
 В Е Р Е С Е Н Ь     2016-2017 н. р. 

 

РОЗДІЛ  ІІІ.     Організація навчально-виховного процесу 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

 Організаційно-педагогічні заходи 
1    Нарада при директору: 

 Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних 

умов та вимог безпеки життєдіяльності в школі 

І тиждень рекомендації Омельченко С.М. 

  

2 Нарада при заступнику директора з виховної  

роботи: 

 Про уточнення списків учнів підоблікового 

контингенту та соціальний паспорт школи 

 Про організацію  правовиховної  та право-

освітньої роботи в школі 

 Про  подання  інформації  щодо зайнятості дітей 

у роботі гуртків, секцій  на базі позашкільних 

навчальних закладів та на базі школи 

 Про  проведення  Тижня  знань  Правил 

дорожнього руху та  БЖ 

 Про охоплення учнів позашкільною освітою 

ІІ тиждень рекомендації Макаренко І.В. 

Організаційно-педагогічна діяльність 
1 Виконання заходів з організованого початку 

навчального року: 

 організація  чергування учнів, вчителів у школі; 

 про дотримання санітарно-гігієнічних норм 

під час НВП  в школі; 

 працевлаштування випускників 9,11-х класів; 

 виконання Законів України «Про освіту» 

(ст.6) ,«Про загальну середню освіту» (ст.35), 

Інструкції з обліку дітей шкільного віку 

І тиждень аналіз адміністрація 

2 Проведення місячника «Всеобуч» протягом 

місяця 

аналіз адміністрація 

3 Операція «Урок» 

 стан виконання інструкції щодо обліку дітей 

шкільного віку, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.04. 2000 

року № 646,   формування бази даних; 

 стан відвідування учнями школи; 

 виявлення дітей шкільного віку, які не при-

ступили до навчання без поважних причин. 

протягом 

місяця 

аналіз адміністрація 

 Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз: 
 перевірки планів виховної роботи; 

 підсумків проведення місячника «Всеобуч» 

та рейду «Урок»; 

 дослідження мікроклімату в 1-х,5-х,10 класах, 

структури взаємин. 

ІV тиждень рекомендації Прохода Н.О. 

Макаренко І.В. 

2 Контроль за: 

 працевлаштуванням, подальшим навчанням  

випускників школи 2015 – 2016 н. р. 

протягом 

місяця 

наказ, 

довідка 

заступники 

директора 



РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 
1 Організація чергування учнів 9-11 класів по школі 

протягом  І семестру  2016-2017 н . р. 

І тиждень графік Макаренко І.В. 

2 Проведення Всеукраїнського профілактичного 

заходу-рейду «Урок»;  заходи щодо забезпечення 

права дітей на здобуття повної загальної середньої 

освіти 

протягом 

місяця 
інформація Макаренко І.В., 

класні 

керівники, 

класоводи 

3 Робота в мікрорайоні школи. Внесення даних 

про подальше навчання та працевлаштування 

випускників  9-х, 11-х класів у списки дітей 

шкільного   віку по   мікрорайону    школи;  

підготовка інформації для управління освіти 

(Звіт № 77-РВК) 

І тиждень інформація Макаренко І.В., 

класні 

керівники 

4 Екскурсія  по школі для учнів 1 класів 

«Школа - мій рідний дім, мені затишно в нім» 

І тиждень аналіз класоводи 

1-х класів 

5 Організація співпраці з позашкільними 

установами селища. Залучення учнів школи до 

роботи гуртків, секцій, клубів, студій  

І – ІІ 

тиждень 

списки класні 

керівники 

6 Розподіл та закріплення за  класами  території 

шкільного подвір’я. 

Догляд за станом закріпленої території 

ІІ  тиждень 

 
постійно 

план Макаренко І.В. 

 

класні 

керівники 

7 Тестування та анкетування учнів з метою 

вивчення їхніх індивідуальних особливостей  

та аналізу розвитку учнівського колективу 

І – ІІ 

тиждень 

аналіз класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

8 Проведення діагностики та анкетування 

п’ятикласників з метою оцінювання їхнього рівня 

адаптації 

IV тиждень аналіз практичний 

психолог 

9 Вивчення психологічної готовності учнів 1-х 

класів до шкільного навчання 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

10 Організація роботи шкільного психолога щодо 

психологічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами  (діти з обмеженими 

можливостями, діти, що перебувають на 

індивідуальній та інклюзивній формі навчання) 

протягом 

місяця 

план  

роботи 

практичний 

психолог 

11 Розробка  Плану  заходів  з  відзначення  

Всесвітнього Дня туризму 

І тиждень план  

роботи 

Макаренко І.В. 

Закопайло Ю.Д. 

12 Розробка  Плану  заходів  до 75-х  роковин 

трагедії Бабиного Яру 

І тиждень план  

заходів 

Закопайло Ю.Д. 

Литус Л.В. 

13 Розробка  Плану  заходів  з відзначення 150-річчя 

від дня народження Михайла Грушевського 

ІІ тиждень план  

заходів 

Закопайло Ю.Д. 

