
Ж О В Т 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: 

 Стан трудового виховання та профорієнтації 

в школі 

 Про вивчення стану організації виховної 

діяльності в загальноосвітніх закладах міста 

 Про відзначення  Дня захисника України 

 Про організацію роботи з питань збереження 

життя і здоров’я дітей у 2015-2016 н. р. 

 Про участь у конкурсі «Класний керівник 

року» 

протягом 

місяця 

рекомендації Макаренко І. В. 

2. Організаційно-педагогічна діяльність 
1 Поповнення інформаційного банку даних  

«Обдаровані діти» 

ІV тиждень довідка заступники 

директора 

2 Проведення психологічної діагностики емоційно-

го стану й мотивації навчання учнів 

ІІІ тиждень аналіз практичний 

психолог 

3 Організація та проведення осінніх канікул згідно 

графіка 

план роботи заступники 

директора 

3. Контрольно-аналітична діяльність 

1 

 
Контроль за: 

 організацією та проведенням осінніх канікул; 

 чергуванням класів, чергових вчителів. 

протягом 

місяця 

 ОмельченкоС.М 

  

 

РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 
1 Підготовка до святкування  Дня учителя: 

 випуск привітальних стінгазет «Велика шана 

і любов тобі, учителю», (1-11 класи); 

 підготовка сценарію літературно-музичної 

вітальні для вчителів «Спасибі вам, що ви на 

світі є, що сієте добро, як щедрий колос»; 

 підготовка запрошень для  ветеранів 

педагогічної праці. 

І тиждень сценарій, 

газети,  

листівки 

Покотило О.І., 

вчитель музики 

 

 

 

 

 

 

голова ПК 

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 Відкриті класні години: 

 «Свято осені», (2-Б клас); 
 

 «Праця – джерело життя і головна його 

прикраса»,  (4-А клас); 

 «Твоя професія – твій життєвий успіх» 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 

 

розробка 

заходу 

розробка 

заходу 

розробка 

заходу 

 

 

Макаренко А.Ф. 

 

Лобанова Н.Л. 

 

Сорокіна Н.А. 



4 Розробка   Заходів  щодо відзначення  Дня 

спільних дій в інтересах дітей  (20 листопада) 

І тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

5 Розробка   Заходів  щодо проведення 

Європейського тижня місцевої демократії   

І тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

6 Розробка та проведення заходів заходи, 

присвячених  25-й річниці Революції на граніті 

І – ІІ 

тиждень 

план  

заходів 

Покотило О.І., 

вчителі історії 

7 Виготовлення стіннівки до Міжнародного дня 

людей похилого віку (1 жовтня). Привітання 

мешканців Власівського Будинку для людей 

похилого віку 

І тиждень стіннівка Покотило О.І. 

8 Акція  «Милосердя»  (до Міжнародного дня 

людей похилого віку – 1 жовтня) 

І тиждень аналіз Макаренко І. В. 

9 Рейд-перевірка виконання учнями школи Поло-

ження про шкільну форму у навчальному закладі 

ІІ тиждень 

 

звіт Макаренко І. В. 

10 Відзначення  Дня  українського  козацтва та 

Дня Захисника України (14 жовтня): 

 спартакіада «Ми – маленькі козачата!», (1-4 

класи); 

 козацькі забави «Козацькому роду нема 

переводу»,  (6-7 класи); 

 година корисної інформації «Покрова – свята 

покровителька українського козацтва», (5-ті 

класи); 

 спортивні змагання з військово-прикладних 

видів спорту  «України мужні сини», (9-11 

класи); 

 виставка-конкурс  тематичного плакату «Я 

майбутній твій захисник, Україно!», (5-8 

класи). 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

І тиждень 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

аналіз  

 

розробка 

заходу 

розробка 

заходу 

 

 

аналіз 

 

 

 

виставка 

 

 

вчителі 

фізкультури 

класні 

керівники 

класні 

керівники 

 

 

вчителі 

фізкультури 

 

 

Покотило О. І. 

