
     СЕРПЕНЬ   

 

 

 

 

№ 

з/п 

Організаційні заходи Аналіз діяльності для 

висновків, розробки і 

вжиття заходів 

Удосконалення професійної 

підготовки педагогічних кадрів, 

надання методичної допомоги 

Контролююча 

діяльність 

Відмітка 

про 

виконання 

Колегії, наради, семінари  

керівників навчальних закладів 

Виховна робота 

 

 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Забезпечити безумовне виконання Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Указів 

Президента України, постанов  Кабінету Міністрів 

України,  директивних та інструктивно-методичних 

документів Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації. 

Васянович Л.Г. 

Провести : 

Міську серпневу конференцію педагогічних 

працівників. 

Васянович Л.Г.,  Дячкова В.Г. 

 

Нараду керівників закладів освіти міста: 

- про основні напрями роботи  закладів освіти у    

2020-2021 навчальному році; 

Васянович Л.Г.,  Дячкова В.Г. 

 

- про організаційно-методичні аспекти забезпечення 

навчання дітей з особливими освітніми потребами 

(інклюзивну та індивідуальну форму навчання) в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

міста у 2020-2021 навчальному році; 

Коловоротна І.М. 
 

- про організацію  роботи щодо обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів; 

Самощенко В.О., Сокол В.Ф. 

 

-   про     мережу      закладів міста у 2020-2021 

навчальному році; 

Сокол В.Ф., Самощенко В.О. 

  

- про працевлаштування випускників закладів 

загальної середньої освіти міста 2020 року.  

Сокол В.Ф. 
 

- про підсумки роботи психологічної служби міста за 

2019-2020 навчальний рік та пріоритетні  напрями 

роботи у 2020-2021 навчальному році. 

Гурець М.М. 

 

- про організацію освітнього процесу в початковій 

школі закладів загальної середньої освіти у       

2020-2021 навчальному році. 

Рибалко О.М. 

 

 

 

1. Забезпечити   

проведення    

організаційної роботи з 

нагоди  святкування в 

закладах освіти Дня 

знань, Дня міста та      

77-ї річниці   

визволення міста 

Глухова від  німецько-

фашистських 

загарбників. 

Колоша М.М. 

 

 

1. Аналіз 

використання 

бюджетних та 

позабюджетних 

коштів для 

функціонування 

установ освіти міста 

за 7 місяців 

фінансового року. 

Подання звіту до 

міської ради та 

Департаменту освіти 

і науки Сумської 

ОДА 

Ювченко І.В. 

 

2. Забезпечити 

фінансування 

перевірки опору 

ізоляції 

електромереж в 

закладах освіти міста. 

Ювченко І.В. 

 

3. Аналіз 

забезпечення 

харчоблоків закладів 

дошкільної освіти та 

шкільних їдалень  

овочевою 

продукцією. 

Антипенко Г.Б. 

 

4. Аналіз 

використання 

капітальних вкладень 

у частині виконання 

програми соціально-

економічного 

розвитку міста в 

галузі «Освіта» за 7 

місяців 2020 року. 

Ювченко І.В. 

 

5. Складання проекту 

бюджету на 2021 

фінансовий рік по  

закладам освіти. 

Ювченко І.В. 

1. Аналіз роботи відділу 

освіти,  закладів освіти міста 

за 2019-2020 навчальний рік. 

Матеріали аналізу довести до 

відома працівників освіти на 

серпневій конференції. 

Розробити рекомендації 

серпневої конференції 

педагогічних працівників 

міста. 

Васянович Л.Г., Сокол В.Ф., 

Дячкова В.Г. 

 

 

2. Аналіз забезпеченості 

закладів освіти підручниками, 

навчально-методичними 

посібниками, шкільною 

документацією. 

Рибалко О.М. 

 

 

 

3. Моніторинг результатів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році 

(підготувати довідку на 

засідання колегії відділу 

освіти). 

                            Приходько Л.І. 

 

 

4.  Аналіз мережі  закладів 

освіти міста у 2020-2021 

навчальному році (станом на 5 

вересня).  

Сокол В.Ф., Самощенко В.О. 

 

 

5. Аналіз стану підготовки 

закладів освіти до роботи в 

новому 2020-2021 

навчальному році та в 

осінньо-зимовий період 

(підготувати проект рішення 

на засідання виконавчого 

комітету міської ради). 

Антипенко Г.Б. 

 

 

1. Консультації і наради з 

керівниками міських методичних 

об’єднань з питань планування 

роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

Дячкова В.Г., 

методисти ММК  

  

2. З метою ознайомлення з 

методичними рекомендаціями щодо 

вивчення     базових     предметів     у 

2020-2021 навчальному році 

провести секційні наради для 

вчителів закладів загальної середньої 

освіти.  

Дячкова В.Г., 

методисти ММК 

 

 

3. З метою ознайомлення з 

методичними рекомендаціями щодо 

завдань дошкільної освіти на       

2020-2021 навчальний рік провести 

секційне засідання для завідуючих, 

методистів, вихователів закладів 

дошкільної освіти. 

Самощенко В.О. 

 

4. Обговорення методичних 

рекомендацій на нараді з 

керівниками міських методичних 

об’єднань «Особливості організації 

освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти міста у 

2020-2021 навчальному році, 

специфіка викладання навчальних 

предметів та їх  методичний 

супровід». 

Дячкова В.Г 

 

1. Вивчення 

питання щодо 

охоплення 

неповнолітніх дітей 

освітою 

(підготувати 

інформацію до 

Департаменту 

освіти і науки 

Сумської ОДА). 

Сокол В.Ф. 

 

 

2. Контроль за 

підготовкою 

закладів освіти до 

роботи в новому 

2020-2021 

навчальному році 

та в осінньо-

зимовий період. 

Васянович Л.Г., 

Антипенко Г.Б. 

 

3. Контроль за 

заготівлею 

овочевої продукції 

закладами освіти. 

Антипенко Г.Б. 

 

4. Контроль за 

комплектацією  

закладів 

дошкільної освіти 

міста 

педагогічними 

кадрами, 

обслуговуючим 

персоналом, дітьми 

дошкільного віку. 

Самощенко В.О. 

 

5. Контроль за 

дотриманням 

санітарно-

гігієнічних умов 

утримання дітей в 

закладах освіти. 

Васянович Л.Г. 

  

 



 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараду заступників директорів з навчально-виховної   

роботи : 

- про календарно-тематичне планування з 

предметів інваріантної та варіативної складових 

Освітніх програм закладів загальної середньої 

освіти міста; 

- про забезпечення підручниками, навчальними 

програмами закладів освіти на новий 2020-2021 

навчальний рік; 

- про участь педагогічних працівників у міських 

методичних заходах; 

- інструктивно-методичні рекомендації щодо 

викладання навчальних предметів у новому        

2020-2021 навчальному році; 

- про атестацію та курсову перепідготовку 

педагогічних працівників у 2020-2021 

навчальному році. 

Методисти  відділу освіти 

 

Випуск інформаційно-статистичного збірника «Освіта 

Глухова в цифрах і фактах (показники розвитку освіти 

міста за 2019-2020 навчальний рік):                          

Дячкова В.Г. 

 

Затвердження мережі класів у частині вивчення 

просвітницьких програм «Сприяння просвітницькій 

роботі «Рівний - рівному» серед молоді України щодо 

здорового способу життя, «Дорослішай на здоров’я» 

тощо. 

Гурець М.М. 

 

Підготувати проекти рішень на засідання виконавчого 

комітету Глухівської міської ради: 

 

- про  хід виконання заходів щодо підготовки 

закладів освіти до роботи в 2020-2021 

навчальному році та в осінньо-зимовий період. 

                                                           Антипенко Г.Б. 

 

6. Аналіз працевлаштування 

випускників   закладів 

загальної середньої освіти 

міста  2020 року (підготувати 

звіт до Департаменту освіти і 

науки Сумської ОДА) 

Сокол В.Ф. 

 

7. Аналіз укомплектування 

педагогічними кадрами 

закладів освіти міста. 

Прощенко В.В. 

 

8. Розробити та затвердити 

Положення про проведення 

ХХІХ міських спортивних 

ігор школярів у 2020-2021 

навчальному році. 

Колоша М.М.,             

Колтачихін Ф.Г. 

 

9.Аналіз працевлаштування 

молодих спеціалістів в 

заклади освіти міста. 