Литус Л.В. 

14 Участь  учнів  школи у підготовці до відзначення 

73-ї річниці з дня визволення селища від 

німецько-фашистських загарбників 

протягом 

місяця 

рекомендації Закопайло Ю.Д. 

класні 

керівники 

15 Спортивно-масові заходи до Дня фізичної 

культури і спорту 

09.09. 

2016 р. 

план  

заходів 

Закопайло Ю.Д. 

вчителі фізичної 

культури 

16 Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі 

робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

IV тиждень фотороботи Закопайло Ю.Д. 

 



2. Заходи  управління  освіти,  школи 
1 Перше вересня – День знань  

Свято «Дзвоник вересневий кличе нас до школи!» 

01.09. аналіз Макаренко І.В. 

2 Перший урок  на тему  «Щоб у серці жила 

Батьківщина» 

01.09.  сценарій класоводи, 

класні керівники 

3 Заходи щодо проведення Олімпійського тижня та 

Олімпійського уроку  (відповідно до розробленого 

плану) 

26.09.-30.09. 

2016 р. 

план  

заходів 

Закопайло Ю.Д., 

вчителі 

фізкультури 

4 Заходи з відзначення Дня партизанської слави (22 

вересня) та річниці партизанського руху в Україні  

у період Другої світової війни 1939-1945 рр. 
(відповідно до розробленого плану) 

ІІІ- IV 

тиждень 

план 

заходів 

Закопайло Ю.Д. 

5 Заходи  до  Міжнародного дня  Миру   ООН    

(21 вересня) (відповідно до розробленого плану) 

19.09.-23.09. план  

заходів 

Закопайло Ю.Д. 

6 Заходи до  Всесвітнього Дня туризму  (27 вересня) 
(відповідно до розробленого плану): 

 Загальношкільна гра-квест «Туристичний 

калейдоскоп» 

23.09.-27.09. план  

заходів 

Закопайло Ю.Д., 

вчителі 

фізкультури, 

географії 

7 Заходи  до  75-х  роковин  трагедії Бабиного Яру 

(29-30 вересня) (відповідно до розробленого плану) 

26.09.-30.09. 

2016 р. 

план  

заходів 

Закопайло Ю.Д., 

вчителі історії 

8 Заходи  до  Всеукраїнського дня  бібліотек (30 ве-

ресня): 

 «Свято книги» для учнів  4-х класів; 

 акція «Подаруй бібліотеці книгу» (1-11 кл.). 

26.09.-30.09. 

2016 р. 

 
 

розробка 

свята, 

звіт 

 

 

Комаревська А.Т.  
 

Закопайло Ю.Д. 

9 Заходи щодо протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов'язані із незаконним обігом 

наркотичних засобів,  психотропних речовин і 

прекурсорів  на 2016-2018 роки:   
(наказ УО № 216 від 26.08.2016 р.) 

 бесіда – діалог для учнів 4-х класів «Все про 

наркотики»; 

 година спілкування для учнів 9-х класів «Як 

запобігти розповсюдженню наркотиків». 

протягом 

місяця 

 

 

 

 

І тиждень  
 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

аналіз 

 

 

конспект 

заходу 

 

 

 

 

 

 

класоводи 
 

 

класні 

керівники 

10 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 конкурс малюнку на асфальті «Ми за здоровий 

спосіб життя», (5-ті класи); 

 конкурс на краще знання прав і обов’язків 

учня «Наші права і обов’язки»,  (3-ті класи). 

протягом 

місяця 

 

 

І тиждень 

 
І тиждень 

 

 

 

 

 

інформація 

 
інформація 

 

 

 

 

 

вчитель образ. 

мистецтва 
 

 Закопайло Ю.Д. 

11 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!»: 

 організація роботи служби «Шкільної медіації» 

як одного із способів розв’язання конфліктів; 

 тренінг для учнів «Мій клас», заняття 1: «Що 

таке толерантне спілкування?», (6-ті класи). 

 

 

 

І – ІІ 

тиждень 

IІ тиждень 

 

 

 

 

наказ 

 

аналіз 

 

 

 

Омельченко С.М. 

 

практичний 

психолог 

12 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 бесіда «Що таке ксенофобія?»,  (7-мі класи); 

 фотовернісаж  «Ми різні–ми рівні»,(5-11 класи) 

протягом 

місяця 
 

І тиждень 
 

ІІІ тиждень 

 

 
 

аналіз 
 

матеріали 

 

 
 

класні керівники 
 

Закопайло Ю.Д. 



13 Виконання Заходів  з попередження насильства в 

сім’ї  та  жорстокого  поводження  з  дітьми  

(на виконання Закону України «Про попередження 

насильства в сім’ї», наказ УО № 114 від 30.03.2016): 

 здійснення моніторингу за соціальним станом 

сімей учнів, своєчасне виявлення батьків чи 

осіб, що їх замінюють, які не виконують своїх 

обов’язків по вихованню дітей; 

 оформлення у бібліотеці школи постійно 

діючої тематичної виставки з питань 

попередження насильства в сім’ї «Права та 

обов’язки дітей у шлюбно-сімейному 

законодавстві». 

