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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УЧНЯМИ ШКОЛИ 
 

ВИКОНАННЯ вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної 

стратегії  розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки,  Програми «Державний стандарт початкової, базової та повної 

загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку 

дітей і підлітків шкільного віку в Україні», Концепції розвитку інклюзивної освіти 

Програма розвитку освіти Запорізької області, РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ОСОБЛИВА ДИТИНА» 
 

Основні задачі: - забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

                             - здійснення особистісно-орієнтованого, компетентісного та діяльнісного підходу в навчанні; 

                             - створення сприятливих умов для навчання та соціального захисту дітей; 

                             - забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами; 

                             - створення умов для удосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами; 

                             - створення єдиного освітньо-виховного простору для формування компетентної особистості дитини; 

                             - створення  умов для пріоритетного розвитку напрямів превентивного виховання дітей та підлітків . 

Цільова 

настанова 
№ Зміст діяльності Терміни                     Відповідальні 

Аналіз та 

інформаційне 

забезпечення 

Відмітка 

про 

виконан. 

Забезпечення 

реалізації прав 

дітей на 

одержання 

повної загальної 

середньої світи 

1 Підготовка та проведення педагогічно доцільної 

комплектації мережі школи 

До 31.08. 2017  Адміністрація Мережа класів   

2 Завершення набору до 1, 5, 10 (профільного) класів До 27.08. 2017  Єрмак Л.Ю. 

Панасюк В.У. 

Наказ про 

зарахування 

учнів 

 

3 Аналіз працевлаштування та подальшого навчання 

випускників 9, 11 класів 

До 20.09. 

2017р.  

Панасюк В.У., 

класні керівники 

Наказ  

4 Організація індивідуального навчання дітей, які за 

станом здоров’я не можуть відвідувати заняття в школі 

Протягом року Романчук В.О. Наказ  

5 Аналіз охоплення навчанням дітей віком  від 5 до 17 

років у мікрорайоні школи 

Вересень2017р. 

квітень 2018р.  

Соціальний 

педагог 

Наказ 

Нарада при 

директорові 

 

6 Організація збору підтверджень про навчання 

підлітків, що мешкають у мікрорайоні школи (інші 

Жовтень-

листопад 2017  

Соціальний 

педагог 

Підтвердження  
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навчальні заклади) 

7 Коригування списків підлітків 5-17 років, що 

мешкають у мікрорайоні школи, відповідно зібраним 

підтвердженням про місце навчання 

Листопад-

грудень 

2017 р.  

Соціальний 

педагог 

Списки 

підлітків 

 

8 Організація екстернату (за необхідністю) Протягом року Гончаренко Р.В. Наказ  

 9.  Організації підготовки випускників 11 класів до ЗНО, 

як форми ДПА та умови вступу у вищі навчальні 

заклади 

Протягом року Панасюк В.У. Інформаційні  

матеріали 

 

Створення умов 

для 

пріоритетного 

розвитку 

напрямів 

превентивного 

виховання 

1 Облік учнів, які потребують посиленої педагогічної 

уваги 

До 15.09. 2017  Соціальний 

педагог, 

класні керівники 

Картотека  

2 Облік дітей  родин, що опинилися в складних життєвих 

обставинах 

До 15.09. 2017  Соціальний 

педагог.,  

класні керівники 

Картотека  

3 Діагностика індивідуально- психологічних 

особливостей учнів, які потребують посиленої 

педагогічної уваги, вироблення системи взаємодії 

педагогів з даною категорією учнів 

За потребою  Шалалієва В.О. Консультація з 

класними 

керівниками 

 

4 Консультативна допомога батькам, учнів, які 

потребують посиленої педагогічної уваги, вироблення 

системи взаємодії педагогів з даною категорією родин 

За потребою  Шалалієва В.О. Консультація з 

класними 

керівниками і 

батьками 

 

5 Створення Штабу профілактики правопорушень. 

Планування роботи Штабу 

До 31.08. 2017  Христова С.В. Наказ 

План роботи 

 

6 Постійний контроль за відвідуванням учнями занять Протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники, 

Христова С.В. 

