
 

 

Найважливіші справи року 

Серпень  

І тиждень 

Перевірка 

готовності школи 

до нового 

навчального року 

ІІ тиждень 

Комплектація  

школи. 

ІІІ тиждень 

Комплектація 

школи. 

Співбесіда з 

бібліотекарем. 

ІV. Педагогічна 

рада. 

Складання 

розкладу уроків. 

Вересень  

І тиждень 

Методична 

оперативка 

ведення шкільної 

документації. 

Перевірка книги 

обліку учнів. 

ІІ тиждень 

Методична 

оперативка з 

питань 

заповнення 

класних 

журналів. 

Комплектація 

класів. 

ІІІ тиждень 

Перевірка 

календарно – 

тематичного 

планування. 

Адаптація 

першокласників. 

 ІV. тиждень 

Перевірка т.ч. в 

початковій школі.  

Тиждень 

фізкультури та 

спорту. 

Жовтень  

 І тиждень 

Підготовка до 

конкурсу 

 « Вчитель року» 

Перевірка 

класних 

журналів. 

 

ІІ тиждень 

Інструктивно – 

методична 

нарада з 

вчителями, що 

атестуються. 

Якість 

поурочного 

планування. 

ІІІ тиждень 

Засідання 

атестаційної 

комісії. 

Засідання творчої 

групи. 

Перевірка 

зошитів 3, 4 кл 

Перевірка 

щоденників. 

ІV.  тиждень 

Шкільні олімпіади 

з базових 

предметів. 

 

Листопад 

 

І тиждень 

Вивчення 

системи роботи 

вчителя 

Стан роботи 

ГПД. 

ІІ тиждень 

Проведення 

конкурсу з 

української мови 

та літератури 

 

ІІІ тиждень 

Відвідування 

уроків у 5.9, 11 

класах. 

ІV.  тиждень 

Дотримання 

режиму для 

першокласників. 

Якість поурочного 

планування 

 

Грудень  

І тиждень 

Засідання творчої 

групи . 

Повторення 

навчального 

матеріалу з 

метою якісної 

підготовки до 

ДПА та ЗНО. 

ІІ тиждень 

Засідання 

педради 

Виконання 

навчальних 

програм. 

Робочі зошити 

учнів школи по 

плану роботи 

школи. 

ІІІ тиждень 

Перевірка 

автоматизованих 

навичок та 

техніки читання у 

початковій 

школі. 

Контрольне 

списування в 1 

класі. 

ІV.  тиждень 

Підсумкова 

атестація 

навчальних 

досягнень  за І 

семестр. 

 

 

 

 



 

 

Січень  

І тиждень 

Стан шкільної 

документації 

ІІ тиждень 

Перевірка 

класних 

журналів. 

ІІІ тиждень 

Рівень каліграфії 

учнів початкової 

школи. 

 ІV. тиждень 

Дозування 

домашніх завдань 

із математики. 

 

Лютий 

І тиждень 

Стан 

контрольних 

зошитів з 

математики, 

української мови 

фізики. 

ІІ тиждень 

Робота з 

обдарованими  

Дітьми. 

ІІІ тиждень 

Документація 

ШМО. 

Якість 

поурочного 

планування. 

ІV. тиждень 

Основні вимоги 

до публікацій 

вчителів. 

Використання 

здоров'язбережних 

технологій на 

уроках. 

Березень 

І тиждень 

Контроль за 

рівнем 

навчальних 

досягнень учнів у 

випускних 

класах. 

ІІ тиждень 

Швидкість 

читання у 2-4 

класах, 

формування 

каліграфічного 

письма. 

ІІІ тиждень 

Стан викладання 

української мови 

у 11 класі. 

ІV. тиждень 

Перевірка класних 

журналів. 

Розклад 

консультацій з 

ДПА. 

 

Квітень  

І тиждень 

Запис дітей у 1 

клас 

Якість 

поурочного 

планування 

ІІ тиждень 

Записи в 

журналах 

інструктажів з 

ТБ. 

ІІІ тиждень 

Вивчення роботи 

вчителя 4 класу. 

Розклад  ДПА. 

 ІV. тиждень 

Перевірка техніки 

читання у 

початковій школі, 

автоматизовані 

навички. 

Травень     

І тиждень 

 Зрізи знань по 

плану роботи 

школи. 

 

ІІ тиждень 

Проведення 

підсумкових 

контрольних 

робіт. 

ІІІ тиждень 

Виконання 

навчальних 

програм. 

  ІV. тиждень 

Аналіз 

документації 

вчителів школи. 

Червень     

І тиждень 

Результативність 

методичної 

роботи в школі. 

ІІ тиждень 

Виробнича 

практика . 

Перевірка 

документації з 

ТБ. 

ІІІ тиждень 

Проект річного 

плану роботи 

школи. 

 

 ІV. тиждень 

Набір учнів до 1 

класу. 

 

 

 