 

 

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

виставка 

 

 

 

 

 

класні 

керівники 

 

 

 

Комаревська А.Т. 

14 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 година спілкування для учнів 11-х класів «Про 

рівні права і можливості жінок та  чоловіків» 

 

 

 

 

 IV тиждень 

  

 

 

 

 

конспект 

заходу 

 

 

 

 

 

класний 

керівник 

15 Заходи з відзначення в навчальних закладах міста 

100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років  (наказ № 95 від  21.03.2016 р.): 

 бесіда «Центральна Рада – революційний 

парламент України» (8-мі класи). 

 

 

 

 

IІ тиждень 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

 

класні 

керівники 

3. Робота з учнями  відповідно до Основних орієнтирів виховання 
 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  себе 

«Я  дбаю про своє здоров’я і життя» 
(І та ІІ тиждень вересня – 01.09. – 09.09.) 

Формування навичок здорового способу життя.  Попередження дитячого травматизму. 
1 Ознайомлення дітей з Єдиними вимогами до уч-

нів та правилами безпечного поводження в школі 

І тиждень рекомендації класоводи, 

класні керівники 

2 Заходи з попередження дорожньо-транспортного 

травматизму серед учнів: 

 поновлення куточків ПДР у класних кімнатах, 

(1-11 класи); 

 здійснення обліку  учнів, які мають власні 

мопеди та мотоцикли, проведення з ними 

додаткових занять з ПДР, (8-11 класи); 

 ознайомлення учнів з маршрутами безпечного 

руху дітей у мікрорайоні школи, (1-11 класи); 

 зустріч з інспектором ДАІ «Аварійні ситуації 

на дорозі за участю дітей»,  (1-11 класи); 

 участь у проведенні Всеукраїнського  

Конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі!»,   

(1-11 класи). 

протягом 

місяця 
 

І тиждень 

 
 

І тиждень 

 

 

І тиждень 

 

 

ІІ тиждень 

 

І - ІІІ 

тиждень 

 

 

 
 

куточки 

ПДР 
 

списки 

 

 

інформація 

 

 

аналіз 

 

звіт 

 

 
 

класоводи,  

класні керівники 
 

класні 

керівники 

 

класні 

керівники 

 

Макаренко І.В. 

 

Макаренко І.В. 

3 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми профілактики ВІЛ/СНІДу: 

 організація вивчення курсу за вибором 

«Захисти себе від ВІЛ», (10-11 класи); 

 година спілкування «Наркоманія – перший 

крок до ВІЛ/СНІДу», (11-й клас); 

 анкетування учнів на виявлення знань про 

 

 

І тиждень 

 
 

 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

розклад 

занять 
 

 

інформація 

 

аналіз 

 

 

адміністрація 

 
 

 

класний 

керівник 

педагог-



ВІЛ/СНІД, (8-мі класи); 

 випуск  інформаційного  вісника «Що треба 

знати про ВІЛ/СНІД». 

 

IV тиждень 

 

 

інформація 

організатор 

Крупа Л. М. 

4 Заходи до Дня фізичної культури і спорту (2-а 

субота вересня) (відповідно до розробленого плану) 

09.09. план заходів Закопайло Ю.Д., 

вчителі 

фізкультури 

5 Бесіди: 

 «Кожній речі – своє місце», (1-ші класи); 

 «Як організувати свій день», (2-гі класи); 

 «Дорога до школи та додому», (3-ті класи); 

 «Що означає бути вихованим», (4-ті класи); 

 «Який Я? Яким я хочу бути?», (5-ті класи); 

 «Як долати труднощі і випробовування», (6-ті 

класи); 

 «Я і мій характер»,  (7-мі класи); 

 «Дозвілля та хобі», (8-мі класи); 

 «Про культуру почуттів», (9-ті класи); 

 «Інтернет – не лише друг, а й ворог»,  (10-й 

клас); 

 «Ризики в Інтернеті», (11-й  клас). 

 

І тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

6 Тематичні класні години: 

 «Як треба поводитися у школі, вдома, на 

вулиці?», (1-ші класи); 

 «Подорож до Країни здоров’я», (2-гі класи); 

 «Як я дбаю про своє здоров’я»,  (3-ті класи); 

 «Шкідливі звички», (4-ті класи); 

 «В людині все має бути прекрасним», (5-ті 

класи); 

 «Життя не вічне – вічні цінності людські», (6-

ті класи); 

 «Країна моїх мрій», (7-мі класи); 

 «Створення життєвого проекту саморозвитку», 

(8-мі класи); 

  «Бережи  здоров’я  змолоду», (9-ті класи); 

 «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас», 

(10-й клас); 

 «Дороги, які ми обираємо: зроби свій вибір на 

користь здоров’я»,  (11-й  клас). 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

І  тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

7 Заходи з профілактики  тютюнопаління, 

алкоголізму,  наркоманії  серед учнівської молоді: 

 бесіда «Наслідки  раннього паління та 

алкоголізму», (5-ті класи); 

 усний журнал «Увага! Небезпека пасивного 

куріння»,  (6-ті класи); 

 анкетування учнів з метою виявлення їхнього 

ставлення до проблеми формування шкідливих 

звичок  у  молоді, (7-мі класи); 

 інформаційна акція «Алкоголь – повільний 

вбивця»,  (8-мі  класи); 

 диспут «Палити чи жити?», (9-ті класи); 

 виступ агітбригади  «В майбутнє без 

 

 
ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

аналіз, 

матеріали 
 

 
Гром Н. В. 

