
Забезпечення внутрішньошкільного контролю в 

 Розтоківському ЗЗСО 

2017/2018 н.р. 

№ Зміст контролю Форма заслуховування 
1. Виконання 

навчальних програм 
Накази: 

«Про виконання навчальних програм» № 217 від 

27.09.2017 р.; 

«Про виконання навчальних програм» (травень); 

НД (травень). 

2. Стан викладання 

предметів 

Педради: 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень 

учнів з музичного мистецтва у 2-4, 5-9 класах» № 2 

від 31 10.2017 р.; 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень з 

образотворчого мистецтва у 2-7 класах» № 2 від 

31.10.2017 р.; 

«Стан викладання  основ християнської етики у 6-10 

класах» №2 від 31.10.2017 р.; 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень з 

трудового навчання» № 5  від 22.03.2018 р.; 

«Стан викладання українознавства» № 5 від 

22.03.2018 р.; 

Накази:  

«Стан викладання  основ християнської етики у 6-10 

класах» № 171 від 31.10.2017 р.; 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень з 

трудового навчання» № 32 від 14.03.2018 р.; 

3. Проведення 

контрольних замірів 

Накази: 

«Про проведення контрольних замірів з української 

мови у 4-А, 4-Б,5,9,10 класах»№ 164 від 24 .10.2017 

р.; 

«Про проведення контрольних замірів з математики  
у 4-А, 4-Б, 5, 11 класах» № 164 від 24.10.2017 р.; 

«Про проведення контрольних замірів з української 

мови у 4-А, 4-Б,5,9,10 класах» № 210 від 18.12.2017 

р.; 

«Про проведення контрольних замірів з трудового 

навчання  у 7,8,9, 10 класах» № 18 від 14.02.2018 р. 

4. Аналіз навчальних 

досягнень учнів 

МО (за планом); 

МР (за планом); 

НД (грудень). 

6. Стан ведення 

зошитів 

Накази: 
«Про стан ведення зошитів з української мови та 

математики» № 163 від 24.10.2017 р.; 

«Про стан ведення зошитів з англійської мови та 

зарубіжної літератури (квітень). 



7. Стан ведення 

щоденників 

Накази: 
«Про стан ведення щоденників у 5,6,7,8 класах» № 

206 від 06.12.2017 р.; 

«Про стан ведення щоденників у 9,10, 11 класах» 

№54   від 17.04.2018 р. 

8. Результативність І, 

ІІ етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін 

Накази: 
«Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін» № 145 від 03.10.2017 р.; 

«Про підсумки проведення І  етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

 з базових дисциплін у  2017/2018 н.р.» № 167 від 

25.10.2017 р.; 

«Про результативність учнів у  ІІ  етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін.» № 213 від 21.12.2017 р. 

НД (вересень, жовтень, листопад). 

9. Участь випускників 

у ЗНО 
Педрада: 

«Про результативність ЗНО у 2017 р.» №1 від 

31.08.2017 р. 

Засідання: МР,МО, НД (за планом).  

Накази: 

«Про заходи з  підвищення компетентності вчителів 

щодо підготовки учнів до розв’язування тестових 

завдань ЗНО на 2017/2018рр.» №15 від 09.02.2018 р. 

НД (березень, квітень). 
10. Стан методичної 

роботи 

Накази: 

«Про організацію методичної роботи» № 126 від 

11.09.2017 р.; 

«Про підсумки  методичної роботи» (червень). 

Педрада: 

Про підсумки  методичної роботи» (червень). 

 

11. 
 

Робота предметних 

тижнів 

Накази: 

«Про організацію проведення предметних тижнів» № 

122 від 08.09.2017 р.; 

«Про підсумки декади хімії, екології» № 165 від 

25.10.2017 р.;  

«Про підсумки декади історії, фізики , математики» 

№ 208 від 07.12.2017 р.;  

«Про підсумки декади зарубіжної літератури, 

англійської мови» №12 від 31.01.2018 р.;  

«Про проведення тижня наставника» № 25 від 

21.02.2018 р.;  

«Про підсумки декади української мови та 

літератури» № 31 від 14.03.2018 р. 

