
Індивідуальний план роботи 

педагога-організатора  

ОНЗ – Путрівський НВК 

Линець Оксани Василівни 

на період  карантину 

12.03.2020-24.04.2020 

 

Дата Зміст роботи 

 

12.03.2020 

Четвер 

 

1. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів. 

2. Робота з документацією. 

3. Співпраця з батьками та дітьми з питань організації 

контролю за виконанням учнями завдань 

дистанційного навчання в Classroom 

 

13.03.2020 

П’ятниця 

 

1. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів. 

2.  Робота з документацією. 

3. Співпраця з батьківським комітетом з питань 

організації контролю за виконанням учнями завдань 

дистанційного навчання  у групі Viber. 

 

16.03.2020 

Понеділок 

 

1. Вивчення інструктивно-методичного матеріалу. 

2. Робота з документацією. 

3. Налагодження дистанційного навчання та роботи у групі 

Viber та Classroom, консультації 

 

 

17.03.2020 

Вівторок 

 

1. Опрацювання матеріалу і літератури щодо організації 

дистанційного навчання (вивчення онлайн платформ для 

подачі навчального матеріалу). 

2. Виготовлення брошур для учнів школи «Як захистити 

себе від коронавірусу». 

3. Розповсюдження листівок за допомогою соціальних 

мереж / мобільних додатків. 

 

 

18.03.2020 

Середа 

 

 

1. Опрацювання фахової літератри. 

2. Моніторинг захворюваності учнів. 

3. Участь у вебінарі на платформі «Всеосвіта» «Валізка 

творчих вправ». 

 

19.03.2020 

Четвер  

 

1. Упорядкування робочої папки педагога-організатора. 

2. Корекція виховного плану на ІІ семестр. 

3. Пошукова робота в мережі Інтернет. 

 

20.03.2020 

П’ятниця  

 

1. Підбір навчальних і розважальних мультфільмів для 

учнів школи. 

2. Розробка сценаріїв до шкільних свят. 



 

 

23.03.2020 

Понеділок 

 

1. Розробка і оформлення декорацій до актової зали. 

2. Створення інформаційних оголошень на сторінках школи 

стосовно поширення та захисту від коронавірусу. 

3. Участь у вебінарі «Практичні поради щодо організації 

дистанційного навчання під час карантину». 

 

24.03.2020 

Вівторок 

 

1. Прибирання кабінету. 

2. Підготовка до онлайн-консультацій в умовах навчання в 

дистанційній формі. 

3. Розробка сценаріїв до шкільних свят. 

 

25.03.2020 

Середа 

 

1. Ознайомлення з планом роботи на квітень, корегування 

щомісячного плану роботи педагога-організатора. 

2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують 

допомоги під час навчання в дистанційній формі. 

 

 

26.03.2020 

Четвер 

 

1. Заняття з  комп'ютерної грамотності  

2. Поповнення дидактичним матеріалом та наочністю 

кабінет. 

3. Пошукова робота (ознайомлення з інструктивно-

методичними матеріалами педагога-організатора). 

 

 

 

27.03.2020 

П’ятниця 

 

1. Розробка та підбір завдань для учнів в умовах навчання 

дистанційної форми навчання. 

2. Моніторинг стану здоров’я учнів. 

3. Індивідуальні консультації для учнів і батьків, які 

потребують допомоги під час навчання в дистанційній 

формі. 

 

30.03.2020 

Понеділок 

 

1. Підготовка до онлайн-консультацій в умовах навчання в 

дистанцій формі. 

2. Робота зі шкільною документацією. 

3. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури 

для підвищення теоретичного та наукового рівня. 

 

31.03.2020 

Вівторок 

 

1. Опрацювання результатів тестування з профорієнтації 

учнів  

2. Пошук матеріалів по національно-патріотичному 

вихованню 

3. Підготовка конспектів уроків та заходів. 

 

01.04.2020 

Середа 

 

1. Моніторинг стану здоров’я учнів. 

2. Співпраця з батьками учнів, щодо подолання хвороби та 

підвищення імунітету. 

3. Перегляд та підбір матеріалу для бесід у класах. 

 



 

 

02.04.2020 

Четвер 

 

1. Робота зі шкільною документацією. 

2. Підбір святкових декорацій у школу. 