 

 

Крупа Л. М. 

 

практичний 

психолог 

 

Макаренко І. В. 

 

класні 

керівники 

педагог-



наркотиків»,  (10-11 класи). організатор 

8 Конкурс на краще озеленення та санітарний стан 

класних кімнат 

ІV тиждень аналіз адміністрація 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  держави 
«Мій рідний край ні з чим не порівняти!» 

(ІІІ  та  ІV тиждень вересня - 12.09. – 23.09.) 
Реалізація національного та патріотичного виховання 

9 Виконання Заходів  щодо збереження історичної 

пам’яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні 

на 2011-2020 роки:  

 акція «Ветеран живе поруч»,  5-11 класи; 

 участь у акції «Зірка пам’яті», привітання ветера-

нів з річницею визволення селища (волонтери); 

 підготовка до участі у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу мультимедійних 

проектів «Врятувати від забуття» за темою  

«Україна в часи Другої Світової війни» 

 
 

 

 

ІІІ тиждень 
 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

 
 

 

 

аналіз 
 

звіт 

 

план 

реалізації 

проекту 

 
 

 

 

класні керівники 
 

Макаренко І.В. 

 

педагог-

організатор 

10 Бесіди: 

 «Ми - українці», (1-ші класи); 

 «Наша Вітчизна - Україна», (2-гі класи); 

 «Моя  мала  Батьківщина», (3-ті класи); 

 «Я – громадянин України і пишаюсь цим»,     

(4-ті класи); 

 «Що я знаю про Україну?», (5-ті класи); 

 «Україна – полікультурна держава», (6-ті 

класи); 

 «Українці в світі»,  (7-мі класи); 

 «Збережемо наш скарб – рідну мову», (8-мі 

класи); 

 «Державні та народні символи України», (9-ті 

класи); 

 «Псевдопатріотизм та його прояви»,(10-й клас); 

 «Що означає бути патріотом?», (11-й  клас). 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 
 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 
 

ІV тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

11 Тематичні класні години: 

 «Та земля мила, де мати народила», (1-ші 

класи); 

 «Славетні українці», (2-гі класи); 

 «Київ - древня столиця України»,  (3-ті класи); 

 «Люби і знай свій рідний край», (4-ті класи); 

 «Історія символіки незалежної України», (5-ті 

класи); 

 «Козацький КВК», (6-ті класи); 

 «Україна від козацьких часів до сьогодення», 

(7-мі класи); 

 «Трагедії українського народу», (8-мі класи); 

  «Ваш світлий подвиг незабутній», (9-ті класи); 

 «Можна все на світі, вибирати, сину, вибрати 

не можна тільки Батьківщину», (10-й клас); 

 «Соборність і злагода – умови процвітання 

України»,  (11-й  клас). 

 
ІІІ тиждень 

 
 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 
 

ІІІ тиждень 
 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

12 Тиждень до річниці визволення селища від 26.09.-30.09. план заходів Макаренко І.В. 



німецько-фашистських загарбників «Пам’ять про 

них бережуть обеліски, пам’ять в народі живе»: 

 класна година «Пройдуть роки, десятки років, 

цього ніколи не забути…», (1-4 класи); 

 урок   мужності  «Вони за нас на смерть ішли 

колись, їх подвигу безсмертному вклонись»,  

(5-8 класи); 

 урок пам’яті «Вічна пам'ять тим, хто загинув, 

вічне слово тим, хто живий», (9-10 класи); 

 операція «Пам’ятник» (упорядкування могил 

загиблих воїнів), (11 клас); 

 участь у мітингу - реквіємі «Тих днів не 

померкне слава»,  (5-11 класи). 

 

 

 

ІV тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

01.10. 

 

 

 

конспект 

 

 

аналіз 

 

 

аналіз 

 

 

звіт 

 

аналіз 

 

 

 

класні 

керівники 

 

класні 

керівники 

 

класні 

керівники 

 

Закопайло Ю.Д. 

 

Макаренко І.В. 

Закопайло Ю.Д. 

13 Виставка робіт  з природного матеріалу «Барви 

моєї України», (1-4 класи) 

ІV тиждень аналіз ШМО вчителів 

початкових 

класів 

14 Участь у Всеукраїнському фестивалі «Українська 

паляниця» 

протягом 

місяця 

сценарій класоводи, 

класні керівники 

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

1 Організація  роботи  Ради  профілактики 

правопорушень; планування її діяльності 

І - ІІ  

 тиждень 

наказ, 

план роботи 

Омельченко С.М. 

