

      ремонт у приміщеннях їдалень 1-2 та 3-4 класах. 

      у трьох навчальних приміщеннях встановлено якісні рулонні штори, які    

     забезпечують екологічність та є безпечними для дітей; 

      замінено вхідні двері у приміщенні кухні; 

     освітні осередки поповнено новими меблями: вішалками для одягу, 

дитячими         

    лавками та пуфами; 

      шафи для посуду у приміщення їдальні –2 шт, плафони; 

      Нові стелажі у комору; 

      Нові змішувачі – 3 шт. 

     музичний зал поповнився новими кольоровими стільцями у кількості 24 шт., 

які ми    

    придбали для зручності та комфорту усіх учасників освітнього процесу. 

      килимове покриття; 

      придбана газонокосарка; 

      рупор. 

Дані заходи сприяють поповненню та покращенню матеріально-технічної бази, 

переоснащення освітнього простору у відповідності до вимог стандартів Нової 

української школи. 

 

Проте, не все в роботі школи   вдалось реалізувати в повному обсязі: в роботі 

з батьками використовувались одноманітні форми організації заходів, 

несистематично проводились Дні здоров’я та спортивні розваги, потребує 

покращення роботи соціально-психологічна служба.  

 

Керуючись пріоритетними напрямками освітньої політики держави  в новому 

навчальному році колектив працюватиме  над проблемою: «Виховання в 

особистості кращих громадянських якостей: патріотизму, національної 

свідомості, активної життєвої позиції, толерантності. Виховання поваги до 

Конституції та законодавства України, державної символіки». 

 

       Методична робота педагогічного колективу буде спрямована на створення 

оптимальних умов для підвищення професійної майстерності педагогів, підвищення 

рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників закладу, 

https://school1-2-3.lviv.ua/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
https://school1-2-3.lviv.ua/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-2/
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впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх 

технологій, передового досвіду, а саме:  

• оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних 

технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;  

• створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи 

педагогів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти 

та освіти на рівні Державних стандартів: початкової школи та дошкілля;  

• оволодіння педагогами технологіями пошуку і опрацювання необхідної 

інформації в Інтернеті   та їх залучення  до використання інформаційних 

ресурсів;  

• сприяння виробленню в педагогів умінь і навичок самостійної методичної 

роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення 

педагогічної майстерності; 

• формування у педагогів критичного мислення, стійкої мотивації до 

самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього 

процесу та викликів сьогодення.  

 

 Діяльність педагогічного колективу буде спрямована на   розв’язання наступних 

освітніх завдань:  

• створення освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої 

особистості дитини, вільний від будь-яких форм насильства та дискримінації;  

• забезпечення педагогів інструментами для розвитку критичного мислення;     

• забезпечення наступності та взаємодії в педагогічному процесі школи та 

дошкільного підрозділу        для створення єдиної динамічної та перспективної 

системи спрямованої на виконання програми НУШ та Державного стандарту 

дошкільної освіти Базового компонента дошкільної освіти в Україні. 

• здійснення національно-патріотичне виховання учнів та  дошкільнят  шляхом 

створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань даного 

напрямку;  

• формування мовленнєво-комунікативних, інформаційних та інших життєво 

необхідних компетентностей; 

• продовження роботи по забезпеченню умов якісного інклюзивного виховання 

та розвитку дітей з ООП; 

• продовження роботи щодо формування інтересу до іноземної мови як 

засобу комунікації, розуміння існування багатомовності та полікультурності в 

сучасному світі, свідомого сприйняття іноземної мови як інструменту 

отримання нової інформації та контактування;  

• підвищення психологічної та педагогічної грамотності батьків, надання 

батькам допомоги у процесі виховання та всебічному розвитку дитини;   

• урізноманітнення форм роботи з батьками. 
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Розділ 2.                         Методична робота з кадрами  

  

Блок 2.1           Підвищення професійної компетентності працівників  

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний, 

учасники  

При- 

мітки  

  Методичні об’єднання, творчі групи        

1  Творча група «Основи технологій критичного 

мислення у дошкільнят» 

протягом 

року  

  

Стасик Л.Я.  

  

2  Творча група  вчителів початкових класів 

«Міжпредметна інтеграція в практичній 

навчальній діяльності»  

протягом 

року  

Третяк І.М.    

3  Методичне об’єднання вчителів початкової 

школи  

4 рази в рік  Талама Г.Р.    

  Семінари, майстер-класи, тренінги, 

консультації. 

      

1.  Планування організованої освітньої діяльності з 

дітьми дошкільного віку за прогамою 

«Впевнений старт» 

серпень  

січень  

Ільків Н.В.    

2.  Закон України «Про повну загальну середню 

освіту». Що він змінює?»  

серпень  Черних Н.В.    

3.  Реформування змісту дошкільної освіти . 

Обговорення нормативно-законодавчої бази  

серпень  Ільків Н.В.    

4.  Реалізація освітнього простору для дітей з ООП 

(інклюзія)  

серпень  Ільків Н.В. 

Порчик О.Б.  

  

5.  «Портфоліо учня. Індивідуальні карти росту 

учнів»  

вересень  Черних Н.В. 

кл.керівники 1-4 

кл  

  

6.  «Основні напрямки виховної роботи у 2022-2023 

н.р., інформація про нормативні документи, що 

регламентують роботу класного керівника  

вересень  Черних Н.В.    

7.  «БКДО України: відповідальність 

концептуальним засадам реформи НУШ»  

вересень  Ільків Н.В.    

8.  Майстер -клас «Використання сучасних форм 

методів роботи під час занять з екологічного 

виховання»  

жовтень  Стасик Л.Я.    

9.  Круглий стіл «Самоосвіта педагога на сучасному 

етапі»  

жовтень  Ільків Н.В.    

10.  Дводенний семінар – практикум з елементами 

тренінгу «Базовий компонент дошкільної освіти 

– педагогічне сьогодення»  

грудень  Ільків Н.В.    
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11.  Тренінг  «Булінгу-ні!»  листопад  Психолог 

вчителі  

  

12.  Дводенний теоретико-практичний семінар з 

національно-патріотичного виховання: «Україна 

починається з тебе» 

Листопад Ільків Н.В.  

13.  «Формування інтересу до іноземної мови як 

засобу комунікації, розуміння існування 

багатомовності» 

листопад  Ільків Н.В. 

Хміль О.Б. 

Дідух І.П.  

  

14.  Дводенний теретично-практичний семінар 

«Проектна діяльність в роботі педагога. 

Використання технологій проектної діяльності в 

робоьі із здобувачами освіти». 

Лютий Данилів Г.М.  

Бриня Ю.А. 

Стасик Л.Я. 

Басараба 

Гатала І.В. 

  

15.  Тренінг «Про що сигналізують дитячі емоції»  грудень  Психолог    

16.  Круглий стіл «створення розвивального 

середовища для дітей з ООП»  

грудень  Порчик О.Б. 

Фелцан Т.В.  

  

17.   Адаптація учнів 1-х класів та дітей групи 

раннього віку до умов школи  і  ЗДО  

Потягом І 

семестру  

Практичний 

психолог  

  

18.  Форми роботи класних керівників  з батьками    січень  Черних Н.В.    

19.  Тренінг «Формування критичного мислення у 

здобувачів освіти» 

Січень Стасик Л.Я.  

20.  Майстер-клас «Шляхи ефективної інтеграції 

дитини з ООП в колективі однодумців»  

лютий  Практичний 

психолог  

  

21.  Дводенний теретично-практичний семінар 

«Проектна діяльність в роботі педагога. 

Використання технологій проектної діяльності в 

робоьі із здобувачами освіти». 

Лютий Данилів Г.М.  

Бриня Ю.А. 

Стасик Л.Я. 

Басараба 

Гатала І.В. 

  

22.  «Ранкова зустріч в дружному колі – "Разом ми 

сила» 

березень 

  

Практичний 

психолог  

 

23.  Організація ДПА в 4-х класах  

  

квітень  Черних Н.В.    

24.  Завершення освітнього процесу в 2022-2023 н.р.  

  

травень  Ільків Н.В. 

Черних Н.В.  

  

25.  Індивідуальні консультації, з метою підвищення 
ефективності педагогічної діяльності:  
- з питань самоосвіти педагога;   

- з питань підготовки до педрад;  

- з питань підготовки до колективних 
переглядів;  
-  з питань проведення занять, режимних 
моментів, фізкультурно-оздоровчої роботи з 
дошкільниками;   
- з питань організації роботи з національно-

патріотичного виховання; 

Протягом 

року  

Ільків Н.В. 

Черних Н.В. 
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- дистанційна робота-переваги та недоліки; 

- організація освітнього процесу з дітьми з 

ООП; 

- Формування інтересу до іноземної мови 

як засобу комунікації; 

- Організація роботи здобувачів освіти за 

інтересами. 

  

  Відкриті покази        

1  - Інтегровані види освітньої діяльності за 

освітніми напрямками БКДО України в 

групах дошкільного підрозділу. 

- Уроки  в 1-4 класах згідно програми НУШ 

 жовтень 

листопад  

грудень  

січень 

лютий  

вихователі  
вчителі  

  

 

 

  

2  Декада екологічного виховання «Екологічна 

мандрівка»:   

- Уроки  та заняття в природі   

- Проекти екологічного спрямування  

- Виставка плакатів, малюнків  «Збережи 

природу!»  

- флешмоби  

- уроки-квести  

- бесіди  

- вікторини  

  

Вересень 

2022.  

голови 

методичних 

об’єднань та 

творчих груп 

вихователі 

дошкільних груп 

вчителі  

  

3  Тематичні дні:  

День спорту  

День яблука   

Міжнародний день терпимості (толерантності)  

Міжнародний день рідної мови   

День щастя  

День матері  

  

вересень 

жовтень 

16.11.  

21.02  

березень 

08.05  

Класні 

керівники, 

педагоги  

  

4  Тиждень  української мови і літератури  8-12.11.  

  

вчителі    

5 Тиждень іноземної мови    
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6  Кольоровий тиждень 2 класи    Вчителі 2-х 

класів  

  

7  Тиждень вишиванки  16-19.05  Вчителі 

вихователі  

  

8  Інтегрований день «100 днів в школі»  

  

Лютий   вчителі 1-х 

класів  

  

9  Відкриті уроки та заняття  згідно 

графіка  

вчителі 

вихователі  

  

10  Тиждень безпеки дитини  «Про безпеку дбай – 

безпеку пам’ятай!»  

травень  Ільків Н.В. 

педагоги 

дошкільного 

підрозділу  

  

  

  

Блок 2.2.                                  Удосконалення професійної творчості  

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1  Практична робота (робота в групах) «Нові 

методичні рекомендації щодо оцінювання 

результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО» 

(наказ МОН від 13.07.2021р. № 813)  

серпень  Вчитель Черних Н.В.    

2  Співбесіда-консультація з педагогами-

дошкільниками щодо нормативно-правового та 

програмно-методичного забезпечення 

модернізації змісту освіти за Базовим 

компонентом дошкільної освіти(нова редакція)  

серпень  Вихователь-
методист  

Ільків Н.В.  

  

3  Практичне заняття «Сучасні вимоги до 

перспективного планування освітнього процесу»  

Вересень Ільків Н.В.    

4  Заняття з елементами тренінгу: «Навчання 

через гру- робота з дітьми з ООП»  

жовтень  Уружбекова О.Ю.   

5  Семінар «Створення позитивного психологічного 

клімату в школі»  

жовтень  Практичний 

психолог 

  

6 Семінар-практикум  для класних керівників 

«Формування здорового учнівського колективу: 

запобігання булінгу» 

Листопад Практичний 

психолог 

 

7 Круглий стіл «Організація діяльності дітей за 

інтересами»  

Грудень Данилів Г.М. 

Бриня Ю.А. 