Оперативна 

нарада 

 

7 Коригування під час навчально-виховного процесу 

роботи з  учнями, які потребують посиленої 

педагогічної уваги на основі діагностики особливостей 

їхнього характеру, організація індивідуальної роботи, 

профілактика правопорушень 

Протягом року Христова С.В., 

Соціальний 

педагог, 

психолог, класні 

керівники 

Наказ на кінець 

року 

Нарада при 

директорі 

 

8 Організація та проведення Всеукраїнського рейду 

«Урок» 

Вересень 2017  Христова С.В., 

Соціальний 

Наказ   
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педагог 

9 Організація дієвого співробітництва з працівниками 

районної служби у справах дітей з метою своєчасного 

повернення підлітків до навчання 

Протягом року  Соціальний 

педагог, класні 

керівники  

Подання до 

ССД 

 

10 Організація дієвого співробітництва з працівниками 

кримінальної міліції  у справах дітей з метою 

своєчасного повернення підлітків до навчання 

За потребою Соціальний 

педагог, 

Христова С.В. 

класні керівники  

  

Забезпечення  

соціального 

захисту дітей 

1 Визначення дітей, які потребують пільгового 

безкоштовного харчування 

Протягом року Класні 

керівники,  

Соціальний 

педагог 

Наказ 

Списки учнів 

 

2 Організація роботи з опікунами дітей-сиріт, батьками 

дітей із неповних, багатодітних родин  

Протягом року Соціальний 

педагог, 

Рада школи 

План заходів  

3 Організація гарячого харчування учнів школи Протягом року Соціальний 

педагог 

Наказ  

4 Забезпечення учнів підручниками До 05.09. 2017  Стрикало В.М., 

класні керівники 

Аналітична 

довідка 

 

5 Надання соціально-матеріальної допомоги учням (по 

можливості) 

Протягом року Гончаренко Р.В. 

Голова 

батьківського 

фонду “Астарта” 

Акт   

6 Облік дітей-сиріт, дітей із неповних, багатодітних 

родин 

До 01.09. 2017  Соціальний 

педагог, 

класні керівники 

Картотека  

7 Забезпечення охорони прав дітей Постійно Соціальний 

педагог, 

класні керівники 

  

8 Вивчення зайнятості дітей-сиріт, дітей із неповних, 

багатодітних родин, їх потреб і проблем 

Постійно Соціальний 

педагог, 

класні керівники 

 Картотека  

Створення 

єдиного 

1 Участь у Всеукраїнській акції «Дай руку, 

першокласнику!» 

Протягом року Єрмак Л.Ю., 

Шалалієва В.О. 
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освітньо-

виховного 

простору для 

формування 

компетентної 

особистості 

дитини 

2 Організація дієвого співробітництва з працівниками 

дитячого дошкільного закладу №230 «Черешенька» 

Протягом року Єрмак Л.Ю., 

Шалал ієва В.О., 

вчителі  

початкових 

класів 

Угода 

План  взаємодії 

 

3 

 

Планування та організація роботи з  

майбутніми першокласниками 

Березень-

травень  2018  

Єрмак Л.Ю. 

Шалалієва В.О. 

Наказ 

План заходів 

 

 

Забезпечення 

реалізації 

“Концепції 

загальної 

середньої 

освіти» 

1 Регламентування згідно нормативних документів 

режиму роботи школи, структури навчального року, 

здійснення  12-бальної системи для оцінювання 

навчальних досягнень учнів  

Протягом року Адміністрація  Накази  

2 Проведення роботи серед батьків про необхідність 

придбання зошитів для контрольних, практичних, 

лабораторних та інших робіт. 

Серпень- 

вересень   

2017 

Класні 

керівники, 

вчителі  

Протоколи 

батьківських 

зборів 

 

3. Проведення організаційних педрад:     

3.1 Визначення предметів та форми проведення ДПА в 

основній школі 

Березень 

2018  

Панасюк В.У. Протокол, наказ  

3.2 Про затвердження завдань і матеріалів до державної 

підсумкової атестації. 

Квітень 

2018 

Панасюк В.У. Протокол  

3.3 Обговорення навчальних планів початкової, основної 

та старшої (профільної) школи 

Травень  

2018 

Романчук В.О. Протокол   

3.4 Про допуск та звільнення учнів 4, 9, 11 класів до ДПА Травень  

2018 

Єрмак Л.Ю. 

Панасюк В.У. 

Протокол, наказ  

3.5 Про допуск екстерна до ДПА  За потребою Гончаренко Р.В Протокол, наказ  

3.6 Про переведення учнів 1-8, 10 класів до наступного 

класу. Нагородження Похвальними листами. 

Травень  

2018 

Адміністрація  Протокол  

3.7 Про представлення випускників до нагородження 

(спільно з радою школи, за потребою) 

Травень  

2018 

Директор  Протокол  

3.8 Про випуск учнів 9,11 класів зі школи 

Нагородження Похвальними грамотами. 

Травень 

2018 

Директор Протокол, наказ  

3.9 Про видачу екстернам документів про освіту. (за 

потребою) 

Травень 2018 Гончаренко Р.В Протокол, наказ  

 