Макаренко І.В. 

2 Година спілкування «Ми – учні. До чого це нас 

зобов’язує?»,  (2-гі класи) 

І тиждень аналіз класоводи, 

 

3 Уточнення та затвердження списків дітей під- 

облікового контингенту: 

 дітей-сиріт; 

 дітей-напівсиріт; 

 дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 дітей з багатодітних сімей; 

 дітей з обмеженими можливостями; 

 дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС; 

 дітей,  що виховуються у неповних сім’ях; 

 дітей з родин вимушених переселенців зі 

сходу України та АР Крим; 

 дітей з родин учасників АТО. 

І - ІІ 

тиждень 

 

 

списки 

 

 

класоводи, 

класні 

керівники, 

Макаренко І.В. 

4 Оформлення соціальних паспортів класів на 2016-

2017 н. р. 

ІІІ  тиждень соціальні 

паспорти 

класні 

керівники 

5 Складання та затвердження соціального паспорту 

школи на 2016-2017 н. р.   

ІІІ-ІV 

тиждень 

соціальний 

паспорт 

школи  

Макаренко І.В. 

6 Забезпечення соціального захисту дітей, що 

потребують соціально-матеріальної підтримки: 

 постійний психолого-педагогічний супровід 

учнів у навчально-виховному процесі; 

 вивчення умов проживання дітей пільгових 

категорій; 

 вивчення умов проживання дітей  з сімей 

вимушених переселенців зі сходу України та 

АР Крим; 

 організація відпочинку й оздоровлення дітей 

влітку. 

протягом 

року 

аналіз Макаренко І.В., 

практичний 

психолог, 

класні 

керівники 



7 Складання та корекція списку важковиховуваних  

учнів,  що перебувають на   внутрішкільному 

контролі як учні «групи ризику», оформлення 

відповідних документів: 

 психолого-педагогічної картки вивчення 

особистості учня,  

 картки обліку проведеної роботи з учнем та 

його батьками,  

 листка шефа-наставника,  

 характеристики. 

І-ІІ тиждень 

 

 

списки 

 

 

класні 

керівники, 

Макаренко І.В. 

8 Уточнення та складання списку учнів із сімей, що 

опинилися в складних життєвих обставинах 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

список класні 

керівники,  

Макаренко І.В. 

9 Обстеження житлово-побутових умов та стану 

сімейного виховання  дітей   підоблікового 

контингенту та складання відповідних актів 

ІІІ - ІV 

тиждень 

акти класні 

керівники, 

Макаренко І.В. 

10 Виявлення дітей з проявами девіантної поведінки. 

Уточнення та складання списку учнів з проявами 

девіантної поведінки 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

список практичний 

психолог, 

класні 

керівники 

11 Організація діагностично-корекційної  роботи з  

учнями з «групи ризику», учнями з сімей,  що 

опинилися в складних життєвих обставинах,  та з 

учнями, що мають прояви девіантної поведінки 

І - ІІ 

тиждень 
план  

роботи 

практичний 

психолог 

12 Залучення до гурткової роботи учнів під- 

облікового контингенту: дітей-сиріт; дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей;  дітей з 

обмеженими можливостями; дітей, постраждалих 

від аварії на ЧАЕС; дітей «групи ризику»;  дітей з 

проявами девіантної поведінки; дітей із сімей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах 

І – ІІ 

тиждень 

списки Макаренко І.В., 

класні 

керівники, 

класоводи 

13 Проведення обліку підлітків, що перебувають на 

обліку  чи  встановлені на облік в літній період в 

Кримінальній  міліції у справах дітей  (КМСД) 

І – ІІ 

тиждень 

списки Макаренко І.В., 

класні 

керівники 

14 Засідання Ради профілактики правопорушень: 

 аналіз роботи за минулий рік, затвердження 

складу та плану роботи Ради профілактики; 

 розподіл обов’язків між членами Ради 

профілактики; 

 визначення основних завдань та напрямків 

роботи на 2016-2017 н. р.; 

 ознайомлення із списками учнів підоблікового 

контингенту (при потребі – їх корекція):   

1) учнів, що перебувають на внутрішкільному 

контролі; 

2) учнів, що перебувають на обліку в КМСД; 

3) учнів із сімей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

4) учнів з проявами девіантної поведінки; 

 система роботи школи  з питання контролю за 

відвідуванням учнями  занять. 

ІV тиждень протокол Макаренко І.В., 

педагог-

організатор 



15 Проведення благодійної акції  «Створи добро» 

до Дня  усиновлення в Україні (30 вересня): 

- збір та надання канцелярських товарів дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування. 

