
ПЛАН РОБОТИ 
Заступників директора з навчально-методичної роботи  

на І семестр 2010-2011 н.р. 
 
 
 

Вересень 
 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Вивчення інструктивних листів про стан 
викладання навчальних дисциплін (нарада-
семінар) 

     

2 Оформлення статистичної звітності      
3 Розподіл навчального навантаження      
4 Інструктаж по веденню класних журналів      
5 Аналіз календарних планів вчителів      
6 Планування роботи на І семестр      
7 Розробка заходів по проведенню 

атестації 
     

8 Створення бланку даних обдарованих 
дітей 

     

9 Обрання методичної ради та планування 
її роботи 

     

10 Корегування внутрішкільної системи 
методичної роботи  

     

11 Організація вхідного діагностування з 
навчальних дисциплін. Про проведення 
моніторингу за станом викладання 
географії, ДПЮ  

     

12 Оргзасідання методичних об’єднань      
13 Аналіз планів роботи МО      
14 Стан ведення класних журналів      
15 Попереджувальний контроль. Робота 

вчителів 1-3 років 
     

16 Створення атестаційної комісії      
17 Інструктивно-методична нарада 

«Планування роботи на І семестр.» 
Завдання по організації та проведення 
предметних олімпіад  

     

 



Жовтень 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Поглиблений контроль за станом 
викладання ОБЖД, образотворче 
мистецтво,укр.. мова та література, 
зарубіжна література 

     

2 Співбесіда з педагогами, що атестують      
3 Інструктивно-методична нарада з питань 

підготовки атестації 
     

 
4 Організація та проведення шкільних 

предметних олімпіад 
     

5 Формування бази даних на випускників 
2011 року 

     

6 Підготовка документів щодо ЗНО      
7 Персональний контроль за роботою 

вчителів, що атестують 
     

8 Наслідки проведення внутрішніх 
олімпіад 

     

9 Результативність проходження курсової 
перепідготовки 2010 році 

     

10 Персональний контроль      
11 Стан ведення класних журналів      
12 Дотримання єдиного мовного режиму      
13 Про атестацію педпрацівників в 2011 

році  
     

14 Засідання атестаційної комісії      
 



Листопад 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Індивідуальні бесіди з педагогами, які 
атестуються 

     

2 Корегування картотеки обдарованих 
дітей 

     

3 Аналіз поурочних планів      
4 Персональний контроль за роботою 

вчителів, що атестуються 
     

5 Індивідуальна робота з учнями      
6 Конкурс знавців української мови ім.. 

Петра Яцика (10-11 класи) 
     

7 Предметний тиждень іноземної мови      
8 Фронтальний контроль. Виконання 

методичних рекомендацій до стану 
викладання предметів 

     

9 Зріз обсягу домашніх завдань      
10 Персональний контроль      
11 Стан ведення журналів      
12 Дотримання єдиного мовного та 

писемного режиму 
     

13 Тематичний контроль за станом 
інформаційно-бібліографічної роботи 

     

 



Грудень 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Співбесіда з педагогами, які атестуються 
з питань застосування в роботі 
педагогічних інновацій 

     

2 Тиждень математики      
3 Тиждень біології, хімії, 

природознавства, географії 
     

4 Проведення директорських контрольних 
робіт за І симестр 

     

5 Вивчення педагогічної майстерності 
вчителів 

     

6 Участь у проведенні дня відкритих 
дверей у КДПУ ім.. В. Винниченка для 
профільних класів 

     

7 Аналіз статистичних даних за І півріччя. 
Складання рейтингів 

     

8 Використання на уроках наочності ТЗН      
9 Стан проведення атестації працівників      
10 Фронтальний контроль. Виконання 

навчальних програм 
     

11 Попереджувальний контроль: укр.. мова 
та література, зарубіжна література 

     

12 Ефективність проведення спецкурсів      
13 Стан ведення класних журналів      
14 Про наслідки директорських 

контрольних робіт (наказ) 
     

15 Майстер клас для молодих вчителів 
«День відкритих дверей вчителів-
наставників» 

     

 



ПЛАН РОБОТИ 

заступників директора з навчально-методичної роботи 
на ІІ семестр 2011-2012 н.р. 

 
 
 

Січень 
 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Педрада. 
1. 
2. 
3. 

     

2 Оформлення статистичної звітності      
3 Аналіз календарних планів      
4 Планування роботи на ІІ семестр 2011-

2012 н.р. 
     

