
С Е Р П 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  Педагогічна рада: 

 Обговорення проблеми школи та затвердження 

перспективного прогнозування розвитку матері-

ально-технічної бази, кадрового забезпечення та 

навчально-виховного процесу на 2015-2020 рр. 

 Затвердження Концепції розвитку школи на 

2015-2020 рр. 

 Аналіз стану навчально-виховної роботи у 2014– 

2015 н. р. та завдання педагогічного колективу 

на новий 2015-2016 н. р. 

 Обговорення та затвердження плану роботи шко-

ли, робочих навчальних планів на 2015–2016 н.р. 

27.08. 

2015 р. 

 

протокол 

педради 

Омельченко С.М. 

2 Засідання ради школи: 

 Звіт про роботу ради школи у 2014–2015 н. р. 

 Затвердження плану  роботи ради школи на 

2015–2016 н. р., перспективного плану роботи 

школи на 2015-2020 рр. 

 Підсумки літнього оздоровлення учнів  

ІV тиждень рішення 

ради 

Омельченко С.М. 

3 Нарада при заступнику директора з виховної  

роботи: 

 Про підготовку та проведення  Свята Першого 

дзвоника 

 Про проведення Всеукраїнського Конкурсу-

рейду  «Увага! Діти – на дорозі!» та Тижня 

знань Правил Дорожнього руху 

 Про  подання  інформації  щодо  літнього 

відпочинку  та оздоровлення  дітей 

 Про планування виховної роботи класоводами  

та класними керівниками на І семестр   

 Ознайомлення з графіками чергування вчителів 

та учнів по школі 

 Про подання інформації про подальше 

навчання та працевлаштування випускників    

9-х, 11-х класів 

 Про перевірку та уточнення списків дітей по 

мікрорайону школи 

 Про проведення та реєстрацію  вступного 

інструктажу з учнями 

ІV тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

4 Участь у серпневій Педагогічній конференції 

вчителів 

28.08.2015 р. 

   СЗШ № 7 

  

2. Організаційно-педагогічна діяльність 
1 Робота в мікрорайоні  школи.    Виконання 

Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного 

віку, Законів України «Про загальну середню 

освіту» , «Про освіту»  (ст.35, ст.6).   Облік  та 

перевірка списків дітей шкільного віку в мікро-    

ІІІ- ІV 

тиждень 

перевірка  

та затвер-

дження 

списків 

 

Макаренко І.В. 

класні 

керівники 

 



районі, залучення кожної дитини до навчання 
2 Здійснення обліку охоплення навчанням та праце-

влаштуванням  випускників 9-х та 11-х класів 

ІV тиждень списки класні 

керівники  

3 Підготовка:  

 до проведення свята Першого дзвоника 

«Дзвоник вересневий кличе нас до школи!» 

ІІІ- ІV 

тиждень 

аналіз 

 

заступники 

директора 

 

РОЗДІЛ  V.   Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 Вивчення законодавчих документів щодо роз-

витку освіти України, методичних листів, норма-

тивних документів Міністерства освіти і науки 

України, молоді та спорту з питань організації 

виховної роботи в школі у 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень   інформація Макаренко І.В. 

2 Співбесіда  з новопризначеними класними 

керівниками щодо організації виховної роботи в 

класному колективі 

ІV тиждень  рекомендації 
 

Макаренко І.В. 

3 Підготовка до проведення Свята першого дзвони-

ка  «Дзвоник вересневий кличе нас до школи!» 

ІІІ-ІV 

тиждень 

сценарій 
 

Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

4 Підготовка до проведення тематичного Першого 

уроку в  2015-2016 н. р. «Ми – нація єдина!» 

ІІІ-ІV 

тиждень 

методичні 

рекомендації 

Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

5 Наповнення шкільного сайту матеріалами  щодо 

роботи виховної служби школи та класних 

керівників 

ІІІ-ІV 

тиждень 

інформаційні 

матеріали 

Макаренко І.В. 

2. Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Складання Комплексних заходів  з попереджен-

ня  дитячого травматизму на 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень заходи Макаренко І.В. 

2 Розробка Плану  заходів  щодо  виконання 

Загальнодержавної  програми профілактики 

ВІЛ/СНІДу  на  2015-2016 н. р. 

ІV тиждень заходи Макаренко І.В. 

3 Розробка  Плану  заходів  з  відзначення  Дня 

партизанської слави 

ІІІ-ІV 

тиждень 

заходи Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

4 Розробка  Плану заходів з проведення 

Олімпійського тижня та Олімпійського уроку 

ІІІ-ІV 

тиждень 

заходи Макаренко І.В. 

5 Розробка  Плану заходів з попередження  право-

порушень серед учнів, дитячої бездоглядності 

ІІІ-ІV 

тиждень 

заходи Макаренко І.В. 

6 Участь у роботі міського методичного об’єднання 

класних керівників 

28.08. 2015 

СЗШ № 7 

виступи класні 

керівники 

7 Участь у засіданні  секції з виховної  роботи  для 

заступників директорів з виховної роботи та 

педагогів-організаторів   шкіл  міста 

28.08. 2015 

СЗШ № 7 

рекомендації 
 

Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

3. Робота з  педагогічними  кадрами 
1 Призначення класних керівників та класоводів ІІІ-ІV 

тиждень 

наказ Омельченко С.М. 

2 Засідання ШМО класних керівників: 

 ознайомлення з методичними рекомендаці-

ями з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2015-2016 н. р.; 

 визначення основних напрямків та завдань 

виховної роботи школи у 2015-2016 н. р.; 

 ІV тиждень   протокол Грінченко В.М. 



 планування роботи ШМО класних керівників 

на 2015-2016 н. р.; 

 про ведення документації класного керівника. 
3 Ознайомлення вчителів з: 

 єдиними педагогічними вимогами до учнів; 

 вимогами до заповнення класних журналів 

цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності; 

 обов’язками чергового вчителя. 

ІV тиждень   рекомендації 
 

Макаренко І.В. 

4 Розробка рекомендацій і надання методичної 

допомоги щодо підготовки і проведення першого 

уроку  в  2015-2016 н. р. «Ми  – нація єдина!» 

ІІІ-ІV 

тиждень 

рекомендації заступники 

директора 

5 Уточнення списків дітей у класах. Визначення в 

учнівському колективі дітей: 

- «групи ризику»; 

- з проявами девіантної поведінки; 

- обдарованих особистостей; 

- активістів шкільного самоврядування; 

- підоблікового  контингенту. 

ІV тиждень 

 

списки учнів класні 

керівники 

6 Організація роботи психологічної служби школи з 

метою здійснення психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу 

ІІІ-ІV 

тиждень 

графік та 

план роботи 

практичний 

психолог 

Омельян А.С. 

7 Поповнення Банку персональних даних школи 

інформацією  про  новоприбулих  учнів 

ІV тиждень 

 

інформація класні 

керівники 

8 Випуск методичного бюлетеня «Методичні 

рекомендації до проведення Першого уроку у 

2015-2016 н. р.» 

ІІІ тиждень бюлетень   Макаренко І.В. 

4. Робота з батьками 

1 Знайомство з батьками першокласників, створення 

Банку персональних даних про учнів  1-х класів 

ІV тиждень   

 

рекомендації, 

банк даних 

класоводи 

1-х класів 

2 Організація роботи психологічної консультації,  

надання порад батькам першокласників 

ІІІ-ІV 

тиждень 

 

рекомендації 

 

практичний 

психолог 

Омельян А.С. 

3 Ознайомлення батьків з шкільними традиціями, 

специфікою та  режимом  роботи  школи 

ІV тиждень   інформація класоводи, 

класні керівники 

4 Класні збори для батьків майбутніх 

першокласників: 

 Перші дні дитини в школі. Психологічні 

аспекти готовності дитини до школи. 