 

 

 

12. Стан виховної Накази: 



роботи «Про організацію виховного процесу в школі » № 

128 від 11.09.2017 р.; 

«Про  роботу гуртків та секцій у школі » № 141 від 

25.09.2017 р.; 

«Про стан виховної роботи» № 217 від 26.12.2017 р. 

НД (грудень) 
13. Робота з охорони 

дитинства 
Накази: 

«Про дотримання правил протипожежної безпеки в 

школі » № 108 від 01.09.2017 р.; 

«Про попередження дитячого дорожно-

транспортного травматизму » № 109 від 01.09.2017 

р.; 

«Про заборону тютюнопаління в школі та 

профілактичну роботу серед учнівської молоді» № 

115 від 04.09.2017 р.; 

«Про невикористання небезпечних речовин та 

реактивів» №116 від 04.09.2017 р.; 

«Про розподіл учнів за медичними групами для 

занять фізичною  культурою» №123 від 08.09.2017 р.; 

«Про невідкладні заходи щодо запобігання спалахів 

гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь 

серед учнів» №124 від 08.09.2017 р.; 

«Про проведення годин психолога» №153 від 

05.10.2017 р.; 

«Про попередження і профілактику вірусних 

інфекцій серед учнів» № 154 від 11.10.2017 р.; 

«Про запобігання дитячого  травматизму під час 

канікул » № 178 від 10.11.2017 р.; 

«Про проведення тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності та дорожнього руху» №192 від 

27.11.2017 р.; 

«Про стан правовиховної та профорієнтаційної 

роботи серед неповнолітніх» №216 від 26.12.2017 р.; 

НД (лютий). 
14. Стан відвідування 

учнями школи 

Накази: 

«Про стан відвідування учнями школи» № 219 від 

30.12.2017 р. 

НД (жовтень, лютий,квітень). 

 

 

 

 

 

 



 

Забезпечення  

внутрішньошкільного контролю в 

 Розтоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

у 2018/2019 н.р. 

 
№ Зміст контролю Форма заслуховування 
1. Виконання 

навчальних 

програм 

Накази: 

«Про виконання навчальних програм» № 136 від 07.09.2018 р.; 

«Про виконання навчальних програм» (№93-о від 31.05.2019 

р.); 

НД (травень). 

2. Стан викладання 

предметів 

Педради: 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з 

історії у 6-8, 9-11 класах» № 2 від 24.10.2018 р.; 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень з 

правознавства у 9 класі № 2 від 24.10.2018 р.; 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень з фізики у 

7-11 класах та астрономії у 11 класі» № 5 від 21.03.2019 р.; 

 «Стан викладання та рівень навчальних досягнень з 

української мови у 3-4, 5А, 5Б, 9-11 класах» № 5 від 21.03.2019 

р. 

Накази:  

«Про результати  контрольних замірів з фізики у 7-11 класах 

та астрономії у 11 класі» № 36-о від 07.03.2019 р.; 

«Про результати  контрольних замірів з української мови у 3-

4, 5А, 5Б, 9-11 класах» № 36-о від 07.03.2019 р. 

3. Проведення 

контрольних 

замірів 

Накази: 

«Про проведення контрольних замірів з учнів з історії у 6-8, 9-

11 класах» № 188 від 02.11.2018 р.; 

«Про проведення контрольних замірів з  правознавства у 9 

класі № 188 від 02.11.2018 р.; 

«Про проведення контрольних замірів з української мови  у  4, 

5-А, 5-Б,  9 класах» № 218 від 07.12.2018 р.; 

«Про проведення контрольних замірів з математики, 

української мови, історії України та з метою визначення 

претендентів на медалі учнів 10 класу» № 225 від 11.12.2018 

р.; 

«Про проведення контрольних замірів з фізики у 7-11 класах 

та астрономії у 11 класі» № 26-о від 22.02.2019 р.; 

«Про проведення контрольних замірів української мови у 3-4, 

5А, 5Б, 9-11 класах» № 26-о від 22.02.2019 р. 

4. Аналіз 

навчальних 

досягнень учнів 

МО (за планом); 

МР (за планом); 

НД (грудень). 