Прощенко В.В. 

 

10. Засідання методичного 

об’єднання вчителів 

початкових класів: 

- аналіз роботи 

початкової школи за    2019-

2020 навчальний рік; 

- про організацію 

освітнього процесу в 

початкових класах в 

закладах загальної середньої 

освіти у 2020-2021 

навчальному році; 

Рибалко О.М. 

 

11. Аналіз рубрики «Булінг»  

на сайтах закладів загальної 

середньої освіти. 

Гурець М.М 

 

 

 

12. Засідання  методичного 

об’єднання вчителів 

географії та природознавства 

«Аналіз роботи методичного 

об’єднання за 2019-2020 

навчальний рік. Завдання та 

напрямки роботи на          

2020-2021 навчальний рік» 

Приходько Л.І. 

   

 

6. Контроль за 

комплектуванням 

закладів освіти 

міста 

педагогічними 

кадрами.  

Прощенко В.В. 

 

7. Контроль за 

здійсненням 

державних 

закупівель через 

систему 

електронних 

закупівель Prozorro 

закладами освіти 

міста. 

Ювченко І.В. 

 

8. Контроль за 

виплатою 

відпускних по  

закладам освіти 

міста. 

Ювченко І.В. 

 

9. Контроль за 

використанням по 

всім кодам 

економічної 

класифікації 

видатків по 

підвідомчим та 

самостійним 

закладам освіти. 

Ювченко І.В. 

 

 

10.  Контроль за 

переходом на 

новий навчальний 

рік закладів 

загальної середньої 

освіти в базі ІСУО 

(курс «Школа»). 

Приходько Л.І. 



 

13. Засідання  методичного 

об’єднання вчителів біології 

та основ здоров’я  

«Природнича освіта  у    

2020-2021 навчальному році. 

Актуальні проблеми в 

організації освітнього 

процесу в новому 

навчальному році». 

Дячкова В.Г. 

  

14. Засідання  методичного 

об’єднання вчителів хімії  

«Предмет «Хімія» - актуальні 

проблеми в організації 

освітнього процесу в 2020-

2021 навчальному році». 

Приходько Л.І. 

 

15. Засідання методичного 

об’єднання працівників 

психологічної служби «Про 

пріоритетні напрямки роботи 

працівників   психологічної   

служби   на 2020-2021 

навчальний рік. Аналіз 

роботи психологічної 

служби за 2019-2020 

навчальний рік». 

Гурець М.М. 

   

16. Аналіз функціонування  

електронних сторінок 

практичних психологів та 

соціальних педагогів на 

сайтах закладів освіти. 

Гурець М.М. 

  

17.  Засідання методичного 

об’єднання вчителів 

художньо-естетичного циклу. 

Методичні рекомендації щодо 

викладання предметів у    

2020-2021 навчальному році. 

Рибалко О.М. 

  

 

 

18. Засідання методичного 

об’єднання шкільних 

бібліотекарів  «Планування 

роботи методичного 

об’єднання на 2020-2021 

навчальний рік». 

Рибалко О.М 

 

 



 

19. Аналіз та погодження 

планів роботи працівників 

психологічної служби міста 

на 2020-2021 навчальний рік. 

Гурець М.М 

  

20. Аналіз роботи закладів 

дошкільної освіти за        

2019-2020 навчальний рік. 

Самощенко В.О. 

 

21. Засідання міського 

методичного об’єднання 

вчителів фізичної культури 

«Про підсумки проведення 

міських спортивних ігор 

школярів у 2019-2020 

навчальному році». 

Колоша М.М. 

 

    22. Засідання міського 

методичного об’єднання 

класних керівників «Аналіз 

роботи методичного 

об’єднання за 2019-2020 

навчальний рік. План роботи 

на 2020-2021 навчальний рік. 

Колоша М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

 

 

№ 

з/п 

Організаційні заходи Аналіз діяльності для 

висновків, розробки і 

вжиття заходів 

Удосконалення професійної 

підготовки педагогічних кадрів, 

надання методичної допомоги 

Контролююча 

діяльність 

Відмітка 

про 

виконання 

Колегії, наради, семінари  

керівників навчальних закладів 

Виховна робота  

 

 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провести: 

  

Засідання колегії відділу освіти: 

- про підготовку закладів освіти до роботи в 

новому 2020-2021 навчальному році та в осінньо-

зимовий період; 

Антипенко Г.Б. 

 

- про підсумки проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2020 році; 

Приходько Л.І. 

 

- про хід виконання рішення колегії відділу освіти  

від  27 вересня 2019 року (протокол № 3)  «Про 

результати здійснення контролю за дотриманням 

вимог щодо нагородження випускників закладів 

загальної середньої освіти золотими та срібними 

медалями» (у порядку контролю); 

Дячкова В.Г. 

 

- про хід виконання рішення колегії відділу освіти  

від  28 листопада 2019 року (протокол № 4)  «Про 

підсумки організації профілактичної роботи з 

питань запобігання всіх видів дитячого 

травматизму в НВК: ДНЗ-ЗОШ І ступеня № 5, 

НВК: ДНЗ-ЗОШ   І-ІІ ступенів № 4, ліцеї-

інтернаті з посиленою військово-фізичною 

підготовкою» (у порядку контролю); 

Сокол В.Ф. 

 

- про хід виконання рішення колегії відділу освіти  

від  27 лютого 2020 року (протокол № 1) «Про 

стан роботи зі зверненнями громадян в закладах 

освіти міста у 2019 році» (у порядку контролю) ; 

Колоша М.М. 

 

- про хід виконання рішення колегії відділу освіти  

від  27 лютого 2020 року (протокол № 1) «Про 

підсумки організації освітнього процесу в 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 1, 6 у 

частині викладання хімії в 7-9- класах» (у 

порядку контролю); 

Приходько Л.І. 

 

- про підсумки виконання плану роботи відділу 

освіти Глухівської міської ради за 2019-2020 

навчальний рік та схвалення плану роботи 

відділу освіти на 5 місяців 2020 року. 

Васянович Л.Г. 

 

 

1.Організація та 

проведення заходів  з 

нагоди святкування в 

закладах освіти Дня 

Знань, Дня міста та     

77-ї річниці 

визволення міста від 

фашистських 

загарбників.  

Колоша М.М. 

 

2. Організувати 

проведення в закладах 

освіти міста Тижня 

безпеки дорожнього 

руху «Увага! Діти!» 

Антипенко Г.Б., 

Самощенко В.О. 

 

 

3. Забезпечити 

організацію та 

проведення міських 

змагань: 

- з легкоатлетичного 

кросу; 

- з футболу в залік 

ХХІХ міських 

спортивних ігор 

школярів. 

Колоша М.М., 

Колтачихін Ф.Г. 

 

 

4. Участь делегацій 

закладів освіти в 

міському святі до Дня 

фізичної культури і 

спорту.  

Колоша ММ., 

Колтачихін Ф.Г. 
 

 

5. Забезпечити 

організацію та 

проведення 

урочистостей з нагоди 

святкування Дня 

працівників освіти. 

Васянович Л.Г., 

Прощенко В.В. 

 

1. Провести 

засідання 

тарифікаційної 

комісії з питань 

затвердження 

тарифікаційних 

списків педагогічних 

працівників закладів 

освіти міста на 2020-

2021 навчальний рік, 

штатних розписів 

працівників закладів 

освіти.  

Ювченко І.В. 

 

 

2.  Надати допомогу 

закладам освіти у 

частині складання 

кошторисів на 

проведення ремонтів 

котелень, зовнішніх 

інженерних мереж  

тощо. 

Ювченко І.В. 

 

 

3. Складання 

тарифікаційних 

списків, зведених 

відомостей і штатних 

розписів та подання 

їх до фінансового 

управління міської 

ради,  Департаменту 

освіти і науки 

Сумської ОДА. 

Ювченко І.В. 

 

4. Аналіз 

використання 

енергоносіїв за 8 

місяців поточного 

року. 

Ювченко І.В. 

1. Аналіз стану підготовки 

закладів освіти до нового       

2020-2021 навчального року, 

роботи в осінньо-зимовий 

період (підготувати довідку, 

проект рішення на засідання  

колегії відділу освіти). 

Антипенко Г.Б. 

  

2. Аналіз контингенту учнів, 

що потребують підвезення до 

місць навчання та у 

зворотному напрямку. 

Антипенко Г.Б. 