11 Шкільне свято «Посвята в першокласники»,      

(1-ші класи) 

ІІІ тиждень сценарій Покотило О.І., 

класоводи       

1-х класів 

12 Психологічний лекторій: 

 «Молодь та протиправна поведінка», (10-й 

клас) 

ІІІ тиждень рекомендації практичний 

психолог 

13 Планування виховної роботи  школи  на  осінні 

канікули 

ІV тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

2.   Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Участь у семінарі заступників директорів шкіл з 

виховної роботи,  методистів ПНЗ, педагогів-

організаторів  на базі ЗШ № 2 з теми: 

 «Сучасні підходи до формування 

громадянсько-патріотичного  виховання  

школярів засобами краєзнавства» 

14.10. рекомендації Макаренко І. В. 

2 Святкові заходи до Дня учителя:  

 виставка вітальних стінгазет «Велика шана і 

любов тобі, учителю»; 

 літературно-музична вітальня для вчителів 

«Спасибі вам, що ви на світі є, що сієте 

добро, як щедрий колос»; 

 вшанування ветеранів педагогічної праці. 

І тиждень звіт, 

сценарій 

Покотило О.І., 

вчитель музики 

 

 

 

 
голова 

ПК 

3 Заходи  Місячника безпеки під час використання  

газу в побуті   (відповідно до розробленого плану) 

протягом 

місяця 

план  

заходів 

класоводи, 

класні 



 

Зустріч учнів  з  представниками  газового 

господарства  м. Світловодська 

 

відповідно 

графіка 

керівники, 

Покотило О.І., 

Макаренко І. В. 

4 Заходи  щодо проведення  Європейського  тижня 

місцевої демократії   
(відповідно до розробленого плану) 

ІІ тиждень інформація Макаренко І. В. 

5 Заходи до Міжнародного дня шкільних бібліотек 

(22 жовтня): 

 знайомство із шкільною бібліотекою «Посвята 

в читачі», (1-ші класи); 

 бібліотечний урок «Якщо захворіла книга»,  

(2-3 класи); 

 акція «Моя улюблена книга у шкільній 

бібліотеці», (5-6 класи); 

 операція «Живи, книго!», (5-11 класи). 

ІІІ - ІV 

тиждень 

інформація Комаревська А. Т. 

6 Виконання Заходів щодо відзначення Дня 

спільних дій в інтересах дітей 
(відповідно до розробленого плану) 

ІІІ - ІV 

тиждень 

інформація Макаренко І. В. 

7 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): 

 КТС: створення фотоколажу «Здоровий спосіб 

життя – це здорово», (3-ті класи);  

 інформаційна година «Щоб не потрапити на 

стежку біди», (7-мі класи) 

 диспут «Сходинка, що веде до пекла», (10клас). 

протягом 

місяця 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

IІІ тиждень 
 

 

I тиждень 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колаж 

 

аналіз 
 

 

аналіз 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класоводи  

3-х класів 

класні 

керівники 
 

кл. керівники 

8 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 виховна година «Права дитини в Україні»,  

(4-ті класи); 

 гра-вікторина «Знаємо свої права, виконуємо 

свої обов’язки»,  (6-ті класи); 

 година спілкування «Права і закони у твоєму 

житті», (9-ті класи). 

 

 

 

 

 

І тиждень 
 
 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

розробка 

заходу 
 

сценарій 
 

розробка 

заходу 

 

 

 

 

 

класоводи 
 
 

класні 

керівники 

класні 

керівники 

9 Виконання Заходів  на тему «Права людини почи-

наються з прав дитини» з нагоди 25-ї  річниці ра-

тифікації Україною Конвенції ООН про права 

дитини: 

 оформлення інформаційного стенду 

«Здобуваємо знання про свої права та 

обов’язки»; 

 мультимедійна презентація  органів 

учнівського самоврядування «Діти – дітям  

про права дитини», (2-гі класи); 

 дискусійний клуб  «Знаєш права – пам’ятай 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

ІІІ тиждень 
 

 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

 

стенд 

 

 

 

презентація 
 

 

 

інформація 

 

 

 

 

 

Макаренко І. В. 