6. Стан ведення 

зошитів 

Накази: 
«Про стан ведення зошитів з української мови та математики» 



№ 178 від 25.10.2018 р.; 

«Про стан ведення зошитів з англійської мови та зарубіжної 

літератури (квітень). 

 

7. Стан ведення 

щоденників 

Накази: 
«Про стан ведення щоденників у 8, 9, 10, 11 класах» № 235 від 

21.12.2018 р.; 

«Про стан ведення щоденників у 5-7 класах» №50-о   від 

25.03.2019 р. 

8. Результативність 

І, ІІ етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін 

Накази: 
«Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін» № 154 від 28.09.2018 р.; 

«Про підсумки проведення І  етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у  2018/2019 н.р.» № 175 від 

22.10.2018 р.; 

«Про результативність учнів у  ІІ  етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін.» № 233 від 

21.12.2018 р. 

НД (вересень, жовтень, листопад). 

9. Участь 

випускників у 

ЗНО 

Педрада: 

«Про результативність ЗНО у 2018 р.» №1 від 31.08.2018 р. 

Засідання: МР,МО, НД (за планом).  

Накази: 

«Про забезпечення проведення ЗНО в 2019р.» №226 від 

13.12.2018 р. 

НД (березень, квітень). 
10. Стан методичної 

роботи 

Накази: 

«Про організацію методичної роботи» № 148 від 18.09.2018 р.; 

«Про підсумки  методичної роботи»  від .06.2019 р. 

 Педрада: 

Про підсумки  методичної роботи» № 8 від 21.06.2019 р. 

 

11. 

 

Робота 

предметних 

тижнів 

Накази: 

«Про організацію проведення предметних тижнів» № 149 від 

18.09.2018 р.; 

«Про підсумки декади хімії, екології» № 171 від 19.10.2018 р.;  

«Про підсумки декади історії, фізики , математики» № 234 від 

21.12.2018 р.;  

«Про підсумки декади зарубіжної літератури, англійської 

мови» №19-о від 29.01.2019 р.;  

«Про проведення тижня наставника» №20-о від 01.02.2019 р.;  

«Про підсумки декади української мови та літератури» № 37-о 

від 12.03.2019 р. 

12. Стан виховної 

роботи 

Накази: 

«Про організацію виховного процесу в школі » № 125 від 

05.09.2018р.; 

«Про  роботу гуртків та секцій у школі » №166   від 09.10.2018 

р.; 

«Про стан виховної роботи» № 243 від 31.12.2018 р. 



НД (грудень) 
13. Робота з охорони 

дитинства 
Накази: 

«Про дотримання правил протипожежної безпеки в школі » № 

110 від 31.08.2018 р.; 

«Про попередження дитячого дорожно-транспортного 

травматизму » № 112 від 31.08.2018 р.; 

 «Про невикористання небезпечних речовин та реактивів» 

№139 від 10.09.2018 р.; 

«Про розподіл учнів за медичними групами для занять 

фізичною  культурою» №130 від 06.09.2018 р.; 

«Про затвердження заходів щодо профілактики булінгу в 

школі» №39-о від 12.03.2018 р.; 

«Про запобігання і протидію  булінгу, формування безпечного 

освітнього середовища» №53-о від 01.04.2019 р.; 

 «Про попередження і профілактику вірусних інфекцій серед 

учнів» № 154 від 11.10.2017 р.; 

«Про запобігання дитячого  травматизму під час канікул » № 

177 від 23.10.2018 р.; 

«Про запобігання дитячого  травматизму під час весняних 

канікул » № 49-о від 22.03.2019 р.; 

«Про заходи безпеки під час  проведення зимових канікул, 

Новорічних та Різдвяних свят» №227 від 14.12.2018 р.; 

«Про проведення тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності та дорожнього руху» №78-о від 21.05.2019 р.; 

« Про організацію профілактичної роботи та створення 

безпечних умов під час проведення літніх канікул та 

оздоровчої кампанії» №81-о від 22.05.2019 р.; 

« Про затвердження заходів щодо організацію змістовного 

дозвілля, відпочинку та оздоровлення школярів влітку 2019 

р.» №88-о від 28.05.2019 р.; 

«Про стан правовиховної та профорієнтаційної роботи серед 

неповнолітніх» №242 від 31.12.2018 р.; 

«Про стан правовиховної та профорієнтаційної роботи серед 

неповнолітніх» №92-о від 31.05.2019 р.; 

«Про невідкладні заходи щодо запобігання спалахів гострих 

кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед учнів» №102-о 

від 07.06.2019 р. 