  

3. Аналіз складу педагогічних 

кадрів початкової ланки. 

Рибалко О.М. 

 

4. Аналіз якісного та 

кількісного складу 

педагогічних працівників 

закладів освіти міста. 

Уточнення списків 

педагогічних працівників 

закладів освіти міста. 

Прощенко В.В. 

. 

 

5. Уточнення списків 

педагогічних працівників 

закладів освіти міста у частині 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації на 

базі Сумського ОІППО, 

університету менеджменту 

освіти АПН України, 

Глухівського НПУ. 

Прощенко В.В. 

 

 

6. Затвердження плану роботи 

психологічної служби міста на 

2020-2021 навчальний  рік. 

Гурець М.М. 

 

7. Аналіз соціальних 

паспортів та банків даних 

закладів освіти. 

Гурець М.М. 

 

1. Засідання школи майбутнього 

вчителя-методиста «Процес атестації 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти. Власна 

методична розробка». 

Дячкова В.Г Прощенко В.В.. 

 

2.  Інструктивно-методична нарада з 

керівниками міських методичних 

об’єднань вчителів міста про 

вивчення, узагальнення та 

впровадження матеріалів ППД 

кращих вчителів міста на рівні 

області.  

Дячкова В.Г. 

 

3. Семінар-практикум для вчителів  

3-х класів «Формування ключових 

компетентностей учнів через 

активізацію пізнавальної діяльності 

на уроках» (на базі ЗОШ    № 2). 

Рибалко О.М. 

 

4. Засідання творчої групи 

вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти «Впровадження 

інноваційних технологій в освітній 

процес закладів дошкільної освіти 

міста» (на базі ДНЗ «Зірочка»). 

 Самощенко В.О. 

 

5.Обласний семінар «Формування 

загальнокультурної грамотності на 

уроках освітньої галузі «Мистецтво» 

(на базі ліцею-інтернату). 

Дячкова В.Г., Рибалко О.М. 

 

6. Інструктивно-методична нарада 

для вчителів художньо-естетичного 

циклу «Особливості викладання 

предметів художньо-естетичного 

циклу в основній школі закладів 

загальної середньої освіти»  (на базі 

ЗОШ № 1). 

Рибалко О.М. 

 

7. Семінар для вчителів інформатики 

«Комп’ютеризовані системи 

управління базами даних» (на базі 

ЗОШ № 1). 

Приходько Л.І. 

1. Контроль за 

підготовкою 

закладів освіти до 

роботи в осінньо-

зимовий період. 

Антипенко Г.Б. 

 

 

2. Контроль за 

рівнем 

забезпечення 

психологічного 

супроводу дітей  

шестирічного віку. 

Гурець М.М. 

 

 

3. Контроль за 

проведенням 

перевірки 

бібліотечних 

фондів в закладах 

освіти міста 

(щокварталу). 

Рибалко О.М. 

 

 

4. Контроль за 

ходом проведення 

в закладах освіти 

міста  

Олімпійського 

тижня. 

Колоша М.М. 

 

 

5. Контроль за 

участю закладів 

загальної середньої 

освіти в естонсько-

українському 

проекті «Міксіке» в 

номінаціях: 

- учительська 

майстерня; 

- інтерактивний 

плакат до Дня 

Землі. 

Дячкова В.Г. 

 

 

 



 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараду завідуючих закладами дошкільної освіти: 

- аналіз роботи закладів дошкільної освіти у 

літній оздоровчий період; 

 

- про підсумки огляду закладів дошкільної 

освіти у частині їх готовності до нового    

2020-2021 навчального року; 

 

- про організацію роботи з дітьми 5-річного 

віку; 

 

- про участь педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти у міських методичних 

заходах; 

 

- про стан охоплення дітей дошкільною 

освітою, організацію соціально-педагогічного 

патронажу; 

 

Нараду бібліотекарів: 

- про  забезпеченість підручниками учнів 

закладів загальної середньої освіти; 

- про перерозподіл підручників відповідно до 

учнівського контингенту та потреб  закладів 

загальної середньої освіти міста. 

Рибалко О.М. 

 

Інструктивно-методичну нараду керівників міських 

та шкільних методичних об’єднань учителів 

початкових класів. 

Рибалко О.М. 

 

Нараду вчителів початкових класів:  

- вимоги до ведення класних журналів, 

складання календарних планів;  

- вимоги щодо виконання письмових робіт і 

перевірки учнівських зошитів;  

- про дотримання єдиного орфографічного 

режиму; 

- співпраця вчителя-логопеда, вчителів 

початкових класів та батьків у навчанні 

молодших школярів. 

Рибалко О.М. 

  

 Нараду працівників психологічної служби 

«Організація психологічного супроводу освітнього 

процесу в закладах освіти міста». 

Гурець М.М. 

 

Засідання ради  методичного кабінету: 

- аналіз стану методичної роботи з 

педагогічними кадрами міста за минулий        

2019-2020 навчальний рік та завдання на         

2020-2021 навчальний рік; 

 

 

 

6. Участь в обласному 

заході соціально- 

освітнього проекту 

«Голос крові: ми – 

Українці». 

Рибалко О.М. 

 

 

7. Групова 

консультація для 

батьків «Психологічна 

готовність дитини до 

навчання в школі». 

Гурець М.М 

 

 

8. Проведення в 

закладах загальної 

середньої освіти міста 

Всеукраїнського 

профілактичного 

заходу «Урок». 

Сокол В.Ф. 

 

 

9. Організація і 

проведення місячника 

шкільних бібліотек. 

Рибалко О.М 

 

10. Організувати 

проведення в закладах 

освіти міста Тижня, 

присвяченого Дню 

партизанської слави. 

Колоша М.М. 

 

 

 

8. Підготовка Доповідної 

записки про виконання плану 

роботи виконавчого комітету 

Глухівської міської ради за ІІІ 

квартал 2020 року. 

Сокол В.Ф. 

 

9. Моніторинг кадрового 

забезпечення фахівців 

психологічної служби у     

2020-2021 навчальному році. 

Гурець М.М. 

 

10. Здійснити облік молодих 

спеціалістів. 

Прощенко В.В. 

 

 

 

8.  Консультація для молодих 

вчителів «Планування роботи 

вчителя». 

Прощенко В.В. 

 

9. Навчально-польові збори для 

викладачів предмету «Захист 

України» (на базі ЗОШ № 3, спільно з 

військоматом). 

Приходько Л.І. 

 

 

10. Інструктивно-методична нарада з 

керівниками міських методичних 

об’єднань:  

- про проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

- про роботу  з обдарованою молоддю.  

Дячкова В.Г. 

 

11.  Семінар-практикум для вчителів 

української мови та літератури 

«Формування ключових 

компетентностей учнів на уроках 

української мови і літератури 

засобами сучасних освітніх 

технологій» (на базі ЗОШ № 2). 

Дячкова В.Г. 

 

12. Семінар для вчителів історії 

«Інтерактивні технології на уроках 

історії – сучасний ресурс 

патріотичного виховання учнів» (на 

базі ЗОШ № 2). 

Дячкова В.Г. 

 

13. Засідання методичного 

об’єднання вчителів 1-х класів 

«Копетентнісний та інтегрований 

підхід в освітньому процесі НУШ» 

(на базі ЗОШ № 6). 

Рибалко О.М.,  

 

14. Заняття школи кадрового 

резерву «Нормативно-правові 

основи управління закладом освіти: 

реалії та перспективи». 

Прощенко В.В. 

 

15. Методичне об’єднання вчителів 

географії «Аналіз роботи за 2019-

2020 навчальний рік. Завдання та 

напрямки на 2020-2021 навчальний 

рік» (на базі ЗОШ № 6). 

Приходько Л.І. 

 

 

6. Контроль за 

укомплектуванням 

закладів освіти 

педагогічними 

кадрами. 

Прощенко В.В. 

 

7. 

 Контроль за 

використанням 

енергоносіїв за 8 

місяців поточного 

року. 

Ювченко І.В. 

 

 

8. Контроль за 

проходженням 

медичних оглядів 

учнями та 

педагогічними 

працівниками  

закладів загальної 

середньої освіти. 

Гурець М.М. 

 

 

9. Контроль за 

організацією 

харчування в 

закладах 

дошкільної освіти 

та виконанням 

норм харчування. 

Самощенко В.О. 

