
Т Р А В Е Н Ь     2015 - 2016 н. р. 

 

РОЗДІЛ  ІІІ.     Організація навчально-виховного процесу 
 
№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організаційно-педагогічні заходи 
1 Нарада при заступнику директора з виховної 

роботи: 

 Про підготовку Свята Останнього дзвоника 

 Підготовка та проведення випускного вечора  

 Про результати роботи з попередження 

дитячого травматизму в ІІ семестрі  

 Стан забезпечення соціальної підтримки 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учнів із соціально вразливих 

категорій 

 Організація літнього оздоровлення дітей 

підоблікового контингенту на базі 

пришкільного літнього табору «Веселка» 

ІІ тиждень рекомендації Макаренко І.В. 

2. Організаційно-педагогічна діяльність 

1 Аналіз  діагностики психологічної готовності 

дітей 6-річного віку до навчання в школі 

ІІІ тиждень аналіз практичний 

психолог 

2 Індивідуальна психолого-педагогічна діагностика 

та профорієнтаційна робота з учнями 9-х класів 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

3 Обмін думками та пропозиціями щодо складання 

річного плану роботи школи та планування 

методичної роботи на наступний навчальний рік 

ІV тиждень узагальнення творча група 

 

 

РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 Підготовка до проведення  Свята Останнього 

дзвоника «Скінчилось дитинство останнім 

дзвінком» 

протягом 

місяця 

сценарій Макаренко І.В., 

Покотило О.І. 

2 Підготовка до проведення  Випускного вечора для 

учнів 11-х класів 

протягом 

місяця 

сценарій Макаренко І.В., 

Покотило О.І., 

класний керівник 

3 Планування  виховної  роботи школи  на 2016-

2017  н. р. 

протягом 

місяця 

план вихов-

ної роботи 

Макаренко І.В., 

Покотило О.І. 

4 Планування роботи шкільної психологічної 

служби на   2016-2017  н. р. 

протягом 

місяця 

план роботи практичний 

психолог 

5 Підготовка Заходів щодо відзначення  річниці 

проголошення   Конституції України 

І тиждень план заходів Макаренко І.В., 

Покотило О.І., 

вчитель 

правознавства 

6 Підготовка до відкриття  пришкільного 

оздоровчого табору «Веселка»  на  базі  школи 

протягом 

місяця 

документація, 

план роботи 

адміністрація, 

директор 

табору 



7 Відкриті класні години: 

 «Вклоняємося доземно всім солдатам!», (1-В 

клас); 

  «У світі професій»,  (9-Б клас). 

 

 

І тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

розробки 

заходів 

 

 

Гончаренко Н.М. 

 

Крупа Л. М. 

8 Робота в мікрорайоні школи.  Уточнення 

розподілу мікрорайону школи на дільниці, 

закріплення дільниць за вчителями 

ІІІ - ІV  

тиждень 

списки Макаренко І.В. 

9 Свято останнього дзвоника «Скінчилось 

дитинство останнім дзвінком» 

27.05. 

2016 р. 

інформація Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

2. Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Заходи щодо відзначення Дня матері (відповідно 

до розробленого плану) 

І тиждень інформація Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

2 Заходи щодо відзначення  річниці проголошення   

Конституції України  (відповідно до розробленого 

плану) 

ІІІ - ІV  

тиждень 

інформація Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

3 Заходи щодо виконання «Концепції реалізації 

державної політики у сфері протидії поширенню 

наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів на 2011- 2015 роки»  та    виконання 

Плану заходів управління освіти щодо організації 

посиленої профілактичної роботи з протидії 

поширенню наркоманії на 2013-2014 роки  

(наказ № 76 від 4 квітня 2013 року) : 

 випуск буклету «Наркоманія – життєва 

трагедія», (11-й  клас); 

 виступ агітбригади «Ми – проти наркотиків! 