НД (лютий). 
14. Стан 

відвідування 

учнями школи 

Накази: 

«Про стан відвідування учнями школи» № 241 від 31.12.2018 

р. 

«Про стан відвідування учнями школи» № 92-о від 31.05.2019 

р. 

НД (жовтень, лютий, квітень). 

 

 

 



 

Забезпечення  

внутрішньошкільного контролю в 

 Розтоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

у 2019/2020 н.р. 

 
№ Зміст контролю Форма заслуховування 
1. Виконання 

навчальних 

програм 

Накази: 

«Про затвердження календарно-тематичного планування з 

предметів робочого навчального плану на 2019/2020 н.р.» 

 № 138-овід 03.09.2019 р.; 

 «Про виконання навчальних програм» (№232-о від 26.12.2019 

р.); 

«Про виконання навчальних програм» (№47-о від 01.06.2020 

р.); 

НД (травень). 

2. Стан викладання 

предметів 

Педради: 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з 

англійської мови у 3-10 класах» № 2 від 24.10.2019 р.; 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень із 

зарубіжної літератури у 5-10 класі № 2 від 24.10.2019 р.; 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень з 

природознавства, «Я досліджую світ», «Я у світі», 1-4 класах» 

№ 5 від 21.03.2020 р.; 

 «Стан викладання та підготовки до ЗНО з української мови 

10-11 класах» № 5 від 21.03.2020 р. 

«Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із  ЗВ 

та фізичної культури у 5- 11 класах» № 5 від 23.03.2020 р. 

«Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з 

української мови у 5-11 класах» № 5 від 23.03.2020 р. 

Накази:  

«Про результати  контрольних замірів з англійської мови у 3-

10 класах та зарубіжної літератури у 5-10 класах» № 181-о від 

22.10.2019 р.; 

«Про результати вступного моніторингу  з української мови у 

3-11 класах» № 182-о від 22.10.2019 р. 

 «Про результати  моніторингу  з української мови у 4-11 

класах» № 135-о від 18.03.2019 р. 

 

 



3. Проведення 

контрольних 

замірів 

Накази: 

«Про проведення контрольних замірів з з англійської мови у 3-

10 класах та зарубіжної літератури у 5-10 класах» № 165 від 

01.10.2019 р.; 

 «Про проведення контрольних замірів з української мови  у  

4, 5- 9 класах та тестування у формі ЗНО у 10-111 класах» № 

165 від 01.10.2019 р.; 

 «Про проведення контрольних замірів з української мови у 4-

10 класу» № 213 від 02.12.2019 р.; 

«Про проведення контрольних замірів:  з  української мови  у 

4, 5-11 класах та тестування  у формі ЗНО у 10 -11 класах; із  

захисту Вітчизни у 10-11 класах, тестів компетентностей з 

предметів «Я досліджую світ», «Я у світі», природознавства у 

2- 4 класах, моніторингу рівня фізичної підготовки учнів 5-11 

класів» № 27-о від 20.02.2019 р.; 

 

4. Аналіз 

навчальних 

досягнень учнів 

МО (за планом); 

МР (за планом); 

НД (грудень). 

6. Стан ведення 

зошитів 

Накази: 
«Про стан ведення зошитів з української мови та математики» 

№ 187 від 25.10.2019 р.; 

«Про стан ведення зошитів з англійської мови та зарубіжної 

літератури (квітень). 

 

7. Стан ведення 

щоденників 

Накази: 
«Про стан ведення щоденників у 8, 9, 10, 11 класах» № 226-о 

від 20.12.2019 р.; 

 

8. Результативність 

І, ІІ етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін 

Накази: 
«Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін» № 160 від 25.09.2019 р.; 

«Про підсумки проведення І  етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у  2019/2020 н.р.» № 1192-о від 

29.10.2019 р.; 

«Про результативність учнів у  ІІ  етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін.» № 217-о від 

10.12.2019 р. 

НД (вересень, жовтень, листопад). 