 

 

 

Покотило О.І. 
 

 

 

класні 



про обов’язки», (5-ті класи).  керівники 

10 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період  до  2015 

року: 

 конкурс соціального плакату «Торгівля 

людьми:  скажемо «Ні!»  сучасному 

рабству!»,  (8-11 класи). 

 

 
 

ІІ тиждень 

 

 

 
 

аналіз 

 

 
 

Покотило О.І. 

11 Виконання Заходів  з попередження насильства в 

сім’ї  та  жорстокого  поводження  з  дітьми: 

 виховна година  «Форми насильства у сім’ї», 

(9-ті класи); 

 тренінг для класних керівників  «Алгоритм 

дії працівників системи освіти у випадку 

виявлення насильства в сім’ї  та жорстокого 

поводження з дітьми». 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

V тиждень 
 
 

 

 

 

 

 

конспект 

заходу 

матеріали 
 
 

 

 

 

 

 

класні 

керівники 

Макаренко І. В., 

практичний 

психолог 

12 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 ділова гра  «Вчимося поважати один одного»,  

(2-гі класи); 

 година спілкування «Хто не поважає гідність 

інших народів, той не поважає свій народ», 

(8-мі класи). 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

аналіз 

 

 

конспект 

заходу 

 

 

 

класоводи  

2-х класів 

 

класні 

керівники 

 

13 Заходи щодо підготовки та відзначення  річниці 

визволення України від фашистських загарбників: 

 забезпечення участі учнівського та педаго-

гічного колективів школи в урочистостях на 

честь визволення України від фашистських 

загарбників; 

 тематичний урок «Вклонімось визволителям 

доземно», (1-7 класи); 

 літературно-історичний екскурс «На всі часи, 

на всі віки у спогадах живі…», (8-11 класи). 

 

 

 

 

28 жовтня 

2015 р. 

 
 

ІV тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

розробка 

заходу 

 

розробка 

заходу 

 

 

 

 

адміністрація, 

класні 

керівники 

 

класоводи,  

класні 

керівники 

педагог-

організатор 
 

14 Заходи  щодо  запобігання  торгівлі  людьми  на 

період до 2015 року: 

 виховна година «Як підвищити рівень 

усвідомлення проблеми торгівлі людьми»,   

(8 класи) 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

розробка 

заходу 

 

 

педагог-

організатор, 

практичний 

психолог 

15 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 бесіда   «Що таке гендерна культура?»,   (7-мі 

класи) 

 

 

 

 

 I тиждень 

  

 

 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

 

практичний 

психолог 

3.Робота з учнями  відповідно до Основних орієнтирів виховання 
 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  культури і мистецтва 

«Мистецтво, що звертається до серця, в душі моїй пробуджує красу» 
(І та ІІ тиждень жовтня – 28.09. – 09.10.) 

Реалізація художньо-естетичного виховання 

1 Конкурс дитячого малюнку «Фарби осені»,  (2-4 

класи) 

І тиждень виставка Покотило О.І. 

2 Заходи до Міжнародного дня музики (1 жовтня): 

 бесіда «Музика поруч з нами», (1-ші класи); 

І – ІІ 

тиждень 

звіт вчителі 

музичного 



 інформаційна сторінка «Музичний фольклор 

рідного краю», (2-гі класи); 

 бесіда «Мої музичні захоплення», (3-ті класи); 

 бесіда «Як слухати музику», (4-ті класи); 

 презентація «Люби музику – вона 

облагороджує думки і почуття», (5-ті класи); 

 міні-концерт «Чарівна мелодія скрипки», (6-

ті класи); 

 переспіви «Люблю я пісню українську», (7-мі 

класи); 

 бесіда «Чи розуміємо ми оперу?», (8-мі класи). 