 

8 Семінар-практикум  «Формування 

педагогічної компетентності вихователя щодо 

роботи з батьками які виховують дітей з ООП»  

грудень    

Практичний 

психолог  
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9 Ділова гра з національно-патріотичного 

виховання «Хто хоче зрушити світ, нехай 

зрушить себе» 

Січень Ільків Н.В.  

Черних Н.В 

 

10  Круглий стіл «Обмін думками і ідеями внаслідок 

самостійного опрацювання індивідуальних тем 

самоосвіти»  

Лютий педагоги   

11 Семінар-практикум «Виховуємо громадянина 

України»  

Березень 

 

Тивонюк М.М. 

Гомечко Г.І. 

  

12 Тренінг «Формування навичок ефективної 

взаємодії в колективі»  

Квітень Практичний 

психолог 

 

13  Коло ідей «Через креативність вчителя до 

розвитку творчого потенціалу в учнів»  

травень  Вчителі поч.класів    

 

Блок 2.3.                                              Самоосвіта  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1.  Взаємовідвідування уроків, занять  Протягом 

року 

(відповідно 

до графіка)  

Ільків Н.В. Черних 

Н.В.  

  

2.  Обговорення новинок педагогічної літератури  протягом 

року  

Керівники творчих  

групи, Голови МО 

вчителів  

  

3.  Ознайомлення з новинками педагогічної 

літератури 

протягом 

року  

педагоги    

4.  Робота над індивідуальними науково-

методичними темами  

протягом 

року  

педагоги    

5  Участь у педагогічних виставках, творчих 

звітах, конкурсах, науково-практичних 

конференціях,  педагогічних читаннях тощо  

протягом 

року  

педагоги    

6  Розробка, апробація навчально-

методичних  матеріалів  

протягом 

року  

педагоги    

7  Створення портфоліо професійного розвитку  

  

протягом 

року  

педагоги    

8.  Проведення хвилинок презентацій – творчих 

знахідок педагогів  

Раз в 

місяць  

педагоги    

9.  Систематичне проведення «педагогічних 

годин»  

щовівторка  Ільків Н.В.  

Черних Н.В. 

  

10.  Участь у різноманітних вебінарах, майстер-

класах, семінарах, тренінгах  

Протягом 

року  

педагоги    

11.   Курси онлайн на різноманітних освітніх онлайн 

платформах.  

Протягом 

року   

вчителі, 

вихователі  

  

12.  Опанування технологій дистанційного навчання  Протягом 

року  

вчителі    
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Блок 2.4.    Педагогічні ради  

№  

з/п  

Зміст роботи  Форма 

проведення  

Термін 

виконання  

Відповідальний  

1.  Тема: Особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 н.р.. 
Визначення пріоритетних напрямків діяльності школи  

.  

  1 Організація роботи закладів ЗСО у 2022-

2023 н.р.  (Лист МОН)  Робота в умовах 

воєнного стану 

інформація  30.08.2022  Черних Н.В.  

2. Інструктивно-методичні рекомендації 

«Щодо окремих питань діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному 

році (Лист МОН), «Планування роботи 

закладів дошкільної світи на рік» (Лист 

МОН)  

круглий стіл    Ільків Н.В.  

3. Інформаційні матеріали про деякі 

питання організації виховного процесу у 

2022/2023н.р. щодо формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок.. (Лист МОН)  

обговорення    Черних Н.В.  

4. Обговорення та затвердження плану 

роботи на новий навчальний рік.   

обговорення  

  

  

  

Ільків Н.В. 

Черних Н.В. 

5. Підсумки літнього оздоровлення.  аналіз 

інформація  

  Ільків Н.В.  

6. Затвердження навчальних програм 
«Впевнений старт», «Віконечко» та форму 
ведення перспективного, календарного 
планування педагогами дошкільного 
підрозділу та календарно-тематичного, 
поурочного планування в школі.  

інформація    Ільків Н.В. 

Черних Н.В. 

7. Погодження освітньої програми  ПШ 

«Один, два, три» та продовженя терміну 

дії Положення про академічну 

доброчесність  

Відкритий 

мікрофон  

  Прихід М.А.  

8. Затвердження розкладу занять режиму 

дня дошкільників та графіку роботи гуртків  

інформація    Ільків Н.В.  

9.Комплектування дошкільних груп 

педагогічними кадрами   

    Прихід М.А.  

10.Про погодження тижневого 

навантаження педпрацівників на 2022-2023 

н.р.  

інформація    Прихід М.А.  

11. Організація харчування в початковій 

школі  

інформація    Мартинюк Т.В.  
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12.Різне:  

12.1. Затвердження структури навчального 

року.  

12.2. Затвердження умов та режиму роботи 
школи на 2022-2023 н.р.  
12.3. Затвердження єдиного 
орфографічного режиму в початковій 
школі.  
12.4. Аналіз  вступу випускників 4-го класу 

у ЗСО м.Львова та випускників дошкільного  

підрозділу ПШ "Один, два, три" у 1-і класи 

школи.  

12.5. Затвердження курсів за вибором для 
учнів 1-4 класів у 2022-2023 н.р.  
         1 класи – англійська мова по 1 год на 

тиждень   

          2-4 класи – християнська етика по 1 
год. щотижня  
12.6. Ознайомлення зі списком педагогів, 

які у 2022-2023 н.р. підлягають атестації  

інформація    Адміністрація 

педколектив  

 

 12.7. Затвердження режиму роботи групи 
продовженого дня  
12.8. Про оцінюваня особистих надбань 

учня/учениці у 1-4 класах  

12.10.ІНШЕ  

   

2.  Тема:  Оцінка  ефективності  внутрішньошкільного  контролю 

 та  шляхи  його удосконалення.  

  1. Ознайомлення з Положенням про 

внутрішню систему забезпечення якості 

освіти у ПШ «Один, два, три» ЛМР  

  вересень  Прихід М.А.  

  2. Ознайомлення з Положенням про 

моніторинг якості освіти у ПШ «Один, два, 

три»».  

    Ільків Н.В. 

 Черних Н.В. 

3.  Тема: Шляхи реалізації Концепції національно - патріотичного виховання  

дітей і молоді 

  1.Принципи виховання та шляхи реалізації 

національно-патріотичного виховання.  

презентація  листопад  Маргаль В.О. 

2.Ділова гра «Справжній українець у 

контексті національно-патріотичного 

виховання» 

ділова гра  Ільків Н.В. 

3. Формування громадянської зрілості Анкетування  Практичний 

психолог 

4. Результати вивчення в 1-4 кл та групах 

дошкільного підрозділу «Національно-

патріотичне виховання як засіб 

Наказ  Прихід М.А. 
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становлення сучасного українця, 

адаптованого до нових умов життя» 

 

    

  

4   Тема :  Підвищення професійної майстерності педпрацівників.  

  

  1. Затвердження  результатів 
підвищення кваліфікації педпрацівників ПШ 
«Один, два, три»» в 2022році.  
 

Графік план  грудень  Черних Н.В.  

 2. Затвердження Плану  підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників на 
2023р.  
 

  Черних Н.В. 

5 Тема : Багатомовність та полікультурність в сучасній освіті 

  Теоретичні аспекти формування 

полікультурних компетенцій в сучасному 

освітньому просторі 

Інформаційна 

довідка  

Лютий Талама Г.Р.  

 Збереження мовного спадку людства 

завдяки вивченню кількох мов за умови 

здобуття початкової освіти рідною мовою 

Дослідження   Басараба Л.Б. 

 Стан викладання англійської вови в 1-4 

класах та організація роботи гуртка з 

англійської мови в дошкільному підрозділі 

Інформаційна 

довідка 

 Черних Н.В. 

Ільків Н.В. 

6 Тема: «Творчий і сучасний педагог» 

 1.Портфоліо творчого педагога мультимедійна 

презентація 

березень Педагоги які 

атестуються 

 2.Про строки проведення  державної  

підсумкової  атестації  випускників 4-х 

класів. 

Інформація  Адміністрація 

     

7 Тема: « Державна підсумкова атестація»  

  1.Про строки проведення  державної  

підсумкової  атестації  випускників 4-х класів.  

інформація  квітень  Черних Н.В.  

8  Тема: Підсумки  роботи педагогічного колективу за 2022-2023 н.р.  



27 
 

  1. Підсумки навчально-виховної роботи у 

2022-2023н.р.  

    Черних Н.В.  

  2.Закінчення навчального року. Перевід 

учнів у наступні класи . Випуск.  

інформація,  

аналіз  

травень  Прихід М.А.   

  3. Про підсумки комплексного вивчення 

стану освітньої роботи в старших групах за 

освітніми напрямками Базового компоненту 

дошкільної освіти  

Довідка     Ільків Н.В.  

  4. Стан організації харчування в початковій 

школі в 2022-2023 н.р.  

Довідка    Мартинюк Т.В. 

  

  5. Літнє оздоровлення  Інформація    Ільків Н.В.  

  6. Підсумки роботи команди психолого-

педагогічного супроводу з дітей з ООП  

довідка    Ільків Н.В.  

  

Блок 2.5.                      Атестація, курсова перепідготовка, участь у 

методичній роботі міста та області Задачі:  

 забезпечення взаємодії всіх систем безперервного підвищення 

кваліфікації;   

 розкриття  педагогічним працівникам  шляхів використання 

теоретичних знань у їхній практичній діяльності,   

 вдосконалення якості  професійної діяльності педагогічних 

працівників;  

 інтенсифікація самостійної роботи над підвищенням професійної  

майстерності.   

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 
мітк 
и  

1.  Заходи щодо проведення атестації:  

Видання наказів з питань атестації педагогічних 

кадрів;   

протягом 

року  

Голова  

атестаційної 

комісії  

  

2.  Забезпечити систему роботи з педкадрами у 

зв’язку з атестацією у 2022-2023 н.р.  

протягом 

року  

адміністрація    

3.  Засідання атестаційної комісії (4 засідання)  

  

за 

графіком  

Атестаційна 

комісія  

  

4.  Вивчення роботи педагогів, які атестуються у 

поточному році;  

до 01.03.  Атестаційна 

комісія  

  

5.  Ознайомлення членів педагогічного колективу з  

атестаційними характеристиками педагогів, які 

атестуються, та визначення оцінки їхньої 

професійної діяльності,  

 березень  Атестаційна 

комісія  

  

6.  Курсова перепідготовка педпрацівників у 

ЛОІППО, ЦПРПП м.Львова   

Згідно 
наказів УО  

ЛМР  

Черних Н.В.  

Ільків Н.В. 
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7.  Участь педагогів в роботі методичних об’єднань 

району, міста.  

протягом 

року  

педагоги    

8.  Участь педагогів в семінарах та інших заходах 

району, міста, області  

протягом 

року  

педагоги    

9.  Провести захист творчого портфоліо «Я творчий 

педагог»  (медіапрезентації) педпрацівників 

школи, які атестуються  

березень  дирекція    

10  Участь педагогів педагогів у різноманітних 

тренінгах, семінарах, конференціях, вебінарах  

протягом 

року  

педагоги    

 

Блок 2.6.                      Діагностико - моніторингові дослідження  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1. Освітнє сережовище Вересень 

2022 

Робоча 

моніторингова 

група 

 

2 Система оцінювання результатів навчання учнів Жовтень 

2022 

Робоча 

моніторингова 

група 

 

3.  Діагностика та вивчення  рівня підготовки до 

навчання в школі дітей старшого дошкільного віку 

«Компетентний дошкільник на порозі НУШ»  

Квітень  Практичний 

психолог   
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Розділ 3.                    Робота методичного 

кабінету   

 

№  

з/п  

Форми роботи  термін  

виконання  

відповідальний  Примітки 

1  Скласти план освітньої  роботи на навчальний 

рік  

серпень  Черних Н.В.  

Ільків Н.В.  

  

2  Скласти графіки та плани роботи гуртків, 

розклад занять, план проведення свят та 

розваг   

 

вересень  Черних Н.В.  