5 Поповнення банку даних обдарованих 
дітей 

     

6 Засідання МО       
7 Стан ведення журналів       
8 Аналіз індивідуальної роботи з учнями      
9 Стан проведення атестації 

педпрацівників 
     

10 Попереджувальний контроль: 
українська мова та література, зарубіжна 
література 

     

11 Нарада при директорові       
12 Засідання атестаційної комісії      

 



Лютий 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 1 Підготовка атестаційних матеріалів на 
засіданнях атестаційної комісії. 
2 Складання атестаційних 
характеристик. 

     

2 Стан проведення атестації працівників      
3 Аналіз поурочних планів      
4 Формування бази даних на випускників 

2012 року 
     

5 Проведення творчих звітів вчителів, які 
претендують на вищу категорію. 
Тиждень педагогічної майстерності 

     

6 Засідання методичної ради «Про 
підсумки участі школярів в олімпіадах І-
ІV етапів з базових та профільних 
дисциплін» 

     

7 Аналіз індивідуальної роботи з учнями      
8 Предметна декада з математики, фізики, 

інформатики 
     

9 Моніторинг за станом викладання 
варіативної складової 

     

10 Персональний контроль      
11 Дотримання єдиного мовного та 

писемного режиму 
     

 



Березень 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Педрада. 
1. 
2. 
3. 
4. 

     

2 Нарада при директорові. Про 
організацію контролю повторення  
програмного матеріалу 10-11 кл. 

     

3 Засідання робочої атестаційної комісії 
по розгляду атестаційних матеріалів 

     

4 До оформлення атестаційних 
характеристик та ознайомлення з ними 
працівників, що атестуються 

     

5 Стан ведення журналів      
6 Стан ведення алфавітної книги та 

класних журналів випускних класів 
     

7 Предметна декада з української мови та 
літератури, зарубіжної літератури 

     

8 Моніторинг за станом викладання 
людина і суспільство 

     

9 Персональний контроль      
10 Перевірка виконання практичної 

частини навчальних програм 
     

11 Фронтальний контроль: зріз обсягу 
домашнього завдання 

     

12 Розробка та затвердження плану 
проведення Дня ЦО 

     

 



Квітень 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Тематичний контроль. Ефективність 
занять з відстаючими учнями 

     

2 Засідання атестаційної комісії. Про 
підсумки роботи комісії в 2011-2012 н.р. 

     

3 Методична робота. Про вплив 
методичної роботи на підвищення 
професійної майстерності вчителів 

     

4 Аналіз поурочних планів      
5 Організація повторення програмного 

матеріалу 10-11 кл. 
     

6 Стан ведення зошитів      
7 Аналіз індивідуальної роботи з учнями      
8 Класно-узагальнюючий контроль: 

11класи 
     

9 Предметна декада з біології, хімії, 
географії 

     

10 Предметна декада ДПЮ, ОМЗ      
 



Травень 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Педрада.  
1. Допущення до державної підсумкової 
атестації учнів 11 класів.  
2.Про нагородження похвальними 
листами. 
3.Про проведення літньої практики. 

     

2 Нарада при директору. Про оформлення 
документів для проведення державної 
підсумкової атестації за 2011-2012 н.р. 

     

3 Про звільнення учнів від державної 
атестації 

     

4 Засідання методичної ради. Наслідки 
атестації педпрацівників в 2011-2012 
н.р. Звіт керівників МО та проблемних 
груп. Розгляд та погодження 
атестаційних матеріалів до державної 
підсумкової атестації 

     

5 Тематичний контроль. Про стан 
підготовки до державної підсумкової 
атестації 

     

6 Наслідки проведення контрольних      
7 Стан ведення класних журналів      
8 Зріз знань з основних наук. 

Директорські контрольні роботи 
     

9 Вивчення інструкції «Про перевід на 
випуск учнів» 

     

10 Підготовка матеріалів попередньої 
комплектації педагогічних працівників 
на 2012-2013 н.р. 

     

11 Засідання методичної ради. Аналіз 
методичної роботи за 2011-2012 н.р. та 
завдання педагогічного колективу на 
новий 2012-2013 н.р. 

     

12 Попередній розгляд плану проекту 
плану роботи школи на 2012-2013 н.р. 

     

13 Підготовка учнів до зовнішнього 
незалежного тестування 

     

 



Червень 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи І ІІ ІІІ ІV Прим. 

1 Педрада.  
Про переведення учнів 10-х класів до 
наступного класу за наслідками річного 
та підсумкового оцінювання 

     

2 Нарада директору. Про попереднє 
навантаження  педагогів та 
комплектацію вихователів на 2012-
2013н.р. 

     

3 Проект робочого навчального плану на 
2012-2013н.р.  

     

4 Педрада. 
Про випуск учнів 11-х класів. 
Про нагородження випускників 

     

 