ІV тиждень звіт педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

5. Робота учнівського самоврядування 

1 Класні учнівські збори з  порядком дня: 

а) вибори органів самоврядування в класі; 

б) розподіл доручень; 

в) вступний інструктаж; 

г) бережливе ставлення до шкільного майна та 

підручників; 

д) чергування учнів у класі,   

е) чергування учнів по школі  (для 9-11 класів). 

І тиждень рекомендації класні 

керівники 

2 Формування  активів класів,   делегування учнів   

в органи самоврядування  школи, формування 

Ради лідерів школи, вибори лідера Ради школи 

 та заступників Лідера 

I-ІІ тиждень списки педагог-

організатор, 

класні керівники 

3 Бесіда «Обов’язки чергових» І тиждень рекомендації класні керівники 

4 Планування роботи органів учнівського 

самоврядування на І семестр 2016-2017 н. р.  

ІІ тиждень план педагог-

організатор 

5 Заняття лідерів школи «Що значить бути 

патріотом своєї країни?» 

ІІ тиждень рекомендації педагог-

організатор 

6 Засідання Ради лідерів школи ІІІ - ІV 

тиждень 

звіт педагог-

організатор 

7 Рейд-перевірка «Бережи шкільний підручник» ІV тиждень звіт рада лідерів, 

Комаревська А.Т. 

6. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Інструктивно-методична нарада для класоводів, 

класних керівників, вихователів ГПД: 

 методичні рекомендації щодо планування роботи 

класних керівників  у 2016-2017 н. р. відповідно до 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів; 

 організація соціального захисту  дітей 

пільгового контингенту 

І тиждень рекомендації Макаренко І.В. 

2 Організація чергування вчителів по школі 

протягом І семестру  2016-2017 н . р. 

І тиждень графік Макаренко І.В. 

3 Проведення та реєстрація інструктажів з охорони 

праці  з класоводами та класними керівниками, 

керівниками гуртків, черговими вчителями  

(№ 21-ОП,  № 22-ОП, №32-ОП, №33-ОП) 

І тиждень журнал 

реєстрації 

Макаренко І.В. 

4 Складання графіка відкритих класних годин на 

2016-2017  н. р. 

ІІ тиждень графік Макаренко І.В. 

5 Організація роботи Школи молодого класного 

керівника (за потребою) 

ІІІ тиждень план Грінченко В. М. 

6 Перевірка та погодження планів виховної роботи 

класоводів та класних керівників на І семестр 

ІІІ тиждень аналіз Макаренко І.В. 

7 Підсумки проведення місячника «Увага! Діти на 

дорозі» 

ІV тиждень наказ Омельченко С.М. 

7 . Робота з батьками 

1 Знайомство з батьками першокласників І тиждень аналіз адміністрація 

2 Проведення роботи з батьками з метою організації І тиждень аналіз класоводи, 



гарячого харчування. Ознайомлення батьків з 

режимом харчування учнів школи. Організація 

пільгового харчування учнів 

класні 

керівники, 

Неведріна Л.В. 

3 Планування роботи батьківського лекторію на  

І семестр 2016-2017 н. р. 

І - ІІ 

тиждень 

план Макаренко І.В. 

4 Організаційні  батьківські  збори  1-11  класів  на 

тему  «Єдині педагогічні вимоги сім’ї та школи у 

вихованні та навчанні дитини»: 

-  анкетування батьків; 

-  ознайомлення батьків із законодавчими актами 

в галузі освіти та основними документами школи:  

 Державним стандартом початкової освіти; 

 Державним стандартом повної загальної 

середньої освіти; 

 Законом України «Про загальну середню 

освіту»,  

 Законом України «Про мови»; 

 зі   Статутом школи; 

-  ознайомлення батьків з: 

 режимом та специфікою роботи школи,  

 змістом нових навчальних предметів,  

 шкільними традиціями, 

 вимогами до учнів з метою запобіганням 

травматизму в школі та в позаурочний час. 

І - ІІ 

тиждень 

протоколи класні 

керівники 

5 Засідання  загальношкільного  батьківського 

комітету школи: 

 Звіт про роботу батьківського комітету у 

2015-2016   навчальному  році та затверд-

ження плану  роботи на   2016-2017 н. р.; 

 Організація безпечного навчально-

виховного процесу в школі 

 Організація дозвілля школярів. Аналіз 

оздоровлення учнів у 2016 році. 

ІІ тиждень протокол Омельченко С.М. 

 

6 Організація роботи консультаційної психолого-

педагогічної служби  для  батьків  «Сімейна 

педагогіка»  з метою: 

 надання допомоги батькам у вихованні дітей; 

 організація домашніх занять школяра;  

 корекційний вплив на дітей «групи  ризику» та 

дітей з проявами девіантної поведінки; 

 розв’язання конфліктних ситуацій в сім’ї. 