Ільків Н.В. 

  

3  Підвищувати компетентність педагогів 

дошкільного підрозділу з питань  набуття 

життєвої компетентності розвитку базових 

якостей особистості в різних видах діяльності 

згідно БКДО в Україні  

  

Протягом 

року  

Ільків Н.В. 

вихователі  

  

4  Оформити підписку на періодичні видання 

України  

жовтень   Адміністрація    

5  Діагностично-прогностична робота з 

педагогами:  

- анкетування для визначення 

професійної майстерності 

педагогів;  

- консультативна 

психологопедагогічна допомога з 

виявлених проблем   

  

Вересень  

Протягом 

року  

Черних Н.В.  

Ільків Н.В. 

Практичний 

психолог 

  

6  Поповнення кабінету наочно-дидактичними 

посібниками, довідковою, методичною та 

науковою літературою  

  

протягом 

року  

Черних Н.В.  

Ільків Н.В. 

  

7  Розробити змістове наповнення  

запланованих консультацій та семінарів для 

педагогів  

  

протягом 

року  

Черних Н.В.  

Ільків Н.В. 

Практичний 

психолог 

  

8  Оформлення тематичних виставок, 

інформаційних куточків в методичному 

кабінеті  

протягом 

року  

Ільків Н.В.    

9  Поповнити теоретичний та практичний 

матеріал (методики, тести, поради, анкети) з 

питань психологічної готовності дитини до 

школи  

протягом 

року  

Практичний 

психолог 
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10  Розробити методичні рекомендації для 

вихователів, пам’ятки для батьків по 

організації літньо-оздоровчого періоду  

травень  Ільків Н.В.    

11  Організувати проведення контролю   протягом 

року  

Черних Н.В.  

Ільків Н.В. 

 

  

12  Організовувати та проводити виставки та інші 

форми роботи відповідно до річного плану  

Протягом 

року  

Ільків Н.В.    

13  Активно використовувати в методичній та 

адміністративно-господарській діяльності 

ресурси мережі Інтернет  

Протягом 

року  

Адміністрація 
Педагогічні  

працівники  

  

  

14  Організувати та скоординувати діяльність 

педагогів щодо поглибленої роботи над 

індивідуальною науково-методичною 

проблемою  

протягом  

року  

  

  

Ільків Н.В. 

  

  

15  Організувати роботу з наступності в освітньо-

виховній роботі з дітьми  

дошкільного підрозділу та школи  

  

протягом 

року  

Черних Н.В.  

Ільків Н.В. 

Практичний 

психолог 

  

16  Поповнення матеріалів на допомогу 

вихователю «Все про сучасне заняття»  

1 раз на 

квартал  

Ільків Н.В..    

17  Розробка кращих конспектів занять у 

відповідності до інтегрованих тематичних 

навчально-виховних блоків  

Протягом 

року  

Ільків Н.В. 

вихователі  

  

18  Поповнення фонду методичного кабінету 

навчально-методичною літературою та 

інформативними матеріалами для педагогів 

батьків та дітей з питань БЖД  

Протягом 

року  

Ільків Н.В. 

вихователі  

  

19  Поповнення тематичних папок:  

- Робота з батьками  

- БЖД  

- Базовий компонент дошкільної освіти в 

Україні 

- Робота з дітьми з ООП 

- Фізкультурно-оздоровча робота 

- Робота закладу освіти в умовах 

карантину та воєнного стану  

 

Протягом 

року  

Ільків Н.В. 

вихователі  
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Розділ 4.                         Організаційно-педагогічна діяльність  

  

Блок 4.1.                                    Робота з батьками  

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1.  Залучити батьків до вирішення 

загально шкільних проблем через 

участь їх у роботі батьківського активу  

школи   

протягом 

року  

Адміністрація    

2.  Спланувати діяльність батьківського 

активу  

  

вересень  голова БА    

3.  Загальні батьківські збори «Організація 

освітнього  процесу у 2022-2023 н.р.»  

серпень 

вересень  

дирекція класні 

керівники  

За 

потре 

би  

4.  Групові і класні батьківські збори 
«Вплив сім’ї на виховання дітей»  
  

протягом 

року  

кл. керівники вихователі    

5.  Анкетування батьків першокласників та 

новоприбулих дітей.  

Вересень  кл. керівники вихователі    

6.  Консультації та бесіди:  

- «Дитина йде в дитячий садок: як 

уникнути проблем»  

- «Адаптація дітей у новому 

освітньому просторі (для батьків 
першокласників)»  

- «Відпочиваємо разом з дітьми»  

- «Батькам про попередження 

дитячого травматизму»  

- «Виховуємо без насильства»  

- «Щастя дитини залежить від 

родини»  

- «Вчіть дитину вчитися»  

  

  

Протягом 

року  

  

Виховательметодист 
вихователі психолог 
класні керівники  
  

  

  

  

7  Батьківські збори батьків майбутніх 

першокласників «У першому класі без 

проблем»  

серпень,  

  

дирекція    

8  Залучення батьківського колективу  до 

участі у виховній роботі школи  

протягом 

року  

кл. керівники вихователі    
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9  Школа для батьків „Батьківська 

порадня”  

– 15 особливостей 

шестирічного першокласника 

– Чи готова ваша дитина до 

школи:  

• Компоненти психологічної 
готовності до навчання у школі  

• Як дитину навчити любити 

читати  

• Негативні та позитивні фактори, 

які впливають на емоційний 

розвиток дитини  

– Поради батькам «Десять 
«Золотих правил» виховання 
щасливих дітей  

  

протягом 

року  

психолог  

кл. керівники 

вихователі  

  

10  Здійснення систематичного 

моніторингу із вивчення думки батьків 

з питань освіти  

протягом 

року  

педколектив    

11  Провести загальношкільну батьківську 

конференцію.  

“Консолідація зусиль педагогів, сім’ї  та 
психологічної служби щодо поліпшення  
виховання і навчання учнів”:  

• підготувати звіт про закінчення 

навчального року;   

• доповісти батькам учнів про успіхи 
в навчанні і вихованні;   

• оголосити подяку батькам учнів за 

допомогу школі   

травень- 

червень  

дирекція    

12  Сприяти підвищенню психологічної й 

педагогічної компетентності батьків 

щодо розуміння закономірностей 

розвитку дитини, а також питань 

навчання й виховання дошкільників  

протягом 

року  

Адміністрація  

психолог 

вихователі  

  

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

  Блок 4.2.              Загальні заходи для дітей   

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1.  Перший день у школі.  

  

Квест «День Знань»  

01.09.22р   Черних Н.В. 

Ільків Н.В. 

вчителі  

вихователі  

практ.психолог 

  

2.  Дні здоров’я «Малята – 

здоров’ята»   

Щомісячно  

(останній 
тиждень  

місяця)  

  

Вихователі  

Музичні керівники 

Інструктор з 

фіз.вих.  

  

3.  Місячник безпеки дорожнього руху 

„Увага! Діти на дорозі!”  

  

  

вересень  

  

Черних Н.В. 

Ільків Н.В. 

Пр.психолог 

кл.керівники, 

вихователі  

  

4.   День дошкілля «Дитинство-джерело 

майбутнього» (заходи окремо для 

кожної вікової групи)  

25.09.2022  

  

Педагоги 

дошкільного 

підрозділу  

  

5.  Декада екологічного виховання  вересень  Черних Н.В. 

класні керівники  

  

6.  Провести  Всеукраїнський день 

бібліотеки „Вчись бути читачем”  

  

30.09.  

  

кл. керівники 

вихователі  

  

7.  Святкування Дня вчителя   03.10.22   Педагогічний 

колектив 

  

  

8.   « Осінь в гості завітала»( в умовах 

адаптивного карантину свято, розвага 

окремо для кожної вікової групи)  

Жовтень-

листопад  

Муз.кер. 

Вихователі 

дошкільних груп  

  

9.  Тиждень правових знань (зустрічі з 

психологом, інспектором у справах 

неповнолітніх)  

  

жовтень  

  

Пр.психолог 

кл.керівники  

  

10.  Проведення розваг музично-

естетичного  циклу(згідно плану 

проведення заходів муз керівника)  

Протягом року  Музкерівник 

Педагоги 

дошкільного 

відділу  

  

11.  Міська екологічна акція «Збережемо 

життя ялинці!»  

грудень  Черних Н.В. 

Ільків Н.В. 

кл.керівники, 

вихователі  

  



34 
 

12.  « Святий, Миколай, ти у гості 

завітай!»(театралізована діяльність)  

грудень  Муз.кер. 

вихователі 

кл.керівники  

  

13.    «Щаслива подорож у Новий 

рік»(свята)  

грудень  Муз.кер. 

Вихователі  

  

14.  «Віночок Різдвяних свят»  січень  Муз.кер. 

вих.старших груп  

  

15.  Андріївські вечорниці  грудень  Вч.муз.мистецтва, 

Вчит.3 кл.   

  

16.  Квест «Ти наше диво калинове, 

кохана материнська мово!»  

лютий  Старші групи 

Муз.кер.  

  

17.  Тематичні тижні:  

- «Тиждень безпеки дитини»  

- Кольоровий тиждень  

  

 

травень 

липень 

 

  

Педагоги 
дошкільного  

підрозділу  

  

  

18.  Літературний вечір «Я родом з 

України»  

 

лютий 

Педагогічний 

колектив  

  

19.   «Благослови мати весну 

закликати»(Стрітення)  

лютий Муз.кер. 

вихователі  

  

20.  Тиждень пожежної безпеки  

  

лютий Черних Н.В. 

Ільків Н.В. 

Пр.психолог 

кл.керівники, 

вихователі  

  

21.  Організувати тематичні виставки робіт 

дітей, їхніх батьків і педагогів:  

- « Квітковий вернісаж»  

- « Новорічні фантазії» 

- «Великодні писанки»  

- « Диво родинних вишиванок»  

- «Про безпеку дбай – безпеку 

пам’ятай!»  

          

 

 

 

жовтень      

грудень      

квітень      

травень 

 

 Черних Н.В. 

Ільків Н.В. 

пр.психолог 

кл.керівники, 
педагоги 
дошкільного  

підрозділу батьки  

  

  

22.   «Христос Воскрес-лине з 

небес»(розвага)  

квітень  Муз.кер. 

вихователі  

  

23.  Місячник екологічного виховання 

«Екологічна мандрівка»   

квітень  Черних Н.В. 

кл.керівники 

вихователі  

  

24.  Проведення Дня ЦЗ  

  

квітень  Черних Н.В. 
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25.  «На світі усе починається з 

мами»(родинні свята до Дня матері)  

травень  Муз.кер. 

вихователі  

  

26.  Флешмоб до Дня вишиванки  19.05.2023  Муз.кер 

педагоги  

  

27.  Театралізовані дійства до ТБД  травень  Ільків Н.В. 

педагоги 

дошкільного 

підрозділу  

  

28.  «Мандруємо країною Дитинства!» 

(випускний ранок)  

травень  Муз.кер. 

вих.ст.груп  

  

29.   «Прощання з першою вчителькою» 

(випускний ранок)  

травень  Вч.муз. 

кл.керівник 

  

30.  Тиждень правових знань (зустрічі з 

лікарем, психологом, інспектором у 

справах неповнолітніх)  

  

травень  

  

дирекція психолог    

31.  «Літо літечко прийшло!»(розвага до 

Дня захисту дітей)  

«Дитячі пісні про головне»(концерт)  

«Квіточки шукаємо, бджолі 

допомагаємо!»  