Ми – за життя!», (6-ті класи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буклети 

 

 

інформація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчителі 

біології 

 

класні керівники 

4 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 зустріч у відео-вітальні «Дітям про Конвенцію 

ООН про права дитини», (1-ші класи); 

 заняття з елементами тренінгу «Знання прав 

не звільняє від обов'язків», (7-мі класи). 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

інформація 

 

інформація 

 

 

 

 

 

Покотило О.І. 

 

класні 

керівники 

5 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період  до  2015 

року: 

 бесіда «Як подобатися людям?», (2-гі класи); 

 година спілкування «Торгівля дітьми та 

пов'язані з нею злочини», (8-мі класи). 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

зміст бесіди 

 

інформація 

 

 

 

 

класоводи 

 

класні керівники 

6 Виконання Заходів  з попередження насильства в 

сім’ї  та  жорстокого  поводження  з  дітьми: 

 година спілкування «Як поводитись у складних 

життєвих ситуаціях?», (8-мі класи); 

 круглий стіл «Права та обов’язки дітей у 

шлюбно-сімейному законодавстві», (11-й клас). 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

 

інформація 

 

інформація 

 

 

 

класні 

керівники 

класний 

керівник 

7 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 прес-огляд «Зупинити расистів ХХІ століття», 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

інформація 

 

 

 

класні 



(9-ті класи); 

 бесіда «Етнічні групи України», (4-ті класи). 

 

ІV тиждень 

 

інформація 

керівники 

класоводи 

8 Виконання Заходів щодо протидії тероризму: 

 прес-огляд «Тероризм – реальна загроза»,       

(6-ті класи). 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

інформація 

 

 

класний 

керівник 

9 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 година спілкування для учнів 5-х класів 

«Гендерне виховання. Ти і я такі різні, але…» 

 

 

 

 

 IІ тиждень 

  

 

 

 

 

конспект 

заходу 

 

 

 

 

класні 

керівники 

3. Робота з учнями відповідно до Основних орієнтирів виховання 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  держави 
«Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм…» 

(І  та  ІІ тиждень травня – 02.05. – 13.05.) 
Реалізація національного та патріотичного виховання 

1 Виконання Заходів  щодо збереження історичної 

пам’яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні 

на 2011-2020 роки:  

 тематична виставка книг «Шляхами мужності і 

слави»,  (1-11 класи); 

 участь у акції «Зірка пам’яті», привітання 

ветеранів з річницею Перемоги (волонтери); 

 конкурс стіннівок «І пам’ятає світ врятований», 

(5-11 класи); 

 концертна програма «День Перемоги – 

всенародне свято» (для людей похилого віку, 

що проживають у Власівському пансіонаті). 

 

 

 

 

І тиждень 

 

І - ІІ  

тиждень 
 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

 

 

виставка  

 

звіт 

 
 

інформація 

 

сценарій 

 

 

 

 

Комаревська 

А.Т. 

Макаренко І.В. 

 
 

Покотило О.І. 

 

Покотило О.І. 

2 Заходи щодо підготовки та відзначення Дня 

пам’яті та примирення (8 травня) та 71-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі (9 травня): 

 забезпечення участі учнівського та педагог-

гічного колективів школи в урочистостях на 

честь річниці Дня Перемоги у Другій світовій 

війні 1939-1945 р.р., (5-11 класи); 

 організація покладання квітів до Пам’ятника 

загиблим воїнам, до місць поховання 

загиблих воїнів на цвинтарі, до брили на 

честь 97-ї  Полтавської Гвардійської 

стрілецької  дивізії; 

 тематична година спілкування «У граніті, у 

бронзі, у серцях…», (1-11 класи); 

 книжкова виставка «У вічній пам’яті 

народній не закінчилася війна», (1-11 класи) 

 

 

 

 

9 травня  

2016 р. 

 

 

 

9 травня  

2016 р. 

 

 

 

І тиждень 

 

 

І – ІІ 

тиждень 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

 

розробка 

заходу 

 

виставка 

 

 

 

 

адміністрація, 

класні 

керівники 

 

 

адміністрація, 

класні 

керівники 

 

 

класоводи,  

класні 

керівники 

Комаревська 

А.Т. 