1 раз на 

місяць 

рекомендації практичний 

психолог 

 

7 Проведення індивідуальних і групових консульта-

цій  для  батьків  першокласників  щодо  вікових 

особливостей шестирічних дітей та методів їхньої 

психологічної підтримки 

ІІІ тиждень рекомендації класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

8 Відвідування сімей учнів вдома: 

 вивчення умов проживання учнів; 

 складання актів обстеження житлово-

побутових умов та стану сімейного виховання 

дітей  підоблікового контингенту 

 

протягом 

місяця 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 



9 Анкетування батьків першокласників з метою 

виявлення особливостей та характеру протікання 

процесу первинної адаптації дітей у школі 

ІV тиждень анкети, 

тести 

практичний 

психолог 

10 Планування спільної роботи школи та сім’ї  ІV тиждень план адміністрація 

11 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 санбюлетень  «Гігієна та режим дня школяра» 

ІV тиждень бюлетень Гром Н. В. 

8. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 

1 Аналіз літнього оздоровлення та відпочинку учнів 

школи влітку 2016 року 

І тиждень довідка Макаренко І.В. 

2 Контроль за чергуванням  вчителів  та  учнів  по 

школі 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

3 Аналіз зайнятості учнів школи у роботі гуртків, 

факультативів, секцій на базі школи та гуртків, 

клубів, секцій на базі позашкільних установ 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

 

аналіз 

 

Макаренко І.В. 

 

 

4 Аналіз показників стану здоров’я учнів  1 - 11 

класів на  2016-2017 н. р. 

І-ІІ тиждень аналіз Гром Н. В. 

5 Оперативний контроль  за плануванням виховної 

роботи  в класах класоводами та класними 

керівниками на І семестр 

І – ІІ 

тиждень 

 

аналіз 

 

Макаренко І.В. 

 

 

6 Аналіз планів виховної роботи класоводів та 

класних керівників на І семестр 

ІІІ тиждень аналіз 

 

Макаренко І.В. 

 

7 Контроль за відвідуванням учнями  школи 

протягом місяця;  попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та бездоглядності 

протягом 

місяця 

звіт 

 

класні 

керівники 

8 Класно-узагальнюючий контроль за дотриманням 

єдиних вимог до учнів,  (10 - 11 класи) 

протягом 

місяця 

аналіз адміністрація 

9 Аналіз виконання додаткових заходів щодо 

удосконалення туристсько-краєзнавчої роботи з 

учнівською молоддю  

до 15.09. інформація Макаренко І.В. 

 

10 Аналіз  виконання програми зайнятості населення 

Кіровоградської області на період до 2017 р. 

до 15.09. інформація Макаренко І.В. 

 

11 Аналіз ведення обліку учнів та працівників  

підпорядкованих навчальних закладів  за 

категоріями (списки під облікового контингенту) 

до 15.09. списки 

учнів  

Макаренко І.В. 

 

12 Контроль за участю волонтерів школи у акції 

«Зірка пам’яті» 

до 20.09. звіт Макаренко І.В. 

 

13 Аналіз виконання заходів з відзначення в 

навчальних закладах міста 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років 

до 20.09. інформація Макаренко І.В. 

 

14 Аналіз виконання плану заходів  у зв'язку з 75-ми 

роковинами  трагедії Бабиного Яру 

до 23.09. інформація Макаренко І.В. 

 

15 Аналіз оперативної інформації  про стан бездо-

глядності та злочинності  серед неповнолітніх 

до 23.09. інформація Макаренко І.В. 

 

16 Аналіз виконання заходів щодо відзначення 150-

річчя від дня народження Михайла Грушевського 

до 29.09. інформація Макаренко І.В. 

17 Аналіз виконання заходів щодо відзначення 

Міжнародного дня громадян похилого віку 

до 29.09. інформація Макаренко І.В. 

18 Аналіз заходів щодо виконання Закону України 

«Про попередження насильства в сім’ї » 

до 30.09. інформація Макаренко І.В. 

19 Аналіз  стану та профілактики правопорушень до 01.10. інформація Макаренко І.В. 



серед учнівської молоді (додаток 1,2) (наказ № 

188  від 26.08.2014 р.) 
20 Аналіз  виконання заходів, спрямованих на 

посилення національно-патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді 

до 01.10. інформація Макаренко І.В. 

 

РОЗДІЛ  VІ.   Безпека життєдіяльності учнів 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Участь у проведенні Всеукраїнського  Конкурсу-

рейду «Увага! Діти - на дорозі!» 

І - ІІІ 

тиждень 
заходи, 

звіт 
Макаренко І.В. 