«України вільної ми діти»(розвага до 

Дня Незалежності)  

  

   

червень  

  

 червень липень 

 

серпень  

Муз.кер. педагоги    

32.  Участь у акціях по збору макулатури 

та кришок від пластмасових пляшок  

протягом року  Педколектив,  

учні, вихованці 

школи  

  

33.  Спортивні розваги  протягом року  Вчитель 

фізкультури  

  

34.  Приймати активну участь у районних, 

міських освітньо-виховних заходах  

протягом року  Педагогічні 

працівники  

  

 

Блок 4.2.1. Заходи з національно-патріотичного виховання 

            

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітк 

и  

1  Проведення тематичного тижня «Моя Україна 

– мій рідний край» (до Дня Незалежності 

України. День Прапора)  

серпень  Педагоги 

дошкільного 

підрозділу  

  

2  Опрацювання нормативно-правових 

документів з питань національно-патріотичного 

виховання  

вересень  Педагоги   
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3  Заходи до дня Збройних сил України 

Відзначення річниці утворення УПА  

13.10   

14.10  

Педагоги   

4  «Козацькому роду – нема 

переводу!»(музичноспортивна розвага)  

жовтень  Педагоги   

5  Заходи до Дня української писемності та мови 

„Як парость виноградної лози плекайте мову”   

08.11- 

12.11.  

  

Педагоги   

6  Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору  22-26.11.  

  

Педагоги   

7  Конкурси на краще читання віршів:  

- про рідну мову  

- Т.Г.Шевченка  

  

Листопад 

Лютий  

Березень  

  

Педагоги   

8  Консультація для педагогів: «Використання 

зразків народного мистецтва у роботі з дітьми»  

грудень  Педагоги   

9  Заходи до річниці ЗУНРу  17-21.01  

  

Педагоги   

10  Провести тематичні виставки дитячих робіт:  

«Великодні писанки»  

  

квітень 

травень  

Педагоги   

11  Фестиваль  колядок і щедрівок "Зібрались ми 

колядувати, всім сусідам щедрувати"  

  

січень  Педагоги   

12  Відзначення  Дня Героїв Небесної Сотні   18.02   Педагоги   

13  Консультація для батьків: «Народна мудрість у 

вихованні маленького патріота»  

листопад  Педагоги   

14  Тиждень українських поетів « Кобзар, Каменяр 

та дочка українського народу»   

  

березень  

  

Педагоги   

15  Лінійка до роковин Чорнобильської аварії  

  

квітень  Педагоги   

16  День вишиванки (флешмоб)  19.05.2022  Педагоги   

17  Фестиваль українських народних ігор  «Ігрова 

карусель»  

березень  Педагоги   

18  Провести екскурсії по: місту Львову, музеям, 

історичним місцям  

протягом 

року  

  

Педагоги   
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                     Блок 4.3.              Співпраця дошкільного підрозділу та школи  з                                                                  

іншими  загальноосвітніми закладами  

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1.  Участь у спільних виховних заходах  протягом 

року  

Адміністрація 

 

  

2.  Консультувати вихователів старших груп із 

програмовими вимогами НУШ, Державним  

стандартом початкової освіти, а вчителів – 

із  

БКДО(нова редакція) та програмою  

«Українське дошкілля»  

вересень  Ільнів Н.В., 

Черних Н.В. 

  

3.  Провести діагностику психологічної 

готовності дітей до навчання у школі. 

Надати рекомендації батькам  

Квітень 

травень  

Практичний –

психолог 

  

4.  Батьківські збори для  батьків майбутніх 

першокласників  

серпень  Вихователі, 

вчителі 

  

5.  День відкритих дверей  протягом 

року  

Педпрацівники 

 

  

6.  Взаємо відвідування занять та уроків 

вчителями та вихователями  

протягом 

року  

Педпрацівники 

 

  

7.  Аналіз вступу випускників ПШ «Один, два, 

три» у школи, гімназії м.Львова   

червень  Вихователі   

8  Екскурсії для дітей старших дошкільних 

груп до приміщень школи  «Чекає на нас 

школа, чекає на нас 

клас!»(мультипрезентація)  

  

травень  

Педпрацівники 

 

  

9  Консультація для вихователів старших 

дошкільних груп: «Готовність дитини до 

школи: складові успішного навчання»  

Жовтень 

листопад  

Практичний-

психолог 

  

10  Провести семінар-практикум «Як 
забезпечити підготовку дітей 
передшкільного віку до  

НУШ»  

лютий  Вихователь 

данилів Г.М., 

вчитель 

воробець Г.З. 

  

11  У Viber групах для батьків оформити 

рубрику «Поради батькам майбутніх 

першокласників»  

жовтень  Вихователі    

12  Проводити індивідуальні консультації для 

батьків за потреби  

Протягом 

року  

Педпрацівники   
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Блок 4.4.       Співпраця з громадськістю,  установами, організаціями  

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1  Зустрічі з працівниками дорожньої поліції   вересень  Адміністрація    

2  Зустрічі з працівниками пожежної охорони  грудень  

лютий  

Адміністрація    

3  Співпраця з Центром дитячої та юнацької 
творчості   

вересень, 

протягом 

року  

Адміністрація  договір  

4 Організовувати приїзд театральних груп  

  

протягом 

року згідно 

графіка  

Адміністрація    

5  Організовувати культпоходи учнів, до дитячих 

театрів, обласної філармонії, музеїв  

  

протягом 

року  

Адміністрація    

          

 

Блок 4.5.                Робота з обдарованими дітьми  

  

  

№ 

п/п  

Зміст заходів  Дата  Відповідальні  

1.  Організація та планування роботи з 

обдарованими дітьми у 2022-2023 н.р.  

вересень  Практичний психолог, 

вихователі, вчителі 

2.  Проведення діагностичної роботи з по 

виявленню обдарованих дітей серед учнів 1-х 

класів та дітей дошкільного віку  

жовтень  Вчитель 1 класу 

3  Проведення у школі конкурсів віршів.  Протягом року  Вчителі 

4  Залучення учнів школи до участі у 

Міжнародному конкурсі з природознавства 

"Колосок"  

  

листопад  Вчителі 

5  Участь в районних пісенних конкурсах   листопад  Педпрацівники 

6  Забезпечення участі у Міжнародному 

дитячому  конкурсі з української мови ім. 

П.Яцика   

листопад  Вчителі 

7  Забезпечення участі у конкурсах з шахів  листопад  Керівник гуртка 

8  Участь у Всеукраїнському  конкурсі з 

англійської мови «Гринвіч»  

листопад  Вчителі англ. мови 
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9  Участь у районних, міських  конкурсах 

мистецького спрямування  

Протягом року  

  

Вчитель 

муз.мистецтва 

11  Участь  учнів школи у Міжнародному 

математичному конкурсі "Кенгуру"  

березень  Вчителі  

13  Участь учнів 4-х класів у олімпіаді з права  

«Правознайко»  від Львівської правничої 

гімназії  

Протягом року   Вчителі  

14  Організувати роботу гуртків відповідно до 

здібностей дітей  

Протягом року  Практичний-психолог 

16  Підведення підсумків роботи з обдарованими 

дітьми  

травень   Практичний -психолог 

        

  

  

Блок 4.6.   Організація діяльності школи,                                                     

спрямована на особистісний розвиток дітей  

№  

п/п  

Назва заходу  Термін 

виконання  

Відповідальний 

за виконання  

Примі-

тка  

1.  Видати наказ по  школи  про зарахування 

учнів до 1 класу  

1.09.  директор    

2.  Раціонально розподілити педнавантаження 

педагогічних працівників  школи  

1.09  директор    

3.  Провести перевірку готовності класних, 

групових приміщень, господарських 

підрозділів та шкільної їдальні до початку 

навчального року  

до 1.09  

  

директор  

 

  

4.  Перевірити наявність необхідної кількості  

підручників та забезпечення ними учнів  

  

до 5.09.  

  

Відповідальний 

за бібліотечний 

фонд 

  

6.  Сформувати базу даних здобувачів 

освіти на порталі «ІСУО»  

вересень  

  

Вчитель 

інформатики 

Бурбан Н.Ю. 

  

7.  Охопити усіх дітей шкільного та 

дошкільного віку, які проживають у 

мікрорайоні комплексу, усіма формами 

всеобучу  

  

протягом 

року  

  

дирекція  

  

  

8.  Вивчити запити дітей та батьків щодо 

запровадження нових курсів, 

факультативів, гуртків  

  

до 10.09.  

  

дирекція  

  

  

9.  Скласти розклади уроків, занять, курсів за 

вибором, гуртків у відповідності до 

до 1.09.  

  

Черних Н.В., 

Ільків Н.В. 
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санітарногігієнічних вимог та тривалості 

уроків, занять  

  

10.  Провести комплектацію груп продовженого 

дня  

  

до 3.09  

  

дирекція    

11.  Вивчити матеріально-побутові умови 

дітей сиріт, півсиріт, із багатодітних та 

малозабезпечених сімей дітей учасників 

АТО і організувати їх безкоштовне 

харчування  

до 3.09  

  

  

адміністрація 

  

12.  Організувати гаряче харчування учнів школи 

під час уроків та групи продовженого дня  

  

протягом 

року  

  

дирекція  

  

  

13.  Систематично заслуховувати на 

педрадах, нарадах при директорові, 

видавати накази по  школі  з питань, 

пов’язаних з підвищенням якості 

освітнього процесу.  

протягом 

року  

  

дирекція  

  

  

14.  Спланувати роботу усіх підрозділів школи 

на новий навчальний рік і забезпечити 

ефективне їх функціонування.  

до 15.09.  

  

дирекція  

  

  

  

  

Блок 4.7.                 Контроль за виконанням чинного законодавства 

в частині охоплення дітей навчанням та здобуття                        

повної загальної середньої освіти. 

№ 

п/п  

Зміст заходів  Дата  Відповідальні  

1.  Сформувати базу даних здобувачів освіти ПШ 

«Один, два, три»» на порталі «ІСУО»  

Вересень, 

2022р.  

Вчитель 

інформатики Бурбан 

Н.Ю. 

2.  Комплектування перших класів дітьми 

відповідного віку згідно з мікрорайоном.  

 До 31.08.2022 адміністрація 

3.  3.1. Скласти список учнів, які не прибули на 

навчання.  

3.6. Організувати загальношкільний облік 

відвідування учнями школи, своєчасне вжиття 

заходів щодо запобігання необгрунтованим 

пропускам занять та спізненням.  

3.7. Щоденний контроль за відвідуванням 

школи учнями, які не встигають, та тим, хто 

перебуває на внутрішкільному обліку.  

3.8. Залучення учнів, які перебувають на 

контролі школи, до роботи груп продовженого 

дня, гуртків, секцій, клубів.  

Станом на 5 

вересня 

Протягом року  

  

  

  

Протягом року  

Черних Н.В. 
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4.  Комплектування груп продовженого дня згідно 

із заявами батьків учнів 1- 4-х класів.  

До 5.09.  Адміністрація  

5.  Комплектування груп для вивчення 

іноземних та української мов, читання, 

інформатики згідно з існуючими 

нормативами розподілу.  

До 5.09.  Адміністрація 

6.  Видання наказу по школі:  

“Про облік дітей і підлітків шкільного віку”: - 

призначення відповідальних осіб за 

проведенням обліку дітей і підлітків шкільного 

віку.  