 

 

10. Контроль за 

проведенням 

Всеукраїнського 

профілактичного 

заходу «Урок». 

Сокол В.Ф 

 

 

11.  Контроль за 

оновленням бази 

ІСУО закладів 

дошкільної та 

загальної середньої 

освіти  міста. 

ПриходькоЛ.І., 

Самощенко В.О. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 

 

 

 

1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

1.11 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

- про організований початок нового 2020-2021 

навчального року та впровадження інтернет-

ресурсів, електронних освітніх програм, 

платформ в освітній процес; 

- особистісно-професійна компетентність 

педагога початкової ланки в умовах реалізації 

концепції «Нова українська школа»; 

- обговорення та затвердження планів роботи 

міських методичних об’єднань вчителів- 

предметників на новий 2020-2021 навчальний 

рік. 

ДячковаВ.Г., 

методисти відділу освіти 

 

Підготувати звіти Д-4, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8, ЗНЗ-1,            

76-РВК, 77-РВК. 

Сокол В.Ф. 

 

Підготувати накази: 

- про проведення міського конкурсу «Учитель 

року - 2021»; 

- про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад; 

- про створення міської атестаційної комісії з 

питань атестації педагогічних кадрів у      

2020-2021 навчальному році; 

- про відзначення професійного свята Дня 

працівників освіти України; 

- про атестацію педагогічних працівників 

відділу освіти та закладів освіти міста; 

- про проведення конкурсу навчальних  

кабінетів (майстерень трудового навчання). 

Дячкова В.Г., методисти ММК 

 

Семінар для заступників директорів з навчально-

виховної роботи «Організація освітнього процесу 

з використанням технологій дистанційного 

навчання» (на базі ЗОШ № 6). 

Дячкова В.Г. 

 

Аналіз якісного та кількісного складу вчителів 1-4   

класів, шкільних бібліотекарів, вчителів художньо-

естетичного циклу (складання списків). 

Рибалко О.М. 

 

Підготовка пропозицій відділу освіти до плану 

роботи виконавчого комітету Глухівської міської 

ради на ІУ квартал 2020 року в галузі «Освіта». 

Сокол В.Ф. 

 

Підготувати проекти рішень виконавчого комітету 

Глухівської міської ради: 

- про затвердження мережі закладів освіти 

міста на 2020-2021 навчальний рік; 

Сокол В.Ф. 

 

 

16.Семінар для вчителів хімії 

«Компетентнісний вимір хімічної 

освіти» (на базі ЗОШ № 2). 

Приходько Л.І. 

 

12. Контроль за 

участю учнів міста 

у Всеукраїнських 

учнівських 

Інтернет-

олімпіадах з 

математики, 

фізики, хімії, 

біології, географії, 

економіки, 

інформатики, 

інформаційних 

технологій. 

Дячкова В.Г., 

методисти ММК 

 

 

13. Контроль за 

організацією 

внутрішкільної 

методичної роботи 

в закладах 

загальної середньої 

освіти міста. 

Дячкова В.Г. 

 

 

14. Контроль за 

ходом виконання 

рішення колегії 

відділу освіти від 

29.11.2019 щодо 

організації 

профілактичної 

роботи з питань 

запобігання всіх 

видів дитячого 

травматизму в НВК: 

ДНЗ-ЗОШ І ступеня 

№ 5, НВК: ДНЗ-

ЗОШ І-ІІ ступенів 

№ 4, ліцеї-інтернаті 

з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою 

(підготовка питання 

на засідання колегії 

відділу освіти у 

порядку контролю ). 

Сокол В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- про звільнення від сплати за харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти та 

вихованців закладів дошкільної освіти. 

Прощенко В.В. 

 

Підготовка звіту 83-РВК. 

Прощенко В.В. 

 

Оформлення договорів із СОППО, ГНПУ щодо 

проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками. 

Прощенко В.В. 

 

. 

 

15. Контроль  ходом 

виконання рішення 

колегії відділу 

освіти  від  27 

вересня 2019 року 

(протокол № 3)  

«Про результати 

здійснення 

контролю за 

дотриманням вимог 

щодо нагородження 

випускників 

закладів загальної 

середньої освіти 

золотими та 

срібними 

медалями» (у 

порядку контролю); 

 Дячкова В.Г. 

 

16. Контроль за 

ходом виконання 

рішення колегії 

відділу освіти  від  

27 лютого 2020 року 

(протокол № 1) 

«Про стан роботи зі 

зверненнями 

громадян в закладах 

освіти міста у 2019 

році» (у порядку 

контролю); 

Колоша М.М. 

 

17. Контроль за 

ходом виконання 

рішення колегії 

відділу освіти  від  

27 лютого 2020 

року (протокол № 

1) «Про підсумки 

організації 

освітнього процесу 

в загальноосвітніх 

школах І-ІІІ 

ступенів № 1, 6 у 

частині викладання 

хімії в 7-9- класах» 

(у порядку 

контролю); 

Приходько Л.І. 

 

  

 

 

 

 



 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

 

№ 

з/п 

Організаційні заходи Аналіз діяльності для 

висновків, розробки і вжиття 

заходів 

Удосконалення професійної 

підготовки педагогічних кадрів, 

 надання методичної допомоги 

Контролююча 

діяльність 

Відмітка 

про 

виконання 

Колегії, наради, семінари  

керівників навчальних закладів 

Виховна робота 

 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести: 

 

Нараду керівників  закладів освіти міста: 

- про проведення міського конкурсу «Учитель   

року – 2021»;  

   Дячкова В.Г. 

 

- про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  у 2020-2021 навчальному 

році;   

Дячкова В.Г. 

 

- про створення освітнього середовища  в умовах 

Нової української школи;  

Рибалко О.М. 

 

- про організацію психологічного супроводу 

дітей шестирічного віку в закладах загальної 

середньої освіти; 

Гурець М.М. 

 

-  про стан організації логопедичної допомоги та 

надання реабілітаційних послуг;  

Коловоротна І.М. 

 

- про підсумки працевлаштування випускників       

9, 11-х класів 2020 року. 

Сокол В.Ф. 

 

 

 

Нараду заступників директорів з навчально-виховної 

роботи:  

- про організацію І-ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, підготовка до ІІІ етапу 

олімпіад; 

 

- про проведення конкурсу «Учитель року-2021»; 

 

 

- про організацію науково-методичної роботи в 

закладах загальної середньої освіти міста; 

 

- про впровадження служби порозуміння у 

діяльність закладів загальної середньої освіти. 

Дячкова В.Г., методисти ММК 

 

 

 

 

1.Організувати 

проведення в закладах 

освіти місячника 

оборонно-масової 

роботи до Дня 

Захисника України. 

Колоша М.М. 

 

 

2.Забезпечити 

організацію участі 

команд школярів в 

обласних змаганнях з 

легкоатлетичного 

кросу в залік ХХІХ 

спортивних ігор 

школярів. 

Колоша М.М. 

 

 

3.Забезпечити 

організацію та 

проведення Тижня 

збереження 

електроенергії в 

закладах освіти міста.  

Антипенко Г.Б. 

  

 

4.Підготовка плану 

основних виховних 

заходів під час 

проведення шкільних 

осінніх канікул. 

Колоша М.М. 

 

 

5.Проведення міського 

туру Всеукраїнського 

фізкультурно-

патріотичного 

фестивалю школярів 

«Козацький гарт».  

Колоша М.М. 

 

 

6.Тиждень знань 

правил безпеки 

життєдіяльності. 

Антипенко Г.Б. 

1.Аналіз 

фінансування витрат 

на утримання установ 

освіти міста за 9 

місяців фінансового 

року. Подання 

бухгалтерської 

звітності.  

Ювченко І.В. 

 

2. Обрахування разом 

з фінансовим  

управлінням міської 

ради обсягів 

бюджетного 

фінансування 

закладів освіти на 

новий фінансовий 

рік,  подання їх на 

затвердження сесії 

міської ради. 

Ювченко І.В. 

 

3. Контроль за 

підготовкою 

котелень, теплових 

мереж закладів освіти 

до роботи в осінньо-

зимовий період. 

Антипенко Г.Б. 

 

4. Контроль за 

заготівлею овочевої 

продукції закладами 

освіти. 

Антипенко Г.Б. 

 

5. Аналіз 

фінансування витрат 

та економії по 

енергоносіям по 

закладам освіти 

міста. 