3. Перегляд  сторінки педагога-організатора на платформі 

«Всеосвіта». 

 

03.04.2020 

П’ятниця  

 

1. Корекція календарно-тематичного планування. 

2. Підготовка конспектів уроків та заходів. 

3. Упорядкування шкільної документації на робочому 

ноутбуці. 

 

06.04.2020 

Понеділок 

 

1. Опрацювання фахової літератури. 

2. Участь у вебінарі «Використання онлайн-тестів у межах 

дистанційного навчання». 

3. Корегування планування педагога-організатора. 

 

 

07.04.2020 

Вівторок 

 

1. Проходження онлайн-курсів на платформі Prometheus 

«Коронавірусна інфекція – факти проти паніки». 

2. Опрацювання матеріалів дистанційного навчання курсів 

підвищення кваліфікації. 

3. Вивчення досвіду роботи педагогів-організаторів щодо 

активного функціонування учнівського самоврядування. 

 

08.04.2020 

Середа 

 

1. Обмін досвідом щодо використання можливостей 

технологій дистанційного навчання. 

2. Робота з сайтом школи у мережі Фейсбук 

3. Підбір відеоматеріалів до загальношкільних заходів. 

 

 

09.04.2020 

Четвер 

 

1. Самоосвіта. Поповнення портфоліо новими методичними 

матеріалами. 

2. Робота над оновленням інформаційних сайтів. 

3. Опрацювання педагогічної періодичної преси. 

4. Участь у вебінарі «Проєктна діяльність в освітньому 

процесі. З чого розпочати?». 
 

10.04.2020 

П’ятниця 

 

1. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів. 

2. Перегляд майстер-класів «Виготовлення об’ємних квітів 

в різних техніках». 

 

13.04.2020 

Понеділок 

 

1. Самоосвіта. Поповнення портфоліо новими методичними 

матеріалами. 

2. Пошук та підбір музичного супроводу до шкільних 

заходів. 

3. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів. 

 

 

14.04.2020 

Вівторок 

 

1. Контроль за виконанням учнями завдань дистанційного 

навчання в Classroom 

2. Робота зі шкільною документацією. 

3. Опрацювання статей на форумі педагогічних ідей «На 

Урок». 



4. Консультації для батьків, дітей. 

 

15.04.2020 

Середа 

 

1. Опрацювання наказів МОН. Методичних рекомендацій. 

2. Добірка матеріалу до батьківських зборів. 

3. Самоосвіта в мережі Інтернет на сайті «На Урок». 

 

16.04.2020 

Четвер 

 

1. Участь у вебінарі «Модель учнівського самоврядування 

для дітей молодшого шкільного віку». 

2. Робота зі шкільною документацією. 

3. Моніторинг стану здоров’я учнів. 

4. Опрацювання фахової літератури. 

 

 

17.04.2020 

П’ятниця 

 

1. Аналіз та вдосконалення методів навчально-виховної 

роботи. 

2. Самоосвітня робота в мережі Інтернет на сайті 

«Всеосвіта». 

3. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в 

учнівському колективі. 

 

20.04.2020 

Понеділок 

 

1. Пошукова робота в мережі Інтернет. 

2. Підбір матеріалу для роботи із учнівським 

самоврядуванням. 

3. Наповнення Web-ресурсу для організації дистанційного 

навчання в школі. 

 

21.04.2020 

Вівторок 

 

1. Робота зі шкільною документацією/ робота з класним 

журналом. 

2. Опрацювання фахової літератури. 

3. Упорядкування папки педагога-організатора і класного 

керівника. 

 

22.04.2020 

Середа 

 

1. Проходження онлайн-курсів на платформі Prometheus 

«Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти». 

2. Упорядкування папок «Учнівське самоврядування», «Кіш 

«Веселка»». 

 

 

23.04.2020 

Четвер 

 

1. Упорядкування та поповнення матеріалами папки за 

напрямками коша «Веселка». 

2. Оформлення методичних розробок. 

3. Поповнення сторінок «Національно-патріотичне 

виховання». 

 

24.04.2020 

П’ятниця 

 

1. Самоосвітня робота в мережі Інтернет. 

2. Ознайомлення з планом роботи на травень, корегування 

щомісячного плану роботи. 

 

 



 

 