3 Тиждень  пам’яті до 71-ї річниці Перемоги у 

Другій світовій війні 1939-1945 рр. (9 травня): 

 запрошення ветеранів на урочисті заходи з 

нагоди святкування річниці Перемоги; 

 акція «Грані добра»  (шефська допомога 

ветеранам ВВв, солдатським вдовам); 

 трудовий десант з упорядкування братських 

могил, (10-11 класи); 

02.05.-06.05. 

2016 р.  
 

 

І тиждень 

 

протягом 

 місяця 

до 09.05. 

план заходів  

 
 

 

інформація 

 

аналіз 

 

аналіз 

Макаренко І.В.,  

адміністрація 
 

 

Макаренко І.В. 

 

волонтери 

 

класні 



 екскурсія до шкільного музею Бойової слави 

«Роки, обпалені війною», (3-4 класи); 

 вахта пам’яті  біля  Пам’ятної  брили воїнам-

визволителям селища  та  біля  Пам’ятника 

загиблим воїнам,  (6-ті класи); 

 участь у мітингу – реквіємі «Ніхто не 

забутий,  ніщо не забуте!»,  (5-11 класи). 

2016 р. 

 

І тиждень 

 

09.05. 

2016 р. 

 

09.05. 

2016 р. 

 

 

інформація 

 

інформація 

 

 

аналіз 

керівники 

 

Мєтова О.А. 

 

класні керівники 

 

 

класні керівники 

4 Бесіди: 

 «Символи моєї держави», (1-ші класи); 

 «Ми – українці!», (2-гі класи); 

 «Пам’ятаймо героїв», (3-ті класи); 

 «Сторінки бойових подій в історії нашого 

селища», (4-ті класи); 

 «Україна пам’ятає», (5-ті класи); 

 «Ціна великої перемоги», (6-ті класи); 

 «Українська державність»,  (7-мі класи); 

 «Як ти розумієш поняття «патріот?», (8-мі 

класи); 

 «Я – громадянин і патріот своєї держави», (9-ті 

класи); 

 «Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий 

майбутнього»,  (10-й клас); 

 «Герої для нас як приклад…», (11-й  клас). 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

5 Тематичні класні години: 

 «Вклоняємося доземно всім солдатам!», (1-ші 

класи); 

 «Пам'ять народу священна!», (2-гі класи); 

 «Слава тим, хто здобув перемогу!  Їх подвигу 

жить у віках»,  (3-ті класи); 

 «Віддать життя заради  Батьківщини!», (4-ті 

класи); 

 «В ім’я твого й мого життя», (5-ті класи); 

 «Згадаймо всіх поіменно,  допоки пам’ять 

жива…», (6-ті класи); 

 «З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами 

війни», (7-мі класи); 

 «Є пам’ять, якій не буде кінця», (8-мі класи); 

  «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов 

приходить свято Перемоги...», (9-ті класи); 

 «Вони загинули, але перемогли,  бо віддали 

життя для Перемоги!», (10-й клас); 

 «Нам  не забути днів огненних, що злиті в 

Перемоги День!»,  (11-й  клас). 

 
І тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

6 Пошукова робота: дослідження маловідомих 

сторінок історії та подій ВВв, що відбувалися  у 

селищі, поповнення експозицій музею 

постійно інформація Мєтова О.А. 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  праці 
«Праця – джерело життя і головна його прикраса» 

(ІІІ  та  ІV тиждень травня 16.05. – 27.05.) 
Реалізація  трудового  виховання та профорієнтації 



7 Організація профорієнтаційних зустрічей для 

випускників 9-х та 11-х класів з представниками 

навчальних закладів різного рівня акредитації 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

8  Попереднє опитування щодо працевлаштування 

та навчання  випускників 9-х, 11-х  класів 

протягом 

місяця 

аналіз класні 

керівники 

9 Бесіди: 

 «Вчуся все робити сам», (1-ші класи); 