До 30.09.2022р.  Директор  
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Розділ 5.                            Адміністративно-господарська робота  

  

Блок 5.1.                       Створення розвивального життєвого простору 

дитини  

  

Форма роботи  термін 

виконання  

Форма  

організації  

Форма 

контролю  

Де 

заслуховує

ться  

Приміт

ка  

Забезпечити 

готовність  школи до 

початку навчального 

року у відповідності до 

вимог техніки безпеки 

та санітарногігієнічних 

норм  

до 01.09.  Підготовка  аналіз  Нарада 

при 

директоро

ві  

  

Поповнення 

навчально-

матеріальної бази 

класів та груп  

до 01.09.  Обладнання 

навчальних 

приміщень  

Аналіз   Нарада 

при 

директоро

ві  

  

Підготувати 

приміщення школи до 

експлуатації в зимовий 

період, до 

опалювального 

сезону. Вжити заходів 

щодо збереження 

енергоносіїв та тепла 

вересень 

жовтень   

Підготовка  Акт   Нарада 

при 

директоро

ві  

  

Тарифікація 

педагогічних 

працівників  

вересень   Розрахунок   Наказ   Нарада 

при 

директоро

ві  

  

Організація 

інвентаризації 

матеріальних 

цінностей  

вересень   Наказ  акт  Нарада 

при 

директоро

ві  

  

Розробка комплексу 

заходів щодо 

підготовки 

навчального закладу 

до зимових умов  

жовтень   Розробка 

умов  

Планування   Нарада 

при 

директоро

ві  

  

Виконання 

приписів 

інспектора 

пожежного 

нагляду, 

рекомендацій 

протягом 

вказаних 

термінів у 

приписах  

Придбання  Аналіз  Нарада 

при 

директоро

ві  
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Держпродспожи

вслужби  

Оформити передплату 

на періодичні видання  

жовтень  Підписка 

періодичних 

видань  

Аналіз   Нарада 

при 

заступнику   

  

Аналіз використання 

енергоносіїв  

січень  Вивчення   Аналіз   виробнича 

нарада  

  

Складання кошторису 

на 2023 рік  

січень   Розрахунок     Нарада 

при 

директоро

ві  

  

Аналіз використання 

бюджетного кошторису 

за 2022 рік і 

використання 

енергоносіїв  

січень   Розрахунок   Обговорення   виробнича 

нарада  

  

Фарбування сходових 

клітин  

літо 2023  Ремонт Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Ремонт в приміщеннях 

груп «Розумники», 

«Всезнайки» (побілка) 

Літо 2023  Ремонт Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Ремонт та фарбування 

обладнання на 

майданчиках, 

завезення піску  

квітень 

травень 

літо 2023 

 Ремонт Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Організація перекопки 

та засадження клумб, 

газонів, городу,   

квітень 

травень  

облаштування 

території 

Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Покіс трави  протягом 

весняно-

літнього 

періоду  

 

облаштування 

території 

Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Придбання піскосуміші 

та знаряддя для 

очищення території від 

снігу  

до 

листопада

2022  

 розрахунок Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Профілактика системи 

опалення  

до 15.08 

2023  

профілактичні 

заходи 

Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Встановлення 

водостоків  

літо 2023   ремонт Обговорення  виробнича 

нарада 

 

Ремонт спортивного 

залу  

літо 2023 Ремонт Обговорення  виробнича 

нарада 
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Заміна і ремонт 

підлоги спальнях 

групових приміщень  

літо 2023 Ремонт Обговорення  виробнича 

нарада 

 

  

Облагородження 

території (бруківка)  

літо 2023  облаштування 

території 

обговорення виробнича 

нарада 

 

Частковий ремонт 

освітлення і заміна 

ламп  

протягом 

року  

Ремонт обговорення виробнича 

нарада 

 

Побілка коридорів 

закладу  

літо 2023 Ремонт обговорення виробнича 

нарада 

 

Ремонт пісочниць Літо 2023 Ремонт обговорення виробнича 

нарада 

 

Встановлення 

пожежної сигналізації  

літо 2023   Заходи з 

пож.безпеки, 

розрахунок 

обговорення виробнича 

нарада 

 

  

Блок 5.2.   Загальні збори (конференції) колективу.  

  

№  

з/п  

Форми роботи  Термін 

виконання  

Відповідальний  При- 

мітки  

1  Загальні збори   30.08  адміністрація    

  1. Підготовка школи  до початку навчального 

року. Поповнення навчально-матеріальної бази 

класів та груп.  

      

  1.2. Підготовка приміщень до експлуатації в 

зимовий період  

      

  2.Обговорення та затвердження Правил 

внутрішнього трудового розпорядку.  

      

  3. Організація роботи з охорони праці та техніки 

безпеки  

      

  4. Обговорення та затвердження гафіків роботи  

працівників ПШ  

      

2.  Загальні збори  червень  адміністрація    

  1.Звіт керівника школи  за минулий рік.        

  2. Планування роботи щодо підготовки  закладу 

до нового навчального року.  

      

  

           Блок 5.3.                                            Інструктажі  

  

№з/п  Вид інструктажів  Проводиться  

1  Вступний інструктаж  з усіма працівниками, які приймаються на 

постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх 

освіти, стажу роботи та посади.  
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2  Первинний інструктаж  на початку роботи безпосередньо на робочому 

місці з працівниками: новоприйнятими та с тими, 

які переводяться на іншу роботу.  

3.  Повторний інструктаж  на робочому місці,  індивідуально з окремим 

працівником або групою працівників, які 

виконують однотипні роботи  

4.  Позаплановий інструктаж  при введені в дію нових або переглянутих 

нормативно-правових актів з охорони праці; при 

порушеннях працівниками вимог нормативно-

правових актів з охорони праці, що призвели до 

травм, аварій пожеж.  

5.  Цільовий інструктаж  при ліквідації аварії або стихійного лиха  

  

 

Форма роботи  Термін 

виконання  

Форма  

організації  

Форма 

контролю  

Де 

заслуховуєть-

ся  

При 

міт 

ка  

Створення комісії з охорони 

праці  

Вересень  Наказ  Аналіз 

актів  

Комісія    

Призначення 

відповідальних за 

дотримання ТБ, ОП, БЖД  

Вересень  Наказ  Аналіз 

результатів  

Комісія    

Призначення 

відповідальних за 

організацію харчування 

дітей  

Вересень  Наказ  Аналіз 

результатів  

Медсестра    

Проведення інструктажів з 

ОП, ППБ  

Вересень, 

грудень, 

травень  

Інструктаж  Залік  Директор 

методист 

завгосп  

  

Складання графіків роботи 

педагогічного та 

обслуговуючого персоналу  

постійно  графік  аналіз  виробнича 

нарада  

  

Організувати навчання та 

складання заліків з техніки 

безпеки для педагогічного 

та технічного персоналу  

Вересень   

Травень   

Інструктаж   Залік   Директор 

методист, 

завгосп 

голова ПК  
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Розділ 6.           Управління школою.   

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації. 

  

№  

п/п  

Тема вивчення  Клас, 

група  

вид, форма 

контролю  

форма 

узагальнення  

відповідальні  Приміт 

ки  

  СЕРПЕНЬ    

1  Контроль за кадровим 

забезпеченням 

навчального процесу, за 

обсягом навантаження 

педагогів  

  запобіжний  тарифікація  адміністрація    

2  Контроль за 

комплектуванням 

перших класів, груп 

дітей дошкільного віку  

  Діагностичний  списки 1-х 

класів  

адміністрація, 

психолог  

  

3  Контроль за 

забезпеченістю 

підручниками, 

урегулювання програм  

  запобіжний  довідка  адміністрація   

4  Контроль за готовністю 

кабінетів, групових 

приміщень до 

навчального року  

  діагностичний  інформ.  

нарада при 

директорові  

адміністрація, 

педагоги  

  

5  Планування роботи 

методичних об'єднань 

ПШ  

  індивідуаль- ний  інформ., 

нарада 

приЗДНВР  

голови МО    

6  Співбесіда з керівниками 

творчих груп (ТГ)  

  бесіда  інформ..   

нарада при 

ЗДНВР  

керівники ТГ    

7  Готовність до першого 

уроку, заняття  

  діагностичний  співбесіда  Черних Н.В. 

Ільків Н.В.  

  

8  Готовність до свята День 

знань  

  діагностичний   Черних Н.В. 

вчителі  

  

ВЕРЕСЕНЬ  

1.  Збирання відомостей і 

складання ЗНЗ звіту. 

Нарада щодо першого 

дня навчання  

класи  діагностичний  звірка 

документів  

Черних Н.В., 

вчителі  

  

2.  Перевірити календарне 

планування уроків, 

гуртків, планів освітнього 

процесу у групах дітей 

дошкільного підрозділу  

групи, 1 -

4 класи  

оперативний 

контроль  

інформ., 

нарада при 

директорові  

Черних Н.В. 

Ільків Н.В.      

  

3.  Перевірити стан ведення 

класних журналів, 

обов'язкової ділової 

документації  

групи,  1-

4 класи  

фронтальни й  

контроль  

нарада при 

директорові  

Черних Н.В. 

Ільків Н.В.      
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4.  Перевірити особові 

справи учнів  

1-4 класи  вибіркове вивчення  інформ., 

нарада при 

директорові  

Черних Н.В.    

5.  Для надання методичної 

допомоги систематично 

здійснювати контроль і 

аналіз якості знань, 

умінь, практичних 

навичок дітей  

Всі групи  оперативний 

контроль  

інформ., 

нарада при 

директорові  

Ільків Н.В. 

  

  

  

6.  Відвідування уроків у 

перших класах з метою 

вивчення рівня 

підготовки дітей до 

навчання у школі та їх 

адаптації  

1-і класи  вибіркове вивчення  інформ., 

нарада при 

директорові  

Черних Н.В..  

психолог  

  

7.  Організація виховної 

діяльності в групах 

продовженого дня 

(дотримання режиму 

роботи, організація 

самопідготовки, 

проведення виховних 

заходів тощо)  

ГПД  діагностични й 

котроль  

інформ. 

нарада при 

директорові  

Черних Н.В.    

8.  Організація та 

проведення процесу 

адаптації у групі 

раннього віку  

 Група 

раннього 

віку  

оперативний 

контроль  

інформ., 

нарада при 

директорові  

Ільків Н.В. 

пр.психолог  

  

9.  Оформлення листів 

здоров'я в класних 

журналах, журналах 

ГПД, гуртків  

  індивідуальний  нарада при 

ЗДНВР  

Черних Н.В. 

медперсонал  
  

10.  Аналіз планів роботи 

МО, ТГ  

  

  поточний контроль  засідання 

МО, ТГ  

Черних Н.В. 

Ільків Н.В.     . 

керівники МО, 

ТГ  

  

11.  Готовність педагогів до 

організації освітнього  

процесу  

  

  

оперативний 

контроль  

інформ. на 

педгодину  

  

Ільків Н.В.  

  

12.  Організація та 

проведення батьківських 

зборів   

1-4 класи  поточний контроль  інформ., 

нарада при 

директорові  

Черних Н.В.    

 ЖОВТЕНЬ  

1.  Відвідування уроків у 

перших класах з метою 

вивчення рівня 

підготовки дітей до 

1 -і класи  вибіркове 

вивчення  

 інформ., 

нарада  при 

директорові   

Черних Н.В. 

Психолог  
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навчання у школі та їх 

адаптації  

2.  Адаптація учнів 1-х 

класів до школи та 

новоприбулих дітей у 

групи  

1 класи, 

дошк, 

групи  

діагностичний  інформ., 

нарада  при 

директорові, 

наказ  

Психолог    

3.  Перевірити організацію 

харчування вихованців 

дошкільного підрозділу 

та учнів  школи та 

дотримання санітарно-

гігієнічних вимог  

групи,1 -4 

класи  

вибіркове 

вивчення  

інформація 

на нараду 

при 

директорові  

Черних Н.В. 

Ільків Н.В.      

Медсестра 

  

4.  Перевірити стан ведення 

класних журналів, 

журналів ГПД, гуртків  

1-4 класи  фронтальний 

контроль  

наказ  Черних Н.В.    

5.  Контроль за виконанням 

санітарно-гігієнічного 

режиму  

Всі 

дошкільні 

групи  

оперативний  Інформ на 

педгодину  

Ільків Н.В. 

Мартинюк 

Т.В.  

  

  

6.  Перевірити стан ведення 

учнівських зошитів (з 

укр.мови)  

1-4 класи  вибіркове 

вивчення  

наказ  Черних Н.В..    

7.  Підготовка до атестації 

педагогів  

  поточний 

контроль  

оформлення 

документів  

Черних Н.В.    