2 Ознайомлення вчителів, учнів і батьків з Законом 

України «Про дорожній рух» 

І - ІІ 

тиждень 
інформація Макаренко І.В., 

класні 

керівники 

3 Проведення вступного інструктажу з БЖ з учнями 

всіх класів із записом до журналів встановленої 

форми,  вивчення з ними правил БЖ в школі,  пра-

вил поведінки у кожному навчальному кабінеті   

І тиждень журнали 

реєстрації 

класні 

керівники 

 

4 Проведення первинного інструктажу в режимних 

кабінетах  з записом у відповідних журналах 

реєстрації інструктажів 

І тиждень журнали 

реєстрації 

вчителі - 

предметники 

5 Розміщення учнів у класі з урахуванням зросту, 

зору, слуху, стану здоров’я 

І тиждень аналіз Гром Н.В., 

класоводи, 

кл. керівники 

6 Здійснення заходів  з метою оздоровлення та 

запобігання захворювань учнів:  

- організація харчування  та медичного огляду 

дітей; 

- організація спеціальних  та підготовчих  груп з 

фізкультури для дітей зі слабким здоров’ям; 

- антропометрія учнів школи, проведення проби 

Руфьє; 

- виявлення хворих дітей для організації навчання 

вдома; 

- організація роботи санітарних постів, постів чергува-

ння по боротьбі з курінням на території школи; 

- проведення заходів щодо профілактики 

нещасних випадків на території шкільного 

подвір’я та в побуті; 

- робота з профілактики інфекційних захворювань. 

 

 

 

І тиждень 

 
І тиждень 

 

 
І тиждень 

 
ІІ тиждень 

 

 
постійно 

 

 
постійно 

 

 

 

довідка 

 
списки 

 

 
списки 

 
звіт 

 

 
аналіз 

 

 
аналіз 

 

 

 

 

Гром Н.В. 

 
Гром Н.В. 

 

 
Гром Н.В. 

 
Гром Н. В. 

 

 
Гром Н.В. 

 

 
Гром Н.В. 

 

7 Вивчення медичних карток учнів, яких 

зараховано до школи  

І тиждень довідка Гром Н.В. 

8 Оформлення листів  здоров’я  класів І тиждень журнали класні керівники 

9 Вивчення стану здоров’я учнів 1-х класів та 

прибулих за літо учнів 

І тиждень довідки, 
наказ 

Гром Н.В., 

лікар-педіатр 

10 Проведення профілактичного огляду учнів на 

педикульоз та коросту після літніх канікул 

І тиждень бюлетень Гром Н.В. 

11 Складання маршрутних аркушів «Дім-школа»,  

(1-4 класи)  

І тиждень 

 

маршрутні 

листи 

класоводи 



12 Організація харчування учнів: 

 створення необхідних умов для організації 

харчування учнів; 

 визначення дітей пільгового контингенту, які 

потребують   безкоштовного харчування; 

 оформлення пакету документів щодо організа- 

ції безкоштовного харчування учнів пільгових 

категорій. 

І тиждень наказ 

 

списки 

Омельченко  

С.М. 

Неведріна Л.В. 

13 Узагальнення результатів  поглибленого 

медичного  огляду  учнів влітку, диспансеризація  

учнів  (на виконання програми «Діти України») 

І тиждень 

 
аналіз 

 
адміністрація, 

Гром Н.В. 

14 Ознайомлення учнів: 

 із планами  евакуації  з приміщення школи у 

разі тривоги в надзвичайній ситуації; 

 з наказом по школі «Про заборону тютюно-

паління на території школи» 

І тиждень довідка класні 

керівники 

15  Підготовка матеріалів до проведення Тижня 

знань Правил дорожнього руху та БЖ: 

 розробка Положення про Тиждень знань 

Правил дорожнього руху; 

 складання плану-сітки та плану-графіка 

проведення заходів у рамках Тижня; 

 оформлення інформаційного стенду. 

І-ІІ тиждень наказ, 
положення, 
план-сітка, 

план-графік 

Омельченко 

С.М. 

 Макаренко І.В. 

16 Тиждень знань Правил Дорожнього руху на 

тему:   «Азбука безпеки на дорозі» 

ІІІ тиждень, 

12.09.-16.09. 
2016 р. 

підсумковий 

наказ,аналіз, 

матеріали 

Омельченко С.М. 
Макаренко І.В. 

17 Проведення  тематичних бесід  з  безпеки 

життєдіяльності з учнями: 

 вивчення правил дорожнього руху; 

 вивчення правил поводження з джерелами   

електроструму та правил безпеки при 

користуванні газом; 

 запобігання дитячому травматизму від 

вибухово-небезпечних предметів; 

 щотижневих бесід з БЖ (відповідно до 

затвердженого циклу бесід). 

протягом 

місяця 

облік у 

класних 

журналах 

класоводи, 

класні 

керівники 

18 Розробка плану Заходів проведення Місячника 

безпеки під час використання  газу в побуті 

ІІІ тиждень план 

 заходів 

 Макаренко І. В., 

класоводи,  
класні керівники 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз: 

 дитячого травматизму за вересень та за  ІІІ 

квартал  2016 року 

ІV тиждень звіти за 

місяць і 

квартал 

Макаренко І. В. 

2 Аналіз  проведення місячника безпеки руху 

«Увага! Діти на дорозі!» 

до 20.09. інформація Макаренко І.В. 

 

3 Контроль за:  

 за дотриманням санітарно-гігієнічних норм щодо 

навчального навантаження на одного учня; 

 за відповідністю парт до росту учнів; 

 обсягом домашніх  завдань  учням  3-11 класів. 

І тиждень довідка Гром Н. В.,  
класоводи, 

класні 

керівники 

 