 «Кращі мамині помічники», (2-гі класи); 

 «Праця годує, а лінь - марнує», (3-ті класи); 

 «Підприємства нашого селища», (4-ті класи); 

 «У колективі немає чужої роботи», (5-ті класи); 

 «Скільки у світі професій», (6-ті класи); 

 «Мої обов’язки в родині»,  (7-мі класи); 

 «Як правильно організувати свою працю?», (8-

мі класи); 

 «Підліткова праця: правознавчий аспект», (9-ті 

класи); 

 «Коли робота приносить радість»,  (10-й клас); 

 «Чи готовий я до вибору професії?», (11-й 

клас). 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

10 Тематичні класні години: 

 «Бджілка мала, та й та працює», (1-ші класи); 

 «Діло майстра хвалить», (2-гі класи); 

 «Усі професії потрібні, усі професії важливі»,  

(3-ті класи); 

 «Допоможи книзі!», (4-ті класи); 

 «Цінуймо хліб!», (5-ті класи); 

 «Школа вмілих господарів», (6-ті класи); 

 «Усі професії важливі – обирай свою», (7-мі 

класи); 

 «Мої здібності. Як обрати професію?», (8-мі 

класи); 

  «Твій вибір – твій життєвий успіх», (9-ті 

класи); 

 «Економіка навколо нас», (10-й клас); 

 «Професії нашого часу»,  (11-й  клас). 

 
ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 
 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

11 Година спілкування «Твоє життя - твій вибір», (9-

ті класи) 

ІІ тиждень рекомендації класні 

керівники 

12 Трудовий десант на території шкільного подвір’я 

«У нашому дворику,  як у вінку!», (4-11 класи) 

ІІІ - ІV 

тиждень 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

13 Трудова акція «Школа – наш дім, ми господарі в 

нім».  Генеральне прибирання класних кімнат,  

(3-11 класи) 

27.05. 

2016 р. 

звіт класоводи, 

класні 

керівники 

4. Правовиховна,  правоосвітня  та  превентивна  робота  з  профілактики  право-
порушень,  дитячої  безпритульності  та  бездоглядності;  соціальний захист учнів 

1 Соціологічне опитування «Професійні наміри 

майбутніх випускників»  

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

2 Організація  оздоровлення  дітей   пільгового 

контингенту на базі пришкільного оздоровчого 

табору «Веселка» 

ІІІ – ІV 

тиждень 

інформація Макаренко І.В., 

директор 

табору 



3 Бесіди з учнями, що перебувають на внутрішкільному 

обліку, та їх батьками. Вивчення зайнятості дітей, 

схильних до правопорушень, під час літніх канікул 

ІІІ – ІV 

тиждень 

інформація Макаренко І.В.,  

вчителі-

наставники 

4 Моніторинг літнього відпочинку  школярів. 

Попередні дані про оздоровлення дітей влітку 

ІV тиждень звіти класоводи,       

класні керівники 

5. Робота учнівського самоврядування 

1 Засідання Ради лідерів школи щотижня звіт Покотило О.І. 

2 Засідання Товариства організації дозвілля «Про 

підготовку до проведення Свята останнього дзвоника» 

І тиждень інформація Покотило О.І. 

3 Рейд-перевірка санітарного стану території 

шкільного подвір’я 

ІV тиждень інформація Покотило О.І., 

Лідер школи 

6. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

2 Оперативна нарада «Оздоровлення дітей у літній 

період. Набір дітей до літнього пришкільного 

оздоровчого табору «Веселка» 

ІІ тиждень рекомендації Макаренко І.В. 

3 Звіти класоводів та  класних керівників про 

виховну роботу з класними колективами 

протягом 2015-2016 н. р. 

ІІІ - ІV  

тиждень 

звіти Макаренко І.В., 

класоводи,  

класні керівники 

4 Звіти класоводів та класних керівників про роботу 

з учнями, схильними до правопорушень,  з дітьми 

пільгового контингенту  (дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування), з  дітьми 

з багатодітних та соціально неспроможних сімей 

ІV тиждень звіт Макаренко І.В., 

класоводи, 

класні 

керівники 

5 Подання класоводами та класними керівниками 

тем відкритих класних годин на 2016-2017  н. р. 