8.  Рівень навчально-

методичного 

забезпечення у групах 

раннього та дошкільного 

віку  

Дошкільні 

групи  

Оперативни й 

контроль  

інформація на 

нараду при 

директорові 

Ільків Н.В.    

ЛИСТОПАД  

1.  Стан організації роботи 

з національно-

патріотичного 

виховання здобувачів 

освіти  

1-4 кл., 

дошкільні 

групи 

Комплексне 

вивчення 

Наказ на 

педраду 

Ільків Н.В. 

Черних Н.В. 

  

2.  Готовність педагогів до 

проведення освітнього 

процесу: занять, 

прогулянок, інших видів 

діяльності  

Дошкільні 

групи  

Оперативий 

контроль  

Інформація 

на педгодину 

Ільків Н.В.    

3.  Змістовність наповнення 

освітнього середовиша в 

групах дошкільного 

підрозділу 

Всі групи  

  

вибірковий  

контроль  

  

Інформація 

на педгодину 

Ільків Н.В. 

  

  



49 
 

4.  Організація харчування 
дітей в дошкільному 
підрозділі школи  
  

Всі групи  порівняльний 

контроль  

Інформація 

на педгодину  

Ільків Н.В. 

мартинюк Т.В.   

  

5.  Організація роботи з 

охорони праці та 

здоров’я дітей 

(дотримання режиму 

дня)  

Всі групи  оперативний  Інформація 

на педгодину  

Ільків Н.В. 

Мартинюк Т.В.  

  

ГРУДЕНЬ  

1.  Проаналізувати стан 

виконання заходів по 

попередженню дитячого 

травматизму  

групи,  1-

4 класи   

комплексне 

вивчення  

наказ  Ільків Н.В.    

2.  Виконання вимог 

програми «Впевнений 

старт» з розділу 

мовленнєва 

компетентність  

Старші 

рупи 

вибірковий  Інформація на 

педгодину  

Ільків Н.В.    

3.  
Перевірка техніки 

читання  

2-4 класи  вибіркове 

вивчення  

наказ  Черних Н.В.    

4.  Про стан правовиховної 

роботи в ПШ «Один, 

два, три» у І семестрі 

2022-2023 н.р  

1-4 класи  Тематичне 

вивчення  

наказ  Пр.психолог    

СІЧЕНЬ  

1.  Організація та 

проведення заходів 

музично-естетичного 

циклу  

Всі групи  оперативний 

контроль  

інформація на 

педгодину  

Ільків Н.В.    

2.  Робота архіву    адміністративний  накази  Чудійович 

Г.М.   

  

3.  Перевірити календарне 

планування уроків, 

факультативів, гуртків, 

планів 

навчальновиховної 

роботи у групах дітей 

дошкільного підрозділу  

групи,  1-4 
класи  
  

оперативний 

контроль  

інформ., 

нарада при 

директорові  

Ільків н.В. 

Черних Н.В.   

  

4.  Організація освітнього 

процесу в інклюзивних 

групах асистентами 

вихователів 

 

 

 

Інклюзивн 

а група  

оперативний  інформація на 

педгодину  

Ільків Н.В. 
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ЛЮТИЙ  

1.  Організація роботи 

гуртків за інтересами 

дітей  

всі групи  порівняльний  Інф.на нараду 

при директорі  

Ільків Н.В.    

2.  Про   рівень   навченості 

учнів з англійської мови  

3-4 класи  вибіркове 

вивчення  

наказ на 

педраду 

Черних Н.В.  

3.  Про рівень організації 

роботи гуртка з 

англійської мови  

Всі групи Тематичне 

вивчення 

Наказ на 

педраду 

Ільків Н.В.  

4.  Перевірити стан 

ведення учнівських 

зошитів(з української 

мови)  

2-4  класи  вибіркове 

вивчення  

наказ  Черних Н.В..    

5.  Організація та 

проведення форм 

роботи з дітьми 

дошкільного віку у II-у 

половину дня  

Всі групи  порівняльни 

контроль  

на педгодину  

  

  

Ільків Н.В.  

  

БЕРЕЗЕНЬ  

1.  Організація та 

проведення Днів 

здоров’я  

Дошкільні 

групи  

оперативний 

контроль  

інформ., 

нарада при 

директорові  

Ільків Н.В.    

2.  Формування культурно-

гігієнічних навиків у дітей 

раннього  та 

дошкільного віку  

Всі групи  оперативний  

контроль  

інформація 

на педгодину  

Ільків Н.В.    

3.  Шляхи розвитку 

критичного мислення 

учнів на уроках в 

початковій школі  

  тематичний 

контроль  

наказ  Черних Н.В.    

КВІТЕНЬ 

1.  Перевірити стан 

ведення класних 

журналів, обов'язкової 

ділової документації  

Групи  

 1-4 класи  

оперативний 

контроль  

наказ  Ільків Н.В. 

Черних Н.В. 

  

2.  Перевірити рівень: 

навченості читання  

1-4 класи  вибіркове 

вивчення  

наказ                    Черних Н.В.    

3.  Організація СХД в 

дошкільних групах 

Дошкільний 

підрозділ 

оперативний 

контроль  

інформ., 

нарада при 

директорові  

Ільків Н.В.   

ТРАВЕНЬ  

1.  Перевірити стан 

організації харчування 

учнів школи та 

дотримання санітарно-

гігієнічних вимог  

1-4 класи  

тематичне 

вивчення  

наказ  Черних Н.В. 
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2.  Про стан надання 

освітніх послуг для дітей 

з ООП  

Інклюзивні 

групи, 

класи  

Комплексне 

вивчення  

наказ на 

педраду                

 Ільків Н.В.    

3.  Провести підсумкові  

діагностичні роботи з 

математики та 

української мови у 2-4- х 

класах  

2-4 класи  вибіркове 

вивчення  

інформація 

на нараду, 

наказ  

Черних Н.В.    

4.  Провести державну 

підсумкову атестацію 

рівня навченості учнів 4 

-х класів  

4-і класи  вибіркове вивчення  наказ  Черних Н.В.    

ЧЕРВЕНЬ  

1. Набір учнів в 1-й клас      наказ  Прихід М.А.     

ПРОТЯГОМ РОКУ (щомісячно)  

1.  Перспективне та 

календарне планування 

освітнього процесу  

дошк. 

групи  

вибіркове      

вивчення          

інформ.. 

нарада при 

директорові  

Ільків Н.В.    

2.  Аналіз інформацйності 

та періодичності 

наповнення сайту 

школа Оперативний 

контроль 

інформація Ільків Н.В,  

Черних Н.В., 

Бурбан Н.Ю. 

 

3.  Відвідування 

занять, виховних 

заходів 

педпрацівників, які 

атестуються. 

Підготовка 

атестаційних 

матеріалів  

  вибіркове  

вивчення     

інформація 

для підсум. 

наказу  

 члени 

атестаиійної  

комісії  

  

4.  Відвідування уроків, 

занять  

групи, 1-4 

класи  

фронтальний  

контроль           

інформація  

на 

педгодину  

дирекція    

5.  Вивчення стану надання 

освітніх послуг та 

матеріального 

забезпечення дітей 

пільгових категорій  

групи, 1-4 

класи  

вибіркове 

вивчення  

інформація  

на 

педгодину  

Черних Н.В.    

6.  Здійснення медико-

педагогічного контролю 

в групах дошкільного 

віку  

всі групи  оперативний 

контроль,   

інформація  Ільків Н.В.    

7.  Виконання інструкції з 

охорони життя і здоров’я 

дітей  

Всі групи  оперативний  інформація  Ільків Н.В.    
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8.  Організація харчування 

дітей дошкільного віку  

всі групи  

  

оперативний 

контроль  

інформація 

на 

педгодину  

Ільків Н.В. 

Мартинюк Т.В.  

  

9.  Виконання режиму дня в 

організації 

життєдіяльності 

дошкільників  

всі груп  оперативний 

контроль  

Інформація  Ільків Н.В.     

10.  Готовність 

педпрацівників до 

організації освітньо-

виховного процесу  

всі групи  оперативний  інформація    

Ільків Н.В.  

  

11.  Дотримання правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку  

Всі 

педагоги  

оперативний  інформація  Прихід М.А.    

12.  Для запобігання 

нещасним випадкам і 

травматизму перевірити 

стан техніки безпеки в  

школі та дошкільному 

підрозділі  

  попереджува льний  інформація  Комісія з ОП    

13.  Організація освітньо-

виховної діяльності з 

дітьми з ООП  

Інклюзив на 

група  

оперативний  інформація  Ільків Н.В., 

Черних Н.В. 
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Додаток 1. 
Медико - профілактичні заходи навчального закладу у тому числі враховуючи 

період адаптивного карантину 
 
 

Форма роботи Термін 
виконання 

Форма 
організації 

Форма 
контролю 

Де 
заслухо
вується 

Примітк
а 

Підготовка приміщень до  

початку навчального 

року, їх відповідність 

санітарно-гігієнічним 

вимогам. 

Серпень Огляд  Акт Комісія  

Складання акту 

готовності закладу  до 

роботи у новому 

навчальному .році  

Серпень 

Травень 

Акт  Аналіз 
актів 

Медсест
ра 

 

Призначення 

відповідальних за 

організацію харчування 

дітей 

Вересень Наказ Аналіз 
результатів 

Медсест
ра 

 

Проведення інструктажів 

з БЖД 

Вересень, 

грудень, 

травень 

Інструктаж Аналіз 
результатів 

Методис

т 

 

Робота з профілактики 

харчових отруєнь 

Протягом 

року 

Контроль Звіт Медсест
ра 

 

Прийом дітей в 
навчальний заклад 
здійснювати за наявності 
медогляду, обов’язкових 
щеплень 

Протягом 

року 

Медичні 
картки 

Аналіз Медсест

ра 

 

Організація харчування 
дітей  

Вересень  
Березень 

Розподіл 
функцій 

Звіт  Медсест
ра 

 

Забезпечити навчальні 
приміщення  аптечками 

Вересень  Аптечки   Медсест
ра 

 

Розробити тематику 
бесід  з правил 
дотримання гігієни та 
санітарії 

Вересень План роботи Аналіз 
планів 

Класово
ди  
Виховате

лі 

 

Здійснення медико-
педагогічного контролю 

Протягом 
року 

Контроль Аналіз Медсест
ра,  
вих-
методист 

 

Здiйснювати 
систематичний медико-
педагогічний контроль за: 
- дотриманшiм режиму 
дня; 

Протягом 
року 

контроль Аналіз 
результатів 

Директор
, 
Медсест
ра, 
методист 
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-проведениям комплексу 
загартовуючих заходiв; 
- руховою активнiстю 
дiтей протягом дня; 
- дотриманням вимог до  
одягу та взуття 
відповідно до сезону ; 
- санiтарним станом 
харчоблоку, групових та 
класних примiщень, 
iгрових майданчикiв; 
- якiстю продуктiв якi 
надходять в заклад, 
наявнiстю вiдповiдних 
супровідних документів; 
- якiстю приготування їжi, 
дотриманням 
натуральних та грошових 
норм харчування; 
- зберiганням та термiном 
реалiзацiї продуктів 
харчування; 
- дотриманням 
температурного режиму 
холодильного 
обладнання, вологістю 
приміщень. 
- дотриманням графiку 
отримання їжi; 
- дотриманням дiтьми та 
персоналом правил 
особистої гiгiєни; 
- дотриманням технiки 
безпеки, охорони життя 
та здоров’я дiтей;  

Провести групові 
батьківські збори на 
тему: “Здоров’я дитини”; 

грудень Батьківські 

збори 

 Медсест
ра, 
виховате
лі 

 

 Систематично 
проводити санітарно-
освітню роботу з 
працівниками харчоблоку 
і педагогічними 
працівниками про 
санітарний режим  

1 раз в 
квартал 

лекції Аналіз 
результатів 

Медсест
ра 

 

Забезпечити медогляд 
працівників навчального 
закладу 

Протягом 
року  

Контроль   Аналіз Медсест
ра 

 

Проводити 

антропометрію дітей  

1 раз в 
квартал 

  медсест
ра 

 



55 
 

Вивчення якості 
харчування учнів 

Жовтень  
Березень 

Рейд-
перевірка 

Аналіз  Медсест
ра 

 

Забезпечити проведення  
спортивно-оздоровчих 
заходів. 