мистецтва 

3 Літературний салон «Україна поетична», (10-11 

класи) 

І тиждень сценарій вчителі 

укр. мови та 

літератури 

4 Свято «Міс Осінь», (1-4 класи) ІІ тиждень інформація Покотило О.І. 

5 Літературний конкурс читців поезії «Я лиру 

посвятил народу своему», (8-11 класи) 

ІІ тиждень звіт вчителі 

світової 

літератури 

6 Бесіди: 

 «Як фарбами передати настрій», (1-ші класи); 

 «Вчимося етикету», (2-гі класи); 

 «Культура поведінки: йдемо до музею, 

кінотеатру, цирку», (3-ті класи); 

 «Про що розповідають картини», (4-ті класи); 

 «Народ скаже – як зав’яже», (5-ті класи); 

 «Мистецтво та мої емоції», (6-ті класи); 

 «Культурна людина. Яка вона?»,  (7-мі класи); 

 «Духовність особистості  і  мистецтво»,  

(8-мі класи); 

 «Подорож мережею Інтернет: електронні 

бібліотеки, віртуальні музеї», (9-ті класи); 

 «На цій Землі ми спадкоємці чи вандали?»,  

(10-й клас); 

 «Діловий етикет: зовнішній вигляд ділової 

людини, мистецтво спілкування», (11-й  клас). 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 
 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

7 Тематичні класні години: 

 «Музика в природі: пори року», (1-ші класи); 

 «Краса природи в творах образотворчого 

мистецтва», (2-гі класи); 

 «У царині мистецтва»,  (3-ті класи); 

 «За народними ремеслами до світу 

мистецтва», (4-ті класи); 

 «Символи і образи в українському мистецтві», 

(5-ті класи); 

 «Студія знавців поезії», (6-ті класи); 

 «Письменники рідного краю», (7-мі класи); 

 «І на тім рушникові…», (8-мі класи); 

  «У світі кіномистецтва», (9-ті класи); 

 «Картинними галереями України: перлини 

світового живопису», (10-й клас); 

 «Молодіжна субкультура:  сучасні вияви в 

суспільстві»,  (11-й  клас). 

 
І тиждень 

І тиждень 

 
І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

 

 

І тиждень 
 

ІІ тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 



8 Виставка творчих робіт членів клубу «Барвінок», 

(1-11 класи) 

ІІ тиждень виставка Макаренко І. В. 

9 Анкетування  «Чи вважаєш ти себе культурною 

людиною?»,  (9-ті класи) 

ІІ тиждень аналіз Покотило О.І. 

10 Тематичні екскурсії з відвідуванням об’єктів 

історико-культурної спадщини  рідного  краю 

протягом 

місяця 

аналіз класні 

керівники 

11 Заходи щодо відзначення 120-річчя  від  дня 

народження  Олександра  Довженка: 

 засідання за круглим столом «Історична 

пам'ять у творах О. Довженка», (11-й клас) 

 

 

IV тиждень 

 

 

 

матеріали 

 

 

Білявська Т.І. 

 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  праці 
«Землю сонце прикрашає, а людину - праця!» 

(ІІІ  та  ІV тиждень жовтня – 12.10. – 23.10.) 
Реалізація  трудового  виховання та профорієнтації 

12 Операція «Осінь кличе нас»  (трудовий десант на 

території школи з прибирання опалого листя, 

упорядкування клумб), (4-11 класи) 

протягом 

місяця 

аналіз класоводи,  

класні  

керівники 

13 Поновлення інформації на стенді профорієнтації ІІІ тиждень інформація Макаренко І. В. 

14 Зустріч із спеціалістом Світловодського міського 

центру зайнятості:  

 профорієнтація учнів;  

 лекція «Вибір професії: як не помилитися?» 

IV тиждень 

 

інформація Макаренко І. В. 