до плану роботи школи 

ІІІ - ІV  

тиждень 

аналіз Макаренко І.В., 

класоводи,  

класні керівники 

6 Оформлення та здача розробок відкритих класних 

годин, проведених класоводами та класними 

керівниками у  2015 -2016 н. р. 

ІІІ - ІV  

тиждень 

розробки 

заходів 

Макаренко І.В., 

класоводи,  

класні керівники 

7 Підсумкове засідання шкільного методичного 

об’єднання класних керівників: 

 Аналіз роботи ШМО протягом 2015 -2016  н.р.  

 Аналіз виконання планів роботи класних 

керівників 

 Ефективність роботи класних керівників 

протягом 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень аналіз Грінченко В.М. 

8 Консультпункт для класних керівників: 

 «Перспективне планування роботи класних 

керівників на наступний навчальний рік» 

ІІІ - ІV  

тиждень 

рекомендації Макаренко І.В. 

7. Робота з батьками  

1 Проведення  тематичних класних батьківських  

зборів  та  батьківського лекторію (згідно плану),  

(1-11 класи) 

протягом 

місяця 

протокол класоводи, 

класні 

керівники 

2 Педагогічний всеобуч батьків протягом 

місяця 

інформація класоводи,  

класні керівники 

3 Робота консультаційної психолого-педагогічної 

служби для батьків «Сімейна педагогіка»: 

 консультації для батьків випускників «Вибір 

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 



професії – важливий крок у житті» 
4 Заохочення батьків за успіхи в сімейному вихованні, 

навчанні дітей, активну участь у житті класу, школи 

ІV тиждень довідка Омельченко 

С.М. 

5 Співбесіди з батьками «Вивчення намірів батьків 

щодо літнього оздоровлення дітей» 

ІІ – ІІІ 

тиждень 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

6 Класні батьківські збори.  Бесіда «Законодавство 

України про відповідальність батьків за вихован-

ня дітей. Попередження дитячого травматизму 

під час літніх канікул» 

протягом 

місяця 

протокол класоводи, 

класні 

керівники 

7 Участь батьків у підготовці школи до нового 

навчального року 

протягом 

місяця 

аналіз адміністрація, 

класні керівники 

8 Співбесіда з батьками учнів 9-х, 11-х  класів 

«Допомога родини у правильній професійній 

орієнтації дитини» 

протягом 

місяця 

рекомендації класні 

керівники 

9 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика суїциду. 

ІV тиждень рекомендації Гром Н. В., 

практичний 

психолог 

 

10 Зустріч з батьками майбутніх першокласників. 

Обговорення питання підготовки дітей до 

навчання в школі в умовах запровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти 

ІІІ тиждень рекомендації Омельченко 

С.М., 

Неведріна Л.В. 

8. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 

1 Контроль за чергуванням  вчителів  та  учнів  по 

школі 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

2 Контроль за відвідуванням учнями  школи 

протягом місяця;  попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та бездоглядності 

протягом 

місяця 

звіт 

 

класоводи, 

класні 

керівники 

3 Оперативний контроль за проведенням класними 

керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

4 Вирішення організаційних питань літньої 

оздоровчої кампанії 2016 року, (1-6 класи) 

до 15.05. 

2016 р. 

збір 

інформації 

директор 

табору 

5 Систематизація матеріалу для аналізу виховної 

роботи школи за навчальний рік 

ІІ -ІІІ 

тиждень 

довідка Макаренко І.В. 

6 Контроль ведення журналів  спортивних секцій,  

гуртків, журналів  цільових  інструктажів, 

класних журналів  (бесіди з  БЖ)  

ІV тиждень аналіз Макаренко І. В. 