Ювченко І.В. 

 

1.Аналіз стану готовності 

закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період у    

2020-2021 навчальному році 

(підготувати інформацію). 

Антипенко Г.Б. 

  

 

2. Аналіз комплектації мережі 

гуртків закладів позашкільної 

освіти.  

Колоша М.М.,  

Рибалко О.М. 

 

3.Скласти списки педагогічних 

працівників закладів освіти 

міста, які підлягають атестації 

у 2021 році. 

Прощенко В.В. 

 

4. Підготувати списки про 

чергову атестацію, прийом заяв 

про позачергову атестацію 

педагогічних працівників 

методичного кабінету відділу 

освіти. 

Прощенко В.В. 

. 

 

5. Підготовка Доповідної 

записки про виконання плану 

роботи виконавчого комітету 

Глухівської міської ради за ІІІ 

квартал 2020 року в галузі 

«Освіта». 

Сокол В.Ф. 

 

 

 

1. Методична нарада шкільних 

бібліотекарів з питання ведення 

бібліотечної документації.  

Рибалко О.М. 

 

2. Інструктивно-методична нарада з 

вчителями трудового навчання 

«Про підготовку та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання»  

(на базі  ЗОШ № 1) 

Приходько Л.І. 

 

3. Семінар-практикум для 

вихователів ГПД «Соціально-

комунікативна компетентність 

педагога нової української школи» 

(на базі ЗОШ  № 2). 

Рибалко О.М. 

 

4. Засідання методичного 

об’єднання вчителів 4-х класів. 

Педагогічна майстерня 

«Формування ключових та 

предметних компетентностей в 

умовах сьогодення: проблеми і 

перспективи» (на  базі ЗОШ  № 1). 

Рибалко О.М. 

 

5. Засідання методичного 

об’єднання вихователів дітей 6-го 

року життя «Метеостанція в 

закладах дошкільної освіти»  (на 

базі  ДНЗ «Журавка»). 

Самощенко В.О. 

 

6. Засідання методичного 

об’єднання вихователів дітей 5-го 

року життя «Фізкультурний квест» 

(на базі ДНЗ «Світлячок»). 

 Самощенко В.О. 

 

7. Семінар-практикум для вчителів 

зарубіжної літератури «Розвиток 

творчого потенціалу вчителя 

зарубіжної літератури шляхом 

упровадження інноваційних 

освітніх технологій»  (на базі ЗОШ   

№ 1). 

Дячкова В.Г. 

1.Контроль за 

проведенням І 

етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад в закладах 

загальної середньої 

освіти міста. 

Васянович Л.Г., 

Дячкова В.Г. 

 

 

2.Контроль за 

станом готовності 

закладів освіти до 

роботи в осінньо-

зимовий період у 

2020-2021 

навчальному році. 

Антипенко Г.Б. 

 

 

3.Контроль за 

відвідуванням 

гуртків дітьми    

міського центру 

позашкільної 

освіти, дитячо-

юнацької 

спортивної школи 

Рибалко О.М., 

Колоша М.М. 

 

 

4. Контроль за 

температурним 

режимом в закладах 

освіти.  

Васянович Л.Г., 

Антипенко Г.Б. 

 

 

5. Контроль за 

організацією 

змістовного 

дозвілля учнів під 

час осінніх канікул. 

Колоша М.М. 

 

 

 



 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

1.5.  

 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. 

 

  

 

 

 

1.8. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараду завідуючих закладами дошкільної освіти: 

- про підсумки роботи з обліку дітей дошкільного 

віку; 

- аналіз стану організації харчування дітей в 

закладах дошкільної освіти, відвідування та 

захворюваності; 

- про стан заготівлі овочевої продукції; 

- про підсумки логопедичних обстежень 

дошкільників та організація корекційної роботи 

по подоланню мовних вад; 

- статистична звітність про наявні мовні 

порушення в учнів початкової школи. 

Самощенко В.О. 

 

 Нараду для працівників психологічної служби: 

- опрацювання нормативно-правових документів 

психологічної служби; 

- про атестацію працівників психологічної служби; 

- про організацію та участь у  фахових конкурсах. 

Гурець М.М. 

  

Оформлення замовлень на документи про освіту.              

Сокол В.Ф. 

 

Підготувати накази: 

 

- про проведення Всеукраїнського інтерактивного 

природничого конкурсу «Колосок». 

Дячкова В.Г. 

- про проведення Міжнародного конкурсу з 

інформатики «Бобер-2020». 

Приходько Л.І. 

 

Семінар для керівників загальної середньої освіти 

«Управлінська компетентність керівника закладу 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації» 

(на базі ЗОШ № 2). 

Дячкова В.Г. 

 

Семінар для заступників директорів з виховної роботи 

«Створення ефективної моделі  організації виховного 

процесу в умовах реалізації НУШ та стратегії 

національно-патріотичного виховання» (на базі ЗОШ    

№ 1). 

Колоша М.М. 

 

7. Забезпечити   

організацію та 

проведення заходів, 

присвячених 

Міжнародному дню  

людей похилого віку 

(відповідно до 

розпорядження 

міського голови). 

Колоша М.М. 

 

 

 

 

 

8. Семінар для вчителів математики 

«Використання специфічних 

принципів навчання математики на 

основі ключових компетентностей» 

(на базі ЗОШ № 3). 

Приходько Л.І. 

 

 

9. Засідання методичного 

об’єднання вчителів фізики 

«Формування прикладних знань на 

уроках фізики як спосіб 

формування життєвих 

компетентностей учнів» (на базі 

ЗОШ № 6). 

Приходько Л.І. 

 

 

10. Студія методичного супроводу 

для вихователів-методистів 

«Документація вихователя-

методиста закладу дошкільної 

освіти» (на базі  ДНЗ «Зірочка»).  

Самощенко В.О. 

 

 

11. Засідання координаційно-

методичної ради історичних клубів 

з питань вивчення історії міста 

Глухова. 

Дячкова В.Г.   

 

 

12. Засідання методичного 

об’єднання вчителів інформатики 

«Використання інтернет-сервісів 

для візуалізації навчального 

матеріалу» (на базі ЗОШ № 2). 

Приходько Л.І. 

  

 

13.Місячник шкільних бібліотек. 

Рибалко О.М. 

 

14.  Семінар для вчителів хімії 

«STEM освіта як основа сучасного 

освітнього процесу у викладанні 

хімії» (на базі ЗОШ № 3). 

Приходько Л.І. 

 

 

15. Консультація для шкільних 

бібліотекарів з питань ведення 

бібліотечної документації. 

Рибалко О.М. 

 

 

 

6. Контроль за 

проведення 

місячника 

шкільних бібліотек. 

Рибалко О.М. 

 

7. Контроль за 

станом 

забезпеченості 

матеріальної бази 

кабінетів 

природничо-

математичного 

циклу в закладах 

загальної середньої 

освіти міста. 

Приходько Л.І. 

 

8. Контроль за 

проведенням 

тематичних 

виставок у 

шкільних 

бібліотеках. 

Рибалко О.М. 

 

9. Вибірковий 

контроль за 

організацією 

роботи щодо 

проведення 

атестації 

педагогічних 

працівників 

(виконання вимог 

оформлення 

документації). 

Прощенко В.В. 

 

10. Контроль за 

діяльністю та 

функціонуванням 

історичних клубів в 

закладах загальної 

середньої освіти 

міста. 

Дячкова В.Г. 

11. Контроль  за 

здійсненням 

державних 

закупівель через 

систему 

електронних 

закупівель Prozorro 

закладами освіти 

міста. 

Ювченко І.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Засідання методичного 

об’єднання  вчителів географії та 

природознавства  «Подорож 

країнами екологічної культури та 

екологічної недбалості» (на базі  

ЗОШ № 2). 

Приходько Л.І. 

 

17. Засідання методичного 

об’єднання вчителів  фізичної 

культури «Підвищення 

ефективності уроку фізичної 

культури. Обмін досвідом» (на базі 

ЗОШ № 3). 

Колоша М.М. 

  

 18. Засідання школи молодого 

вихователя «Паросток»  - 

«Тематичні проекти у закладах 

дошкільної освіти» (на базі ДНЗ 

«Фіалка»). 

Самощенко В.О. 

 

19. Семінар вчителів біології та 

основ здоров’я «Розвиток 

інформаційних компетентностей 

учнів засобами сучасних 

комунікацій» (на базі ЗОШ № 3). 

