
Ч Е Р 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 Засідання ради школи: 

 Нагородження учнів похвальними листами 

«За особливі успіхи у навчанні» 

 Аналіз дитячого травматизму за 2015-2016 н.р. 

 Звіт директора про роботу школи за 2015-

2016 н. р.. Перспективи на 2016-2017 н. р. 

ІІІ тиждень протокол Омельченко С.М. 

2 Нарада при заступнику директора з виховної 

роботи: 

 Про підсумки виховної роботи школи у 2015-

2016 н. р. та участь учнів у виховних заходах. 

 Про роботу з попередження правопорушень 

серед учнів у 2015-2016 н. р. 

 Стан розвитку учнівського самоврядування. 

 Ефективність та якість роботи практичного 

психолога протягом 2015-2016 н. р. 

 Постановка виховних цілей та завдань на 

новий навчальний рік. 

ІІ тиждень аналіз, 

рекомендації 

Макаренко І.В. 

2. Організаційно-педагогічна діяльність 

1 Проведення батьківських зборів для батьків 

майбутніх першокласників 

І тиждень рекомендації Омельченко С.М 

2 Облік дітей шкільного віку у мікрорайоні, які 

підлягають навчанню в загальноосвітній школі 

протягом 

місяця 

аналіз заступники 

директора 

3 Затвердження  річного плану  роботи  школи на 

2015-2016 н. р. 

ІІІ тиждень затверджен-

ня 

Омельченко С.М 

 

РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 Проведення  Випускного вечора для випускників 

11-х класів 

27.05.-01.06. 

2016 р. 

сценарій Макаренко І.В., 

Покотило О.І. 

класний керівник 

2 Підготовка до урочистого вручення свідоцтв про 

закінчення про базову загальну середню освіту 

випускникам 9-х класів 

І – ІІ 

тиждень 

сценарій Макаренко І.В., 

Покотило О.І. 

класний керівник 

3 Планування  виховної  роботи школи  на 2016-

2017  н. р. 

протягом 

місяця 

план 

виховної 

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 Організація роботи пришкільного оздоровчого 

табору «Веселка» 

І тиждень аналіз адміністрація, 

директор табору 

6 Робота в мікрорайоні школи.  Уточнення 

списків дітей, які проживають в мікрорайоні 

І - ІІ  

тиждень 

списки Макаренко І.В. 



школи 
7 Виховні заходи  у  пришкільному оздоровчому 

таборі «Веселка» (відповідно до розробленого плану) 

І - ІІІ  

тиждень 

план роботи директор 

табору, 

вихователі 

2. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Оперативна нарада «Про роботу щодо уточнення 

списків дітей шкільного віку, що проживають у 

мікрорайоні школи» 

І  тиждень інформація Макаренко І.В. 

 Підготовка до наради при директору 

«Оздоровлення учнів у літній період» 

І – ІІ  

тиждень 

аналіз Макаренко І. В., 

класні керівники 

2 Звіти класоводів та  класних керівників про 

виховну роботу з класними колективами 

протягом 2014-2015 н. р. 

І - ІІ  

тиждень 

звіти Макаренко І.В. 

3 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 

І тиждень звіт Макаренко І.В. 

4 Подання класоводами та класними керівниками 

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

до плану роботи школи 

І - ІІ  

тиждень 

аналіз Макаренко І.В. 

5 Оформлення та здача розробок відкритих класних 

годин, проведених класоводами та класними 

керівниками у  2015 -2016 н. р. 

І - ІІ  

тиждень 

розробки 

заходів 

Макаренко І.В. 

6 Оформлення та узагальнення матеріалів роботи 

шкільного методичного об’єднання класних 

керівників 

І тиждень аналіз Грінченко В.М. 

7 Звіти вчителів про проведену роботу щодо обліку 

дітей віком від 5 до 18 років у мікрорайоні школи 

ІІ  тиждень аналіз Макаренко І.В. 

3. Робота з батьками 

1 Співбесіди з батьками учнів 9-х, 11-х класів 

«Вивчення намірів випускників щодо подальшого 

навчання» 

ІІ  тиждень аналіз Макаренко І.В., 

класні 

керівники  

2 Участь батьків у підготовці і проведенні 

Випускного вечора для випускників 11-х класів 

27.05.-01.06. 

2016 р. 

інформація Макаренко І.В., 

класні керівники 

3 Участь батьків у підготовці школи до нового 

навчального року 

протягом 

місяця 

аналіз адміністрація, 

класні керівники 

4. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 

1 Аналіз роботи з дітьми, схильними до 

правопорушень,  протягом 2015-2016 н. р. 

ІІ - ІІІ 

тиждень 

 

наказ 

 

Макаренко І.В. 

2 Аналіз виховної роботи школи у 2015-2016 н. р. ІІ - ІІІ 

тиждень 

наказ Макаренко І.В. 

3 Аналіз проведення Дня туризму в школі 
(Лист №  1134 від 09.07.2012 р.) 

до 05.06. інформація Макаренко І.В. 

4 Аналіз виконання Заходів  щодо відзначення 

річниці проголошення   Конституції України 

до 10.06. інформація Макаренко І.В. 

5 Аналіз виконання програми зайнятості населення 

Кіровоградської області на період до 2017 року 

(Лист № 732 від 25.04.2014 р.) 

до 15.06. інформація Макаренко І.В. 

6 Контроль за участю волонтерів школи у акції 

«Зірка пам’яті» (Лист № 1244 від 10.09.2010 р.) 

 

до 20.06. звіт Макаренко І.В. 

 



7 Аналіз виконання Заходів, спрямованих на профі-

лактику правопорушень серед учнівської молоді 
(Наказ № 188 від 26.08.2014 р.) 

до 01.07. інформація Макаренко І.В. 

8 Аналіз виконання заходів управління освіти сто-

совно виконання обласних заходів щодо за без-

печення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2016 року 
(Наказ № 89 від 10.04.2014 р.) 

до 01.07. інформація Макаренко І.В. 

9 Аналіз виконання Заходів  щодо посилення 

національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді (Наказ № 298 від 08.12.2014 р.) 

до 01.07. інформація Макаренко І.В. 

 

РОЗДІЛ  VІ.   Безпека життєдіяльності учнів 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Проведення цільових інструктажів з учнями на 

час навчальної практики, екскурсій, первинного 

інструктажу на час літніх канікул. 

І-ІІ тиждень журнал 

реєстрації 

інструктажів 

класні 

керівники 

2 Організація безпечного відпочинку дітей 

пільгового контингенту в шкільному таборі 

«Веселка» з денним перебуванням 

протягом 

місяця 
накази директор 

табору 

3 Роз’яснювальна робота з батьками учнів та 

вихованців з попередження випадків загибелі 

дітей на воді напередодні літніх шкільних канікул 

І тиждень рекомендації класні 

керівники 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз захворюваності дітей за навчальний рік І тиждень аналіз Гром Н.В. 

2 Аналіз дитячого травматизму за червень 2016 року ІV тиждень звіт за місяць Макаренко І.В. 

3 Аналіз дитячого травматизму за ІІ квартал  2016 

року  

ІV тиждень звіт за 

квартал 

Макаренко І.В. 

4 Аналіз: 

 виконання заходів з безпеки життєдіяльності; 

 дотримання ТБ під час їх проведення навча-

льних екскурсій та навчальної практики. 

червень аналіз Макаренко І.В. 

 