За планом 
ВР  
1 раз в 

квартал 

План заходів 
 
 

Аналіз  Виховате
ль-
методист 

 

Забезпечити проведення  
Днів здоров’я 

1 раз в 
квартал 

План заходів Аналіз Виховате
ль-
методист 

 

Проводити постійну 
роботу з батьками по 
профілактиці 
захворювань серед дітей 

Згідно 
плану 
роботи з 
батьками 

Заходи Аналіз Класово
ди, 
виховате
лі 
Медсест
ра 

 

Стан температурного та 
вологості режиму 
навчального закладу 

Листопад-
березень 

Замірювання 
температури 
та вологості  

Аналіз 
замірювань 

Медсест
ра 

 

Контроль санітарно-
гігієнічного режиму в 
навчальних приміщеннях 

Листопад 
Лютий  

Перевірка  Аналіз  Медсест
ра 

 

Підготовка плану 
літнього оздоровлення 

Травень  Розробка 
заходів 

Аналіз  Методис
т 
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Додаток 2    Річний план роботи практичного психолога 

                                             

Вступ 

     Психологічна служба Початкової школи “ Один, два, три”  складається з 

практичного психолога Паламарчук Світлани Іванівни. Навантаження — 0,75 ставки. 

Діяльність практичного психолога грунтується на нормативних документах, 

передбачених законодавчою базою України:Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017р. Стаття 76. «Психологічна с 

    1. Етичний кодекс практичного психолога. 

    2. Декларація прав людини. 

    3. Конвенція про права дитини 

Закони України: 1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП). 

    2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР). 

    3. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. № 651-XIV). 

   4. Закон України «Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 р. № 1841-III). 5. 

Конституція України. 

 Накази Міністерства освіти і науки України: 

  1. Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України 

(наказ від 03.05.1999 р. № 127). 

  2. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України 

(наказ від 07.06.2001 р. № 439). 

  3. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і 

соціальної роботи (наказ від 15.08.2000 р. № 386). 

  4. Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів 

та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 15.06.2004 р. № 1/9-324). 

  5. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок 

психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. № 1/9- 352). 

 6. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх 

навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 

13.12.2001 р. № 1/9-439). 

7. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001 р. № 691). 

8. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного 

інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки 

України (наказ від 20.04.2001 р. № 330). 

 9. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про 

стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України» (наказ від 

12.05.2004 р. № 386). 

10. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних 

педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701). 

11. Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів щодо 

профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми 

Цілепокладаюча частина 

Мета: виховувати гармонійну , всебічно розвинену особистість, формувати морально-

етичні цінності в умовах національних засад сучасної освіти. Активізувати роботу 

щодо формування  у дошкільників передумов національної свідомості. 

 Головна мета діяльності у новому 2022-2023 навчальному році -  збереження та 

зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей здобувачів освіти, 

створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку усіх учасників освітнього 

процесу. 
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Завдання: 

1. Розвиток емоційної сфери дітей 

2. Створення умов для успішної соціальної адаптації дітей. 

3. Психологічний супровід дітей третього року життя. 

4.Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами( якщо поступають 

такі діти) 

5.Розвиток компонентів шкільної зрілості, розумової, мотиваційної, соціальної та 

емоційно-вольової сфери. 

6. Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до умов навчального 

закладу, профілактика дезадаптації. 

.Психологічна просвіта батьків, вихователів та інших учасників навчально-виховного 

процесу. 

-супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, 

консультативної та просвітницької роботи з батьками; 

-посилення профілактичної роботи з подолання правопорушень, злочинності серед 

неповнолітніх; 

-забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища ( 

запобігання насильству в закладах освіти та домашньому насильству); 

-надання своєчасної психологічної допомоги дітям, вчителям, батькам; 

-захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього середовища; 

-сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, 

самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва компетентність; 

-сприяння формуванню професійної компетентності вчителів; 

-сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності школярів 

та особистої зрілості; 

-психологічний супровід успішної адаптації учнів 1-х класів та організації навчально-

виховного процесу; 

-психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації 

конфліктних ситуацій між усіма учасниками освітнього процесу. 

Тема, над якою працює заклад освіти: 

Створення сучасного освітнього простору  для розвитку конкурентоздатного, 

креативного, самодостатнього випускника, готового до викликів сучасного 

суспільства. 

Проблема, над якою буде працювати служба : 

Підвищення психосоціальної стійкості особистості школяра  до впливів соціального 

середовища. 

 

Запит адміністрації: 

Виховання національної свідомості в умовах сучасного закладу дошкільної освіти; 

психологічна просвіта батьків та педагогів. 

                                                                  

  ЗМІСТОВА  ЧАСТИНА 

 

З

\

п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), пед.працівниками, 

батьками, адміністрацією навчального закладу 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

  

 

І.Психодіагностична робота 
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1

. 

Створення умов для повноцінного психічного 

розвитку дітей: відвідування вікових груп з метою 

спостереження для створення умов психологічного 

комфорту дитини 

вересень  

всі групи 

  

2

. 

Діагностика рівня адаптованості дітей раннього 

дитячого віку 

-Спостереження за поведінкою дитини у колективі із 

метою визначення рівня адаптації 

вересень Ясельна 

група 

  

3

. 

Вивчення сенсорних знань вихованців третього року 

життя 

вересень Ясельна 

група 

  

4

. 

Діагностика особливостей розвитку новоприбулих 

дітей. Вивчення труднощів в адаптаційному процесі 

жовтень Новоприбулі 

діти 

  

5

. 

Діагностика розвитку психічних процесів дітей 

четвертого року життя 

листопад Молодша 

група 

  

6

. 

Вивчення особливостей розвитку особистості 5-го 

року життя 

грудень Середня 

група 

  

7

. 

Визначення розвитку емоційно-вольової сфери 

дітей 6-го року життя 

січень Старша група   

8

. 

Вивчення розвитку здібностей вихованців 6-го року 

життя 

лютий Старша група   

9

. 

Діагностика дітей з різноманітними видами  

психофізичних порушень 

лютий Певна 

категорія 

дітей 

  

1

0

. 

Проведення тестування на визначення особистісних 

рис та емоційного стану вихованців 

березень Всі групи   

1

1

. 

Діагностика готовності до школи майбутніх 

першокласників: 

 

квітень 

/за 

потребою 

діти   

1

2 

Психологічний супровід учнів в період адаптації: 

- спостереження; 

- бесіда. (повторно) 

протягом 

року/ квітень 

Всі групи   

1

3

. 

 

-Діагностичні дослідження за зверненнями 

 

за потребою 

   

1

4

. 

Виявлення і діагностика обдарованих дітей : 

-числові ряди; 

-пропущені літери; 

- бесіда; 

- спостереження. 

травень Старші групи   

1

5 

Психологічний супровід молодих вчителів: 

- спостереження; 

- бесіда. 

протягом 

року 

молоді 

вчителі 

 

  

II Профілактична робота 

 

 

  

1. 

 

Профілактична лекція на тему “ Типи темпераменту-  

вживаємось  безболісно” 

листопад батьки   
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2. 

 

 

Мінітренінг «Педагогічний колектив -це команда» грудень Пед 

колектив 

  

3. Участь у засіданнях педагогічної ради Протягом 

року 

   

4. Групові батьківські збори За потреби батьки   

                                              ІIІ.Консультаційна робота 

 

 

  

1

. 

Індивідуальні консультування за потребою педагоги   

2

. 

Індивідуальні консультації з питань адаптації  дітей За потребою  

педагоги 

  

3

. 

Індивідуальні консультації батьків про шляхи 

допомоги дитині під час адаптації 

до умов навчання вДНЗ 

За потреби батьки 

 

  

4

. 

Консультування педагогів та батьків щодо розвитку 

здібностей  дітей 

Протягом 

року 

Батьки 

педагоги 

  

5

. 

Консультування батьків та педагогів за наслідками 

діагностик,  а також за проблемами, що виникають. 

Протягом 

року 

Батьки, 

педагоги 

  

6 Індивідуальні консультування дітей Протягом 

року 

діти   

7 Індивідуальні консультації щодо навчання в ДНЗ під 

час військового стану 

За потреби батьки   

8 Індивідуальні консультування щодо вимог до 

майбутніх першокласників. 

 

Травень 

батьки 

майб. 

першокласн. 

  

9 Групові та індивідуальні консультації з приводу 

успішної атестації педагогів. 

за потребою педагоги   

1

0 

Консультування щодо залагодження конфліктів. за потребою вихованці 

батьки 

вчителі 

  

1

1 

Консультування щодо згуртування педагогічного 

колективу 

за потребою вчителі   

1

2 

Групові консультування щодо загальних результатів 

психологічних досліджень. 

 

за потребою 

   

1

3 

Консультативно-методична допомога вчителям 

щодо підвищення професійного рівня 

протягом 

 року 

педагоги   

1

4 

Консультування на допомогу дитині в подоланні 

кризових проявів та особливостей виховання дитини 

 

за потребою 

батьки 

 

  

1

5 

Консультативно-методична допомога вчителям з 

вирішення проблеми профілактики  професійного 

вигорання 

 

за потребою 

 

педагоги 

  

1

6 

Консультування дітей з  високими показниками 

тривожності. 

 

за потребою 

діти   
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1

7 

Консультування щодо надання повноцінної освіти 

дітям із особливими освітніми потребами 

за потребою батьки 

педагоги 

  

 

ІV.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

 

  

1

. 

Корекційно-розвивальне заняття по адаптації за 

програмою «Адаптація дітей п’ятирічного віку до 

шкільного життя» 

 - казка «Про Котика Мурчика , що пішов до школи». 

квітень Старша група   

2

. 

Корекційно-розвивальні заняття протягом 

року 

Всі групи   

3

. 

Психопрофілактика та корекція поведінкових 

відхилень під час адаптації учнів до умов навчання в 

ДНЗ 

за потребою Середня/ 

старша група 

  

4

. 

Індивідуальні заняття з подолання проявів 

асоціальної поведінки. 

 

за потребою 

учні, що 

потреб. 

особ.уваги 

  

5

. 

Соціально-побутове орієнтування протягом 

року 

учні з 

особливими 

освітніми 

потребами 

  

 

 

V.Психологічна просвіта 

 

  

1

. 

Батьківські збори: 

- «Готовність школяра до навчання в школі» 

- «Адаптація майбуніх першокласників до умов 

навчання у початковій школі». 

 

Групові консультації: - «Вікові особливості майбутніх  

першокласників»; - «Дитина йде до школи. Радощі й 

турботи»; 

 

серпень 

листопад, 

лютий-

березень 

батьки: 

майб.першок

ласників 

 

 

  

2 Проведення для педпрацівників психолого-

педагічних семінарів, тренінгів (згідно плану) 

 

січень 

березень 

 

Пед.колектив 

  

3

. 

Виступи на методоб`єднаннях протягом 

року 

Пед.колектив   

4

. 

Виступи на нарадах при директорі 

 

Протягом 

року 

Пед.колектив   

5

. 

Виступи на пед.радах. 

Години спілкування на тему 

 «Конфлікти. Шляхи конструктивного вирішення.» 

«Одна мета. Налаштування взаємодії між 

учасниками освітнього закладу» 

протягом 

року 

Пед.колектив   

6 Надання інформаційної та консультативно-

методичної допомоги вчителям 

 

за потребою 

 

педагоги 

  

7

. 