9. Участь 

випускників у 

ЗНО 

Педрада: 

«Про результативність ЗНО у 2019 р.» №1 від 31.08.2019 р. 

Засідання: МР,МО, НД (за планом).  

Накази: 

«Про забезпечення проведення ЗНО в 2020 р.» № 209-о від 

22.11.2019 р. 

НД (березень, квітень). 

 
10. Стан методичної Накази: 



роботи «Про організацію методичної роботи» № 155-о від 16.09.2019 

р.; 

«Про підсумки  методичної роботи»№48-о  від 01 .06.2020 р. 

 Педрада: 

Про підсумки  методичної роботи» № 9 від 21.06.2020 р. 

 

11. 
 

Робота 

предметних 

тижнів 

Накази: 

«Про організацію проведення предметних тижнів» № 141 від 

05.09.2019 р.; 

«Про підсумки декади хімії, екології» № 186 від 25.10.2019 р.;  

«Про підсумки декади історії, фізики , математики» № 218 від 

11.12.2019 р.;  

«Про підсумки декади зарубіжної літератури, англійської 

мови» №14-о від 24.01.2020 р.;  

«Про проведення тижня наставника» №25-о від 17.02.2020 р.;  

 

12. Стан виховної 

роботи 

Накази: 

«Про організацію виховного процесу в школі » № 130-о від 

02.09.2019 р.; 

«Про  роботу гуртків та секцій у школі » №166-о   від 

01.10.2019 р.; 

«Про стан виховної роботи» № 237-о від 27.12.2019 р. 

НД (грудень) 
13. Робота з охорони 

дитинства 
Накази: 

«Про дотримання правил протипожежної безпеки в школі » № 

117-о від 29.08.2019 р.; 

«Про попередження дитячого дорожно-транспортного 

травматизму » № 119-о від 30.08.2019 р.; 

« Про затвердження Плану заходів  забезпечення пожежної 

безпеки в осінньо-зимовий період 2019/2020 н. р.» №136-о від 

03.09.2019 р.; 

 «Про невикористання небезпечних речовин та реактивів» 

№140-о від 05.09.2019 р.; 

«Про розподіл учнів за медичними групами для занять 

фізичною  культурою» №154-о від 16.09.2019 р.; 

 «Про запобігання і протидію  булінгу, формування безпечного 

освітнього середовища» №131-о від 02.09.2019 р.; 

 «Про попередження і профілактику вірусних інфекцій серед 

учнів» № 163 від 29.10.2019 р.; 

« Про невідкладні заходи запобігання спалахів гострої 

кишкової інфекції та харчових отруєнь у закладі» № 170 від 

07.10.2019 р.; 

«Про запобігання дитячого  травматизму під час канікул » № 

171-о від 11.10.2019 р.; 

«Про попередження та профілактику вірусних інфекцій серед 

учнів з-акладу» № 235-о від 26.12.2019 р.; 

 

 «Про заходи безпеки під час  проведення зимових канікул, 

Новорічних та Різдвяних свят» №223-о від 13.12.2019 р.; 



«Про проведення тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності та дорожнього руху» №78-о від 21.05.2019 р.; 

«Про організацію профілактичної роботи та створення 

безпечних умов під час проведення літніх канікул та 

оздоровчої кампанії» №81-о від 22.05.2019 р.; 

« Про затвердження заходів щодо організацію змістовного 

дозвілля, відпочинку та оздоровлення школярів влітку 2019 

р.» №88-о від 28.05.2019 р.; 

«Про стан правовиховної та профорієнтаційної роботи серед 

неповнолітніх» №238 від 27.12.2019 р.; 

«Про стан правовиховної та профорієнтаційної роботи серед 

неповнолітніх» №92-о від 31.05.2019 р.; 

«Про невідкладні заходи щодо запобігання спалахів гострих 

кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед учнів» №102-о 

від 07.06.2019 р. 

НД (лютий). 
14. Стан 

відвідування 

учнями школи 

Накази: 

«Про стан відвідування учнями школи» № 236 від 27.12.2019 

р. 

«Про стан відвідування учнями школи» № 92-о від 31.05.2019 

р. 

НД (жовтень, лютий, квітень). 

 