15 Бесіди: 

 «Ми любимо працювати», (1-ші класи); 

 «Навіщо людина працює», (2-гі класи); 

 «Цінуймо працю інших», (3-ті класи); 

 «Праця прикрашає людину», (4-ті класи); 

 «Як організувати свій час», (5-ті класи); 

 «Що означає культура навчальної праці?»,     

(6-ті класи); 

 «Як навчитись цінувати і розраховувати час?»,  

(7-мі класи); 

 «Освіта – шлях до майбутньої професії», (8-мі 

класи); 

 «Як не помилитися у виборі професії?», (9-ті 

класи); 

 «Твій особистий бюджет»,  (10-й клас); 

 «Ти і ринок праці: чи обов’язково бути 

студентом?», (11-й  клас). 

 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 
 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

16 Тематичні класні години: 

 «Про двох братів – Умійка та Невмійка»,      

(1-ші класи); 

 «Професія моїх батьків», (2-гі класи); 

 «До джерел народних ремесел»,  (3-ті класи); 

 «Трудові традиції української родини»,        

(4-ті класи); 

 «Вчись учитись, щоб уміти трудитись», (5-ті 

класи); 

 «Ціна однієї хвилини», (6-ті класи); 

 «Чарівна краса вишиванки», (7-мі класи); 

 «Формула вибору професії:  можу + хочу + 

треба», (8-мі класи); 

 
ІV тиждень 

 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 



  «Світ професій: праця та покликання», (9-ті 

класи); 

 «Сучасні вимоги до  якостей майбутнього 

фахівця », (10-й клас); 

 «Вільний час – простір для розвитку 

здібностей»,  (11-й  клас). 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

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

нім».  Генеральне прибирання класних кімнат 

(3-11 класи) 

24.10. 

2014 р. 

звіт класоводи, 

класні 

керівники 

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

1 Індивідуальні бесіди з учнями, що перебувають 

на  внутрішкільному обліку,  з  профілактики 

правопорушень 

протягом 

місяця 

рекомендації  класні керівники, 

практичний 

психолог, 

Макаренко І. В. 

2 Підготовка  до наради при директору 

«Соціальний захист учнів школи» 

І – ІІ  

тиждень 

аналіз Макаренко І. В., 

практичний 

психолог 

3 Проведення 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 

протягом 

місяця 

журнали 

психолого-

педагогічних 

спостережень 

практичний 

психолог, 

класні 

керівники 

4 Робота консультативного пункту для батьків, які 

мають труднощі у сімейному вихованні 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

5 Бесіда про дотримання вимог щодо користування 

мобільними  телефонами  у навчальному закладі,  

(5-11 класи) 

І тиждень аналіз класні 

керівники 

6 Година спілкування «Уникнення злих товариств… 

Бо хто до кого пристане, таким і сам стане»,  (5-ті 

класи ) 

І тиждень конспект класні 

керівники 

7 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Правовий статус неповнолітніх», (6-ті класи) 

ІІІ тиждень матеріали вчитель 

правознавства, 

представник 

КМСД 

8 Засідання Ради профілактики правопорушень: 

 про підсумки проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу-рейду «Урок»; 

 про виявлення дітей «групи ризику» та 

організацію роботи з ними; 

 індивідуальна робота з учнями, схильними до 

правопорушень чи пропусків занять та їх 

батьками (за поданням класних керівників); 

 аналіз роботи педагогів-наставників з 

учнями, що перебувають на внутрішкільному 

обліку,  протягом І чверті. 

 

ІV тиждень протокол Макаренко І.В., 

Грінченко В. М. 

5.  Робота учнівського самоврядування 

1 День учнівського самоврядування  03.10. 

2014 р. 

план 

проведення 

Покотило О.І. 

2 Засідання Ради лідерів школи 

 

щотижня звіт Покотило О.І. 

3 Участь у проведенні  Європейського тижня міс-

цевої демократії:  зустріч членів учнівського само-

врядування з селищним  головою Паськом О. О.  