Дячкова В.Г.. 

 

20. Засідання школи молодого 

вчителя. Тренінг «Успішний 

вчитель. Адаптація до умов 

педагогічної діяльності» (на базі 

ЗОШ № 3). 

Прощенко В.В. 

 

21. Засідання  творчої групи 

працівників психологічної служби  

«Особливості співпраці 

практичного психолога з 

педагогічними працівниками» (на 

базі ДНЗ «Ромашка»). 

Гурець М.М 

 

22. Семінар-практикум для 

вчителів початкової ланки та 

працівників психологічної служби 

«Формування сприятливого 

психологічного клімату в 

учнівському колективі» (на базі 

ЗОШ № 3). 

Гурець М.М.,Рибалко О.М. 

 

12. Контроль за 

участю педагогів 

міста у 

Всеукраїнській грі 

«Соняшник-

учитель». 

Дячкова В.Г 

 

13. Контроль за 

організацією та 

проведенням 

міського туру-

конкурсу «Учитель 

року-2021». 

Дячкова В.Г. 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТОПАД 

 

№  

з/п 

Організаційні заходи Аналіз діяльності для 

висновків, розробки і вжиття 

заходів 

Удосконалення професійної 

підготовки педагогічних кадрів, 

 надання методичної допомоги 

 

Контролююча 

діяльність 

Відмітка 

про 

виконання 
Колегії, наради, семінари  

керівників навчальних закладів 

Виховна робота 

 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

1. 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провести: 

Засідання колегії відділу освіти: 

 

- про стан організації інклюзивної форми навчання та 

надання якісних освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти міста. 

Коловоротна І.М. 

 

- про хід виконання рішення колегії відділу освіти 

від 29.11.2019 року (протокол № 4) «Про  підсумки 

організації освітнього процесу в загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 2, загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів № 3 в частині викладання української 

мови в 3, 4-х класах» (у порядку контролю); 

Рибалко О.М. 

 

- про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 

29.11.2019 року (протокол № 4) «Про результати 

вивчення стану роботи щодо профілактики 

насильства і правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді в загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 6, ліцеї-інтернаті з посиленою 

військово-фізичною підготовкою» (у порядку 

контролю); 

Гурець М.М., 

 Колоша М.М. 

 

- про хід виконання рішення колегії відділу освіти  

від  27 лютого 2020 року (протокол № 1) «Про 

підсумки організації освітнього процесу в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2, 

навчально-виховному комплексі: дошкільному 

навчальному закладі-загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів № 4 в частині викладання математики 

(алгебра, геометрія) в   5-9-х класах» (у порядку 

контролю); 

Приходько Л.І. 

 

Нараду для завідуючих закладів дошкільної освіти (на 

базі відділу освіти):  

- про підготовку закладів дошкільної освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період; 

- про організацію та проведення Новорічних ранків; 

- про вивчення контингенту дітей ДНЗ «Чебурашка», 

«Ромашка» на наявність вад психологічного 

розвитку; 

- організація освітнього процесу дітей з особливими 

освітніми потребами в закладі дошкільної освіти 

інклюзивного типу. Статистична звітність про 

наявні мовні порушення у дітей старшого 

дошкільного віку. 

Самощенко В.О. 

17.  1. Провести тиждень 

толерантності в 

закладах освіти.  Акція 

«Виховуємо 

толерантність». 

Гурець М.М. 

 

 

2. Забезпечити 

організацію та 

проведення міських 

змагань з баскетболу 

(юнаки, дівчата) в залік 

ХХІХ спортивних ігор 

школярів.  

Колоша М.М. 

Колтачихін Ф.Г. 

 

 

3. Організація 

змістовного дозвілля, 

зайнятості школярів 

під час осінніх канікул 

(підготовка 

підсумкового звіту).  

Колоша М.М. 

 

4. Всеукраїнський 

природничий 

інтерактивний конкурс 

«Колосок». 

Дячкова В.Г. 

17.   

5. Міжнародний 

конкурс з інформатики 

«Бобер-2020». 

Приходько Л.І. 

 

6. Місячник безпеки 

під час використання 

газу в побуті. 

Антипенко Г.Б. 

 

7. Проведення 

щорічної акції  «16 

днів проти 

насильства». 

Гурець М.М. 

 

8. Тиждень дорожнього 

руху. 

Антипенко Г.Б. 

1. Збір та аналіз 

заявок на поточний та 

капітальний ремонти 

закладів освіти  на 

2020-2021 

навчальний рік . 

Антипенко Г.Б. 

 

2.Контроль та аналіз  

обсягів фінансування 

на харчування 

вихованців та учнів  в 

закладах освіти. 

Ювченко І.В. 

  

3. Аналіз фонду 

заробітної плати по 

закладам освіти 

міста. 

Ювченко І.В. 

    

4. Аналіз 

фінансування витрат 

та економії по 

енергоносіям по 

закладам освіти 

міста. 

Ювченко І.В. 

1. 1.Аналіз списків педагогічних 

працівників, які підлягають 

атестації у 2020-2021  

навчальному році в частині 

виконання пункту 1.8 

Положення про атестацію 

педагогічних працівників та їх 

остаточне формування. 

Прощенко В.В. 

. 

 

2. Аналіз зайнятості, 

оздоровлення та дозвілля учнів 

під час осінніх канікул 

(підготувати інформацію).  

Колоша М.М. 

 

3. Вивчення професійної 

діяльності педагогічних 

працівників, які атестуються. 

Самощенко В.О. 

 

4. Підготовка проекту 

Програми економічного та 

соціального розвитку міста 

Глухова на 2021 рік в галузі 

«Освіта». 

Васянович Л.Г., 

 Сокол В.Ф. 

1. Засідання методичного об’єднання 

вчителів предмета «Захист України»  

«Герої живуть серед нас» (на базі 

Глухівського агротехнічного 

інституту). 

  Приходько Л.І. 

 

2. Інструктивно-методична нарада з 

учителями трудового навчання про 

роботу з обдарованими учнями та 

особливості проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з трудового 

навчання (на базі ЗОШ № 1). 

Приходько Л.І. 

 

3. Семінар для вчителів художньо-

естетичного циклу «Формування 

емоційної сфери, художніх і творчих 

здібностей школярів на уроках 

художньо-естетичного циклу» (на 

базі ЗОШ № 1). 

Рибалко О.М. 

 

4. Організація проведення тижня 

«Виховуємо толерантність» у  

закладах загальної середньої освіти 

міста.       

Гурець М.М. 

 

5. Засідання методичного об’єднання 

вчителів математики «Використання 

інтерактивних технологій навчання 

на уроках математики в умовах 

сталого розвитку»    (на базі  ЗОШ  

№ 1). 

Приходько Л.І. 

 

6. Лабораторія професійної творчості 

(для шкільних бібліотекарів) 

«Діяльність шкільних бібліотек у 

соціокультурному просторі: пошук 

нових форм та методів роботи» (на 

базі ліцею-інтернату). 

Рибалко О.М. 

 

7. Засідання методичного об’єднання 

вихователів дітей 4-го року життя  

«Творчі ігри дітей молодшого 

дошкільного віку» (на базі  ДНЗ 

«Зірочка»). 

Самощенко В.О. 

 

1.Контроль за 

проведенням І та 

ІІ етапів ХХІ 

Міжнародного 

конкурсу з 

української мови 

ім. П.Яцика (9 

листопада в день 

української 

писемності та 

мови). 

Дячкова В.Г. 

 

2. Моніторинг 

рівня обізнаності 

учнів з питань 

безконфліктної 

поведінки.  

Гурець М.М. 

 

3. Вивчення 

професійної 

діяльності 

педагогічних 

працівників, які 

атестуються. 

Методисти ММК 

 

 

4. Контроль за 

роботою закладів 

освіти по 

підготовці до 

атестації 

педагогічних 

працівників 

(ведення 

документації, 

відвідування 

уроків). 

Прощенко В.В.. 

Дячкова В.Г. 

 

 

5. Контроль за 

проведенням 

Всеукраїнського 

природничого 

конкурсу 

«Колосок». 

Дячкова В.Г. 

 

 



 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар для заступників директорів з навчально-

виховної роботи «Формування інноваційної культури 

заступника директора з навчально-виховної роботи – 

стратегічний напрям управлінням закладом загальної 

середньої освіти» (на базі НВК:ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів 

№ 4). 