 Єдині педагогічні вимоги сім’ї та школи у 

вихованні та навчанні дитини. 

 Запобігання травматизму в школі та в 

позаурочний час. 

 Безпека дорожнього руху. 

12.08.2015  рекомендації адміністрація, 

класоводи 

1-х класів, 

практичний 

психолог 

5 Ознайомлення батьків з законодавчими актами в 

галузі освіти: 

 Положенням про навчально-виховний 

заклад системи освіти; 

 Інструкцією з обліку дітей шкільного віку; 

 Державним стандартом освіти; 

 Статутом школи; 

 Законом України «Про освіту»; 

 Законом України «Про загальну середню 

ІV тиждень   інформація класні 

керівники 



освіту»; 

 Законом України «Про мови». 
6 Бесіди з батьками випускників 9-х та 11-го  класів  

щодо здійснення обліку охоплення навчанням та 

працевлаштуванням випускників 2014-2015 н. р. 

ІІІ-ІV 

тиждень 

 

списки класні 

керівники 

9-х та 11-го 

класів 

5. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 

1 Аналіз  літнього відпочинку учнів пільгового кон-

тингенту (дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених бать-

ківського  піклування,  дітей з багатодітних родин) 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

2 Аналіз стану виховної роботи за  2014-2015 н. р. 

та визначення завдань на новий 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень аналіз, 

завдання 

Макаренко І.В. 

3 Контроль за підготовкою Свята першого дзвоника ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

4 Контроль  за  плануванням  Заходів   щодо 

удосконалення туристсько-краєзнавчої роботи з 

учнями на 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень план 

 заходів 

Левочко О. А. 

Макаренко І.В. 

5 Контроль за плануванням роботи педагога-

організатора на 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень план 

 роботи 

Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

6 Контроль за плануванням роботи практичного 

психолога  на 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень план 

 роботи 

Макаренко І.В. 

Омельян А.С. 

 

РОЗДІЛ  VІ.  Безпека  життєдіяльності  учнів 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Участь у проведенні Всеукраїнського  Конкурсу-

рейду «Увага! Діти - на дорозі!» 

ІV тиждень заходи Макаренко І.В. 

2  Аналіз показників стану здоров’я учнів та стану 

дитячого травматизму за 2014-2015 н. р. 

ІV тиждень аналіз 
 

Гром Н.В. 
 

3 Забезпечення вивчення: 

 предмету «Основ  здоров’я» за програмами 

Міністерства освіти і науки України; 

 курсів за вибором «Захисти себе від ВІЛ» 

протягом 

року 
рекомендації заступники 

директора 

4 Забезпечення співпраці школи із співробітниками 

ДАІ, ДСНС,  Світловодського міського газового 

господарства,  Полтавобленерго для проведення 

бесід з учнями 

протягом 

року 
графік Макаренко І.В. 

5 2. Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних 

норм забезпечення навчально-виховного процесу 

напередодні навчального року 

ІV тиждень довідка комісія з 

охорони праці 

6 Контроль за журналами реєстрації інструктажів з 

учнями в режимних кабінетах 

ІV тиждень довідка комісія з 

охорони праці 

7 Контроль за наявністю класних  журналів 

реєстрації цільових інструктажів з учнями  

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

8 Перевірка  наявності  циклу  бесід  з БЖ  для 

учнів школи (1 комплект на паралель класів) 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

9 Підготовка інформації про випадки побутового 

травматизму з учнями школи в літній період 

ІV тиждень інформація класні 

керівники 

10 Підготовка до проведення Тижня знань Правил 

дорожнього руху 

ІV тиждень наказ Омельченко С.М. 

11 Перевірка наявності у класних кімнатах куточків 

правил ДР та куточків протипожежної безпеки 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

 