ІІ тиждень інформація Покотило О.І. 



6.  Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Робота консультаційного пункту для класних 

керівників: 

 педагогічне керівництво учнівським 

самоврядуванням; 

 організація та проведення виховних заходів. 

протягом 

місяця 

рекомендації 

 

Макаренко І.В., 

Покотило О.І. 

2 Методична оперативка «Організація роботи 

класного керівника щодо профілактики дитячого 

травматизму»  

І тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

3 Ознайомлення класних керівників з новинками 

методичної літератури та періодичними 

виданнями з питань виховної роботи  

ІІ тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

4 Надання методичної допомоги молодим класним 

керівникам в організації виховної роботи з класом 

протягом 

місяця 

рекомендації Макаренко І. В. 

5 Організація взаємовідвідування  виховних заходів 

старших вчителів, вчителів вищої категорії 

молодими  класними  керівниками 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

6 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

7 Засідання ШМО класних керівників (згідно 

плану роботи ШМО) 

 Система роботи  класоводів та класних 

керівників з питань безпеки життєдіяльності з 

учнями школи 

V тиждень протокол Грінченко В.М. 

Макаренко І.В. 

7. Робота з батьками 

1 День відкритих дверей 06.10.  інформація класні керівники 

2 Робота консультаційної психолого-педагогічної 

служби для батьків «Сімейна педагогіка»: 

 психологічні консультації для багатодітних 

батьків з метою надання методичної 

допомоги у сімейному вихованні 

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 

3 Проведення  тематичних класних батьківських  

зборів  та  батьківського лекторію (згідно плану),  

(1-11 класи) 

протягом 

місяця 

протокол класоводи, 

класні 

керівники 

4 Педагогічний всеобуч батьків протягом 

місяця 

інформація класні 

керівники 

5 Робота «телефону довіри» протягом 

місяця 

інформація класні 

керівники 

6 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика шлунково-кишкових 

захворювань; 

 «Увага! Гриби та отруйні рослини». 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

рекомендації 

 

бюлетень 

 

 

 

Гром Н. В. 

 

Гром Н. В. 

8. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 
1 Аналіз   проведення  батьківських  зборів 

протягом  І чверті 

V тиждень аналіз Макаренко І. В. 

2 Аналіз охоплення учнів школи туристичними 

поїздками, походами, екскурсіями, проведення 

заходів до Дня туризму  

V тиждень інформація Макаренко І.В. 

 

3 Контроль за чергуванням  вчителів  та  учнів  по 

школі 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

4 Контроль за відвідуванням учнями  школи протягом звіт класні 



протягом місяця;  попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та бездоглядності 

місяця  керівники 

5 Оперативний контроль за проведенням класними 

керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

6 Класно-узагальнюючий контроль за дотриманням 

єдиних вимог до учнів, (5-ті класи) 

ІV тиждень аналіз Макаренко І. В. 

7 Контроль за проведенням вільного часу   учнями, 

що перебувають на  внутрішкільному  обліку 

ІІІ тиждень інформація Макаренко І. В. 

8 Контроль ведення журналів  спортивних секцій, 

гуртка, журналів  цільових  інструктажів, класних 

журналів  (вступний інструктаж, бесіди з  БЖ)  

V тиждень аналіз Макаренко І. В. 

9 Аналіз проведення заходів до Міжнародного дня 

громадян похилого віку 

до 02.10. інформація Макаренко І.В. 

 

10 Аналіз заходів щодо  героїзації осіб, які віддали 

життя за незалежність України, вшанування їх 

пам’яті, патріотичне виховання молоді та 

консолідацію Українського народу 

до 05.10. інформація Макаренко І.В. 

 

11 Аналіз  виконання плану Заходів щодо підготовки 

та відзначення 70-ї річниці визволення України та 

70-ї річниці Перемоги у ВВв 

до 15.10. інформація Макаренко І.В. 