Дячкова В.Г. 

 

 

 

9. Участь у заходах 

обласних освітніх 

проектів «Голос 

крові»: ми – Українці», 

«Кожна дитина має 

право». 

Рибалко О.М.,  

Грудина М.М.  

 

8. Консультація для молодих 

вчителів «Вимоги до ведення 

класних журналів» 

Прощенко В.В. 

 

9. Засідання педагогічної майстерні 

«Виховуємо найменших»  -  «Пісок 

як матеріал для розвитку творчості 

дітей » (на базі ДНЗ «Чебурашка»). 

Самощенко В.О 

 

10. Семінар для вчителів  англійської 

мови «Методична майстерність 

вчителів англійської мови в умовах 

нової української школи»    (на базі 

ЗОШ № 3). 

Дячкова В.Г. 

 

11. Засідання ММО класних 

керівників «Організація системи 

профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді» (на базі ЗОШ    

№ 6). 

Колоша М.М. 

 

12. Семінар для вчителів трудового 

навчання «Формування в учнів 

стійких інтересів до трудового 

навчання і творчої трудової 

діяльності в умовах НУШ» (на базі 

ГНПУ) .  

Приходько Л.І. 

 

13. Семінар з географії 

«Дослідницькі технології у процесі 

навчання географії» (на базі ЗОШ   

№ 3). 

Приходько Л.І. 

 

14. Засідання методичного 

об’єднання музичних керівників  

закладів дошкільної освіти 

«Використання інноваційних 

технологій в різних видах музичної 

діяльності » (на базі ДНЗ 

«Світлячок»). 

Самощенко В.О. 

 

 

15. Засідання методичного 

об’єднання сестер медичних 

старших закладів дошкільної освіти 

«Система  НАССР у дитячому 

закладі: технологія приготування 

страв» (на базі ДНЗ «Чебурашка»). 

Самощенко В.О. 

 

 

6. Забезпечити 

контроль за 

проведенням 

бібліотечних 

уроків (заклади 

освіти). 

Рибалко О.М 

 

7. Контроль за 

проведенням 

реєстрації 

випускників на 

пробне 

тестування з 

предметів ЗНО у 

2021 році. 

Приходько Л.І. 

 

8. Контроль за 

проведенням 

Міжнародного 

конкурсу з 

інформатики 

«Бобер-2020». 

Приходько Л.І 

 

9. Контроль за 

реалізацією 

принципів 

наступності  та 

взаємодії 

закладів 

дошкільної та 

загальної 

середньої світи. 

Самощенко В.О. 

 

10. Контроль за 

використанням 

енергоносіїв по 

натуральним 

показникам і в 

грошовому 

вимірі. 

Ювченко І.В. 

 

 

11. Контроль за 

проведенням 

Міжнародної 

інтерактивної гри 

з зарубіжної 

літератури 

«Sunflower-2021» 

Дячкова В.Г. 

 

 



 

16. Заняття в школі кадрового 

резерву «Планування роботи закладу 

освіти» 

Прощенко В.В. 

 

17. Семінар-практикум для 

працівників психологічної служби 

«Психологічні аспекти формування 

навичок безконфліктного 

спілкування в учасників освітнього 

процесу» (на базі ЗОШ № 2). 

Гурець М.М. 

 

18.Засідання Школи молодого 

вчителя «Інноваційні форми роботи 

в освітній діяльності вчителя» (на 

базі ЗОШ № 2). 

Прощенко В.В. 

 

 

12. Контроль за 

проведенням 

Всеукраїнської 

інтерактивної 

гри «Гринвіч». 

Дячкова В.Г. 

 

 

13. Контроль за 

використанням 

енергоносіїв та 

фонду заробітної 

плати за 10 

місяців 

поточного року. 

Ювченко І.В. 

 

 

14. Контроль за 

роботою закладів 

освіти по 

підготовці до 

атестації 

педагогічних 

працівників 

(ведення 

документації, 

відвідування 

уроків). 

Прощенко В.В.. 

Дячкова В.Г. 

 

15. Контроль за 

ходом виконання 

рішення колегії 

відділу освіти від 

29.11.2019 року 

(протокол № 4) 

«Про  підсумки 

організації 

освітнього 

процесу в 

загальноосвітній 

школі І-ІІІ 

ступенів № 2, 

загальноосвітній 

школі І-ІІІ 

ступенів № 3 в 

частині 

викладання 

української мови 

в 3, 4-х класах» 

(у порядку 

контролю); 

Рибалко О.М. 

 

 



 

16. Контроль за 

ходом виконання 

рішення колегії 

відділу освіти  

від  27 лютого 

2020 року 

(протокол № 1) 

«Про підсумки 

організації 

освітнього 

процесу в 

загальноосвітній 

школі І-ІІІ 

ступенів № 2, 

навчально-

виховному 

комплексі: 

дошкільному 

навчальному 

закладі-

загальноосвітній 

школі І-ІІ 

ступенів № 4 в 

частині 

викладання 

математики 

(алгебра, 

геометрія) в   5-

9-х класах» (у 

порядку 

контролю); 

Приходько Л.І. 

 

17. Контроль за 

проведенням 

акції «16 днів 

проти 

насильства» 

Гурець М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУДЕНЬ 

 

 

№ 

з/п 

Організаційні заходи Аналіз діяльності для 

висновків, розробки і вжиття 

заходів 

Удосконалення професійної 

підготовки педагогічних кадрів, 

 надання методичної допомоги 

Контролююча 

діяльність 

Відмітка 

про 

виконання 
Колегії, наради, семінари  

керівників навчальних закладів 

Виховна робота 

 

Фінансово-

господарська 

діяльність 

1. 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

   

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 

 

 

 

 

Провести: 

Інструктивно-методичну нараду для шкільних 

бібліотекарів. Оформлення звітності. 

Рибалко О.М. 

 

Засідання ради методичного кабінету: 

- про колективно-компетентнісну взаємодію 

учасників освітнього проекту в умовах 

реформування освіти. Формування предметних 

компетентностей (презентація методистів відділу 

освіти) 

Дячкова В.Г. 

 

- про співпрацю в закладів загальної середньої освіти 

міста з вищими закладами освіти, партнерську 

взаємодію з науковими установами; 

методисти відділу освіти 

 

Очний  етап конкурсу «Учитель року-2021». 

Дячкова В.Г., 

методисти ММК 

 

Нараду керівників методичних об’єднань вчителів 

початкових класів. Підсумки роботи за І семестр. 

Рибалко О.М 

 

Семінар для керівників закладів загальної середньої 

освіти «Комплексний підхід керівника закладу освіти 

до організації освітнього процесу в умовах нової 

української школи» (на базі ЗОШ № 1). 

Дячкова В.Г. 

 

 ІІ етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад серед 

школярів міста. 

Дячкова В.Г., 

методисти ММК 

 

Підготувати проект рішення виконавчого комітету 

Глухівської міської ради:  

- про затвердження вартості харчування в закладах 

освіти міста на 2021 рік;  

Колоша М.М. 

- про звільнення від сплати за харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти та вихованців 

закладів дошкільної освіти. 

Прощенко В.В. 

  

Провести інформаційно-методичну нараду для 

працівників закладів освіти міста, які опікуються 

кадровими питаннями «Про ведення кадрової 

документації закладів освіти». 

Прощенко В.В. 

1.Забезпечити 

організацію та 

проведення місячника 

оборонно-масової 

роботи до Дня 

Збройних Сил України 

в закладах освіти.  

Колоша М.М. 

  

 

2.Скласти план 

основних міських 

заходів під час 

проведення зимових 

шкільних канікул. 

Колоша М.М.                 

  

 

3.Організація та 

проведення 

Новорічних ранків у 

закладах дошкільної 

освіти. 

Самощенко В.О. 

  

 

4. Акція, присвячена 

Всесвітньому Дню   

людей з інвалідністю. 

Колоша М.М. 

 

 

5. Забезпечити 

проведення 

Новорічних ранків, 

вогників та карнавалів 

в школах міста. 

Колоша М.М. 

 

 

6. Святкування Дня 

Святого Миколая. 

Колоша М.М. 

 

 

7. Підготовка та 

проведення Тижня 

правових знань. 

Дячкова В.Г. 

 

 

 

1.Підведення 

підсумків фінансового 

року .  