Проведення тренінгових занять, лекторіїв, семінарів, 

консиліумів, виступів тощо щодо булінгу, 

протягом 

року 

учні 

батьки 

  



61 
 

психологічної готовності на подолання 

упередженого ставлення до дітей з особливими 

потребами, руйнування міфів і стереотипів, 

стигматизації та дискримінації 

вчителі 

VI.Навчальна діяльність 

 

  

         

                                         VІI.Організаційно-методична робота 

 

 

 

 

 

 

 1 Упорядкування робочого кабінету психолога серпень тех. 

працівники 

3

. 

Коригування й затвердження графіку роботи 

практичного психолога. 

вересень 

 

адміністрація   

4

. 

Коригування й затвердження річного плану роботи 

практичного психолога. 

вересень 

 

адміністрація   

5

. 

Коригування й затвердження переліку 

психодіагностичних методик практичного психолога 

. 

вересень 

 

адміністрація   

6

. 

Коригування й затвердження переліку 

психокорекціних методик практичного психолога . 

вересень 

 

адміністрація   

7 Аналіз: 

проведення індивідуальних консультацій для 

майбутніх першокласників 

 

травень 

 

педагоги 

  

     

8 Організація роботи консультаційного пункту для 

батьків майбутніх першокласників 

 

січень 

батьки 

 

  

9 Наповнення та оновлення куточків психолога, 

оновлення інформації на сторінці ДНЗ 

За потребою  самостійно   

1

0 

Складання звітної документації про виконану роботу травень самостійно   

1

1 

Підготовка просвітницьких матеріалів на сайт школи протягом 

року 

самостійно   

1

2 

Оформлення даних психодіагностичних досліджень. протягом 

року 

самостійно   

1

3 

Аналіз психолого-педагогічного супроводу навчання 

та виховання дітей. 

протягом 

року 

кл.керівники   

1

4 

Робота в атестаційній комісії протягом 

року 

самостійно   

1

5 

Участь у навчально-методичних семінарах, нарадах 

психологів. 

протягом 

року 

психологи 

 

  

1

6 

Самоосвіта (робота з літературою). протягом 

року 

самостійно   

1

7 

Відвідування бібліотек. протягом 

року 

самостійно   

1

8 

Робота на комп`ютері. протягом 

року 

самостійно   



62 
 

1

9 

Оформлення документації. протягом 

року 

самостійно   

2

0 

Співпраця та обмін досвідом з колегами з метою 

підвищення професіоналізму. 

протягом 

року 

психологи 

ЗНЗ 

  

2

1 

Допомога починаючим та майбутнім колегам при: 

- опануванні професією та оформленні документації; 

- проходженні практики на базі школи 

за потребою починаючі, 

майбутні 

колеги 

  

2

2 

Підготовка до: 

- проведення тренінгів, ділових ігор, з вихованцями, 

батьками, педагогами; 

- проведення психолого-педагогічних семінарів; 

- виступів на батьківських зборах, педрадах, 

консиліумах; 

- виховних годин; 

- навчальних занять. 

 

протягом 

року 

 

самостійно 

  

2

3 

Складання звітньої докуменації про виконану роботу І семестр 

ІІ семестр 

самостійно   

2

4 

Оформлення проекту плану роботи на наступний рік. червень самостійно   

VІII.Зв`язки з громадськістю   

1

. 

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої 

влади та громадського самоврядування. 

за потребою органи 

влади 

  

2

. 

Співпраця з соц службами  та підготовка необхідної 

документації. 

за потребою Соц служби   

3

. 

Взаємодія з лікарями ЦМЛ за потребою медичні 

працівники 

  

4

. 

Співпраця з опікунською радою за потребою Опікунська 

рада 

  

5

. 

Відвідування вихованців  за місцем проживання. за потребою   
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Додаток №3 

План роботи ПШ «Один, два, три» 

 по підготовці та проведенні літнього оздоровлення   2022 року 

 

Мета: створити належні умови для організації та проведення літнього оздоровлення; 

створити умови для реалізації творчих здібностей дитини шляхом організації роботи 

творчих майстерень різного напрямку; забезпечити систематичні заняття дітей 

фізичною культурою; постійно пропагувати принципи здорового способу життя, 

заохочувати співпрацю дітей, виховувати почуття відповідальності за своє та 

здоров’я навколишніх людей; організувати заходи, спрямованні на вивчення 

довкілля, робити висновки, розширювати знання про природу, формувати екологічне 

мислення, екологічно-доцільну поведінку в природі, викликати інтерес через 

дослідження. 

 

Форми роботи:  заняття, спостереження, дослідження, гра, екскурсія, розвага, 

бесіда, консультація для батьків. 

 

Обладнання та матеріали: демонстраційний та роздатковий матеріал для занять; 

обладнання для загартування, іграшки для ігор з водою, повітрям, піском 

Методична робота 

1. Затвердження плану роботи на літо Червень Вихователь- 

методист 

2. Консультації для вихователів: 

а) ефективні методи роботи влітку; 

б) організація роботи на прогулянці; 

в) загартування дітей влітку; 

г) режим дня дітей влітку; 

 

Протягом літа 

 

1 тиждень червня 

Вихователь- 

методист, 

заст.. дир. 

 

3. Поповнення та зміцнення матеріально-

методичної бази; 

 

 

Вихователь- 

методист 

4. Складання річного плану роботи 2022-2023 

н. р.; 

Липень Вихователь- 

методист 

5. Робота з педагогічними кадрами щодо 

методичної роботи у поточному році,  

розгляд пропозицій; 

 

липень 

Вихователь- 

методист 

6. Укладення каталогу періодичної преси для 

полегшення роботи вихователів; 

протягом літа 

 

Вихователь- 

методист 

7. Розробка каталогу комплексів ранкової 

гімнастики у всіх вікових групах на рік; 

протягом літа 

 

Вихователь- 

методист 

8. Систематизація матеріалів до програми 

“Вчимося думати” та програми «українське 

дошкілля»”; 

 

протягом літа 

Вихователь- 

методист 

9. Методичні наради по підсумках конкурсів 

та свят; 

 

2 рази на місяць 

Вихователь- 

методист 

10. Методичні рекомендації щодо ігрового 

матеріалу в літній період; 

 

протягом літа 

Вихователь- 

методист 
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11. Систематизація матеріалів по розділах у 

всіх вікових групах; 

 

до 1.08. 

Вихователі 

 

12. Підготовка груп до роботи у 2022-

2023н.р.; 

до 1.08. Вихователі 

13. Виготовлення демонстраційного 

матеріалу для роботи на заняттях в 

дошкільних групах; 

до.1.08. 

 

 

Вихователі 

 

 

14. Робота з батьками по запобіганню 

дитячого травматизму внаслідок 

необережного поводження дітей з 

небезпечними предметами, коли їх 

залишають вдома; 

 

Протягом літа 

 

вихователі, 

методист 

 

 

 

15. Залучення батьків до організації 

методичної роботи та матеріального 

забезпечення навчально-виховного процесу 

 

Протягом літа 

 

 

Вихователь- 

методист 

Адміністративно-господарська робота 

1. Провести частковий ремонт групи раннього віку та 

дошкільних груп; 

 

До 01.07. 

 

Вихователь 

4. Встановлення водостічних труб До 15.07. Завгосп 

5. Ремонт освітлювальної системи в підвальному 

приміщенні 

До 01.06. Завгосп 

6. Провести ревізію посуду, м’якого інвентаря та 

іграшок у всіх вікових групах; 

До 23.06. 

 

Вихователі, 

методист 

7. Обладнати ігрові майданчики для роботи в літній 

період; 

До 01.06. 

 

Методист, 

8. Провести випробування ігрового та  спортивного 

обладнання в літній  період; 

До 10.06. голова ПК 

Завгосп 

9. Завезти пісок на майдани; До 05.06. Завгосп 

10. Забезпечити ігрове обладнання для роботи в 

літній період; 

Протягом 

літа 

Вихователі, 

методист 

Робота музичних керівників 

1.Свято до Дня захисту дітей; 01.06. Гомечко А.І. 

Тивонюк М.М. 

2. Музичні,театралізовані вистави на свіжому повітрі; Протягом літа 

 

Гомечко А.І. 

3. Музична розвага на правову тематику; 01.06. Муз.кер., 

4. День здоров’я (за участю батьків та педагогів); Червень Вихователі, 

5. Спортивні свята та розваги з музичним 

супроводом; 

протягом літа 

 

муз. кер. 

Вихователі, 
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Робота з батьками 

1. Батьківська вітальня «Якою б ви хотіли 

бачити свою дитину?» (правове виховання в 

сім'ї) 

червень Вихователі 

 

 

2. Бесіда «Запобігання дитячого травматизму 

влітку»; 

червень Вихователі 

 

3. Консультація «Як загартовувати дітей влітку» червень Вихователі 

4. Розважальна програма для дітей старшого 

дошк. віку і їх батьків «Щаслива родина» 

червень Вихователі 

старшої групи 

 

5.Бесіда: «Гра – справа серйозна»; липень Вихователі 

6. Консультація «Працюємо на дачній ділянці 

разом»; 

липень Вихователі 

7. Сімейне свято «Тато і доньки, мами й 

синочки»; 

липень Вихователі, 

муз.кер-ник 

8. Залучення батьків до виготовлення ігрового 

та дидактичногог матеріалу до нового 

навчального року; 

Протягом літа 

 

Вихователі 

 

9.Свято «Здрастуй, дитячий садок!» для дітей 

молодшої групи і їх батьків; 

серпень Вихователі 

молодшої групи 

10. Батьківські збори «Підготовка дітей до 

школи» 

серпень Вихователі 

старшоїгрупи, 

вчителі. 

 

 

 

 

 

6. Показ театрів для дітей вихователями та музичним 

керівником; 

протягом літа 

 

муз. кер. 

Вихователі 

7. Конкурси у дошкільних групах на рівень музичних 

здібностей та знань; 

липень 

 

Музичний 

керівник 

8. Відпочинок під час пішого переходу за участю 

музичного керівника, співи на природі, хороводи; 

протягом літа 

 

Вихователі, 

музичний 

керівник 

9. Свято Івана Купала; Липень Вихователі, 

музичний 

керівник 

10. Свято квітів (плетення віночків, складання 

букетів); 

Серпень Вихователі, 

музичний 

керівник 

11. Свято «Україна, єдина!» Серпень Вихователі, 

музичний 

керівник 
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Організована діяльність 

1. Провести спортивно-музичне 

свято до Дня захисту дітей; 

червень 

 

Муз. керівники, 

2. Музично-літературна 

композиція «Літо –    радісна 

пора»; 

червень 

 

Вихователь-методист 

 

3. Музичні ігри та атракціони 

“Свято Івана Купала”; 

липень 

 

Муз. керівник 

 

4. Конкурс малюнків на 

асфальті “День задивлений у 

літо”; 

липень 

 

Вихователі 

 

5. Екскурсія для старших 

дошкільників в парк; 

червень 

липень 

 

Вихователі 

 

6. Конкурс саморобок з овочів; Протягом літа Вихов., 

7. Організація лялькового 

театру вихователями для 

дошкільнят; 

червень 

липень 

серпень 

Вихователь-методист 

8. Вечір музичних загадок; Протягом літа Муз.кер, 

9. Спортивні розваги та свята; Червень Вихователь-методист 

10. Робота вихователів з 

дітьми: 

а) діагностика тривожності 

дітей; 

б) робота з агресивними дітьми; 

в) консультування батьків, діти 

яких 

почали відвідувати навчальний 

заклад; 

 

липень 

 

серпень 

 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

Вихователь-методи 

11. День ігор “ Веселимось, 

граємо, літечко вітаємо”; 

Липень Вихователі 

 

12. Конкурс “Чарівник пісочного 

міста” робота з піском; 

Липень Вихователі 

 

13. Свято іменинників  Вихователі, муз.кер. 

 