7 Оперативний контроль за станом діяльності 

класних керівників щодо виконання планів 

виховної роботи класних колективів на ІІ семестр 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

8 Оперативний контроль за веденням  документації 

класного керівника 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

9 Аналіз   проведення  батьківських  зборів 

протягом  ІV чверті 

ІV тиждень аналіз Макаренко І. В. 

10 Контроль за роботою вчителів у мікрорайоні шко-

ли щодо уточнення списків дітей шкільного віку 

ІV тиждень аналіз Макаренко І. В. 

11 Аналіз виконання заходів до Дня матері І тиждень аналіз Макаренко І. В. 

12 Аналіз виконання заходів щодо управління 

освіти Світловодського міськвиконкому щодо 

запобігання торгівлі людьми 

до 10.05. інформація Макаренко І.В. 

 

13 Аналіз участі у  щорічній  Всеукраїнській 

благодійній  акції «Серце до серця» 

до 10.05. інформація Макаренко І.В. 

 



14 Аналіз виконання Заходів  до  Дня  Європи до 15.05. інформація Макаренко І.В. 

15 Аналіз виконання заходів, спрямованих на 

підтримку української ідентичності   
(Наказ № 261 від 30.10.2014 р.) 

до 29.05. інформація Макаренко І.В. 

 

 

РОЗДІЛ  VІ.   Безпека життєдіяльності учнів 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Проведення щотижневих тематичних бесід  з БЖ 

(відповідно до затвердженого циклу бесід)  щодо 

безпечної поведінки учнів та профілактики 

дитячого травматизму 

1 раз на 

тиждень 
класний 

журнал 
 

класоводи, 
класні 

керівники 

2 Випуск санітарного бюлетеня «Сонце, повітря  і 

вода – найкращі друзі!» 

ІІ тиждень рекомендації Гром Н.В. 

3 Оформлення матеріалів конкурсу-огляду на 

кращий заклад з профілактики дитячого 

травматизму 

ІІ тиждень акт Макаренко І. В. 

4 Проведення первинного інструктажу з правил 

безпечної поведінки під час літніх канікул із 

записом до журналів встановленої форми 

27.05. 
2016 р. 

журнали 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи, 
класні 

керівники 

5 Підготовка плану літнього оздоровлення дітей до 15.05.  заходи Макаренко І.В. 

6 Проведення бесід  із правил поведінки на воді, в 

транспорті, на вулиці, правил поводження з отруй-

ними, вибуховими та легкозаймистими речовина-

ми, газом, колючими й ріжучими предметами,  

дикорослими отруйними рослинами та грибами 

ІV тиждень рекомендації класоводи, 

класні 

керівники 

7 Медичний огляд працівників та дітей пришкіль-

ного оздоровчого табору «Веселка» 

IV тиждень списки директор  

табору 

8 З метою профілактики дитячого травматизму 

та адаптації школярів до умов канікулярного 

періоду проведення в 1-11 класах диктантів, 

творчих робіт, бесід, практичних занять з питань: 

 безпеки дорожнього руху;  

 пожежної безпеки;  

 перебування на воді;  

 поводження з вибухонебезпечними 

предметами;  

 збирання та вживання грибів;  

 захист від кліщів;  

 запобігання захворювання на сказ.  

ІV тиждень інформація, 
матеріали 

класоводи, 
класні 

керівники 

9 Пам’ятки для батьків та учнів «Правила безпечної 

поведінки під час літніх канікул» 

26.05. 
2016 р. 

пам’ятка класоводи, 
класні керівники 

10 Проведення цільових інструктажів з  безпеки 

життєдіяльності з учнями під час генерального 

прибирання класу 

26.05. 
2016 р. 

журнал 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи  
3-х,4-х класів,  

класні керівники 

11 Вітамінізація їжі для дітей в шкільному таборі IV тиждень аналіз Гром Н.В. 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз дитячого травматизму за травень 2016 року ІV тиждень звіт за місяць Макаренко І.В. 

2 Аналіз виконання навчальних програм з  основ здоров’я ІV тиждень аналіз Прохода Н.О. 
 