Ювченко І.В. 

  

2. Аналіз 

використання фонду 

заробітної плати, 

енергоносіїв та 

кошторисних 

призначень по всім 

кодам економічної 

класифікації та 

КТКВК освіти. 

Ювченко І.В 

 

3.Аналіз 

використання 

бюджетних коштів 

виділених на  заклади 

освіти міста. 

Ювченко І.В 

. 

4. Складання 

розподілу 

енергоносіїв на 2021 

рік 

.Ювченко І.В. 

 

5. Подання 

пропозицій щодо 

закупівель 

енергоносіїв на 2021 

рік. 

Ювченко І.В. 

 

6. Подання потреби 

для закупівлі 

продуктів харчування 

та інших 

матеріальних 

цінностей на 2021 

рік. 

Ювченко І.В. 

1. Розробити проект мережі 

закладів освіти на 2021-2022 

навчальний рік. 

Сокол В.Ф. 

 

2.Аналіз стану організації 

навчання в закладах загальної 

середньої освіти міста за 

денною, екстернатною, 

індивідуальною та 

інклюзивною формами. 

Сокол В.Ф.                                     

 

3.Аналіз семестрових 

контрольних робіт з 

математики в 11-х класах. 

Приходько Л.І. 

 

4. Підвести підсумки 

проведення місячника 

оборонно-масової роботи в 

закладах загальної середньої 

освіти до Дня Збройних Сил 

України.        

Колоша М.М. 

 

5. Аналіз роботи методичних 

об’єднань вчителів початкових 

класів, ГПД, художньо-

естетичного циклу  

(підготувати довідку). 

Рибалко О.М. 

 

6. Аналіз роботи шкільних 

бібліотек за І семестр 

(підготувати довідку)         

Рибалко О.М. 

 

7. Підготовка нагородних 

матеріалів на міський конкурс 

«Професіонал року – 2020». 

Прощенко В.В. 

 

8. Проведення ХХ 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 

«Об’єднаємося ж, брати мої!», 

присвяченого Шевченківським 

дням. 

Дячкова В.Г. 

 

 

1. Засідання методичного об’єднання 

вчителів трудового навчання 

«Розвиток креативного потенціалу 

учнів як засіб формування 

компетентної та творчої особистості» 

(на базі ліцею-інтернату).                  

Приходько Л.І. 

 

2. Засідання методичного об’єднання 

вчителів інформатики «Ключі від 

інформаційного простору» (на базі 

ліцею-інтернату)         

Приходько Л.І. 

 

3. Засідання Школи молодого 

вчителя «Педагогіка партнерство: як 

успішно взаємодіяти з батьками» (на 

базі ЗОШ № 1). 

Прощенко В.В. 

4. Семінар-тренінг  для вчителів 1-х 

класів «Інтегроване навчання як засіб 

формування інтегрованого мислення 

учнів» (на  базі  ліцею-інтернату).                               

 Рибалко О.М. 

 

5.  Засідання методичного 

об’єднання вихователів дітей 6-го 

року життя «Впевнений старт»: 

гострі кути впровадження програми» 

(на базі ДНЗ «Фіалка»). 

Самощенко В.О 

 

6.  Засідання методичного 

об’єднання вихователів дітей 4-го 

року життя «Увага – експеримент! 

Пізнаємо світ разом» (на базі НВК № 

4). 

Самощенко В.О. 

 

7. Засідання творчої групи 

працівників психологічної служби 

«Організація роботи з батьками» (на 

базі ДНЗ «Фіалка»). 

Гурець М.М. 

  

8. Семінар для завідуючих та 

вихователів-методисті закладів 

дошкільної освіти «Сучасні підходи 

до розвитку мовленнєвої 

компетентності дошкільників» (на 

базі ДНЗ «Світлячок»). 

Самощенко В.О. 

1.Контроль за 

станом  

підготовки та 

проведення 

реєстрації 

учасників ЗНО в 

2021 році. 

Приходько Л.І. 

 

2.Контроль за 

виконанням 

навчальних 

планів, програм у 

І семестрі 2020-

2021 навчального 

року. 

Сокол В.Ф., 

Дячкова В.Г. 

 

3.Контроль за 

проведенням ІІ 

етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад. 

Васянович Л.Г.., 

Дячкова В.Г. 

 

4. Контроль за 

роботою класних 

керівників  

закладів загальної 

середньої освіти з 

питань організації 

контролю за 

відвідуванням 

учнями 

навчальних 

занять. 

Сокол В.Ф. 

 

5. Контроль за 

проведенням 

заключного етапу 

міського 

конкурсу 

«Учитель року-

2021».          

            Дячкова В.Г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Всеукраїнський етап 

міжнародного 

математичного 

конкурсу «Кенгуру» 

для учнів 2-6 класів (на 

базі ЗЗСО). 

Приходько Л.І. 

  

 

 

9.  Проведення ІІ та ІІІ етапів   

ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка. 

Дячкова В.Г. 

 

10. Вивчення професійної 

діяльності практичних 

психологів, соціальних 

педагогів, які атестуються. 

Гурець М.М. 

 

11. Підготовка Доповідної 

записки про виконання плану 

роботи виконавчого комітету 

Глухівської міської ради за ІУ 

квартал 2020 року в галузі 

«Освіта». 

Сокол В.Ф. 

 

12. Підготовка Доповідної 

записки про виконання плану 

роботи виконавчого комітету 

Глухівської міської ради за 

2020 рік в галузі «Освіта». 

Сокол В.Ф. 

 

13. Підготовка пропозицій до 

плану роботи виконавчого 

комітету Глухівської міської 

ради на 2021 рік в галузі 

«Освіта». 

Сокол В.Ф 

 

14. Аналіз проходження 

курсової перепідготовки за 

2020 рік на базі Сумської 

ОІППО, університету 

менеджменту освіти АПН 

України та Глухівському НПУ. 

Прощенко В.В. 

 

15. Проведення ІІ та ІІІ етапів 

ХХІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика. 

Дячкова В.Г.  

 

9. Засідання школи молодого 

вчителя. Круглий стіл «Сучасний 

погляд на освіту. Проблеми і 

перспективи. Галерея творчих 

доробок» (на базі ЗОШ № 6). 

Прощенко В.В. 

. 

10. Обласні онлайн-семінари: 

організаційно-методичні аспекти 

підготовки учнів в закладах загальної 

середньої освіти до ЗНО-2021 (на 

базі СОІППО). 

Приходько Л.І. 

 

 

 

6. Контроль за 

організацією 

змістовного 

дозвілля учнів під 

час зимових 

канікул.  

Колоша М.М. 

 

7. Контроль за 

проведенням 

місячника 

оборонно-масової 

роботи, 

присвяченого 

Дню Збройних 

Сил України. 

Колоша М.М. 

 

8. Вивчення 

професійної 

діяльності 

педагогічних 

працівників, які 

атестуються . 

Методисти ММК 

 

9. Контроль за 

веденням  

читацьких 

формулярів у 

шкільних 

бібліотеках. 

Рибалко О.М. 

 

10.  Контроль за 

проведенням 

виховних заходів 

в позаурочний час 

бібліотекарями 

закладів загальної 

середньої освіти. 

Рибалко О.М. 

 

11. Контроль за 

організацією та 

проведенням 

Новорічних 

ранків в закладах 

дошкільної 

освіти. 

Самощенко В.О 

 

 

 

 

 

 



 

12. Контроль за 

організацією 

просвітницької 

роботи з 

учасниками 

освітнього 

процесу в НВК 

№ 4, 5 

Приходько Л.І.. 

 

13. Контроль за 

участю учнів 

міста у 

Всеукраїнських 

учнівських 

Інтернет-

олімпіадах з 

математики, 

фізики, хімії, 

біології, 

географії, 

економіки, 

інформатики, 

інформаційних 

технологій. 

Дячкова В.Г., 

методисти 

відділу освіти 

 

14. Контроль за 

формуванням 

життєвої 

компетентності 

дітей 

дошкільного віку 

через гру. 

Самощенко В.О. 

 

15.  Контроль за 

організацією 

харчування у 

закладах 

дошкільної освіти 

та виконанням 

норм харчування. 

Самощенко В.О. 

 

16.Оновлення 

інформації про 

заклади загальної 

середньої освіти 

на сайті 

Українського 

ЦОЯО. 

Приходько Л.І. 

 

 