 

12 Аналіз заходів щодо  відзначення у 2015 році Дня 

захисника України у навчальних закладах міста 

до 16.10. інформація Макаренко І.В. 

 

13 Аналіз  виконання плану Заходів щодо реалізації 

Національної кампанії «Стоп насильству!» на 

період  до  2015 року 

до 20.10. інформація Макаренко І.В. 

 

14 Аналіз  виконання плану Заходів щодо 

профілактики правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді (наказ № 310 від 27.11.2012 р.) 

до 25.10. інформація Макаренко І.В. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  VІ.   Безпека життєдіяльності учнів 
 

 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Заходи  Місячника безпеки під час використання  

газу в побуті   (відповідно до розробленого плану): 

 проведення бесід з учнями «Безпечне 

використання газу в побуті»; 

 зустріч учнів  з працівниками газового 

господарства м. Світловодська. 

протягом 

місяця 
 

 

план 
заходів 

класоводи, 
 класні керівники, 

Покотило О. І., 
Макаренко І.В. 

2 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 

3 Проведення інструктажів з охорони праці з клас-

ними керівниками при прибиранні території шкіль-

ного подвір’я,  генерального прибирання класу 

ІІ тиждень журнал 

реєстрації 

інструктажів 

Макаренко І.В. 

4 Проведення цільових інструктажів з  безпеки 

життєдіяльності з учнями при прибиранні 

території шкільного подвір’я 

ІІ тиждень журнал 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи  
4-х класів,  

класні керівники 



5 Проведення бракеражу  їжі, контроль за 

дотриманням питного  режиму  

щоденно аналіз Гром Н. В. 
 

6 Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, які позбавлені батьківського піклування. 

Медогляд дітей даної категорії 

протягом 

місяця 
списки, 

заходи 
Макаренко І.В., 

Гром Н.В. 

7 Проведення вітамінізації всіх учнів школи з 

метою підвищення захисних сил організму 

протягом 

місяця 
аналіз Гром Н.В. 

8 Вивчення стану роботи шкільної  їдальні, якості 

харчування учнів 

протягом 

місяця 
аналіз Омельченко С.М. 

Неведріна Л.В.. 

9 Випуск санбюлетеня  «Обережно, гриби!» I тиждень санбюлетень Гром Н.В. 

10 Проведення профілактичних бесід з учнями про 

заборону вживання грибів «Обережно, гриби!» 

І – ІІ 

тиждень 
зміст 

бесіди 
класоводи, 

класні 

керівники 
11 Бесіда про культуру використання мобільних 

телефонів в навчальному закладі 

ІІ тиждень зміст 
бесіди 

класоводи, 

класні 

керівники 
12 Організація проведення санації  учнів ІІІ тиждень списки Гром Н.В. 

13 Проведення  профілактичних  щеплень  учням IV тиждень списки Гром Н. В. 

14 Проведення цільових інструктажів з  безпеки 

життєдіяльності з учнями під час генерального 

прибирання класу 

25.10. 
2013 р. 

журнал 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи  
3-х,4-х класів,  

класні керівники 

15 Своєчасне подання інформації  про всі випадки 

травмування учнів у школі 

при потребі інформація ОмельченкоС.М

. 

Контрольно-аналітична діяльність  

1 Аналіз: 

 дитячого травматизму за жовтень 2015 року 

V тиждень звіт за 

місяць 

Макаренко І. В. 

2 Контроль за: 

 системою провітрювання класних кімнат; 

 станом чергуванням вчителів під час перерв  

на шкільному подвір’ї; 

 станом охорони праці та техніки безпеки в 

навчальних кабінетах, спортзалі, під час 

проведення практичних і лабораторних робіт; 

 правильністю збереження хімічних 

препаратів у хімкабінеті. 

протягом 

місяця 
аналіз  

Гром Н. В. 
 

адміністрація 
 

Прохода Н. О. 
 

 

 
Крупа Л. М. 

 


