
Л И С Т О П А Д     2016-2017 н. р. 

 

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

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організаційно-педагогічні заходи 

1 Засідання ради школи: 

 Робота Ради профілактики школи 

 Попередження дорожньо-транспортного 

травматизму учасників навчально-виховного 

процесу 

 Стан навчально-виховної роботи в школі 

протягом І семестру 

ІІІ тиждень протокол Омельченко С.М. 

 

2 

 
Нарада при заступнику директора з виховної 

роботи:  

 Про проведення Тижня знань Пожежної 

безпеки 

 Ефективність та якість роботи практичного 

психолога  

 Про підготовку та проведення методичного 

семінару  «Загальноосвітня школа як активна 

соціально-педагогічна система з ціннісно 

орієнтованим виховним середовищем» 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

інформація 

 

 

Макаренко І.В. 

2. Організаційно-педагогічна діяльність 

1 Складання індивідуальних психологічних карт на 

дітей «групи ризику» 5-8 класів і розробка реко-

мендацій учителям, батькам щодо роботи з дітьми 

з високим рівнем дезадаптації. 

 

ІІ тиждень рекомендації практичний 

психолог 

 

2 Комплектування груп першокласників з метою 

проведення психологічних занять, спрямованих на 

підвищення рівня адаптації дітей до школи 

 

ІV тиждень аналіз практичний 

психолог 

3. Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз: 

 читацьких інтересів учнів; 

 роботи вчителів з обдарованими  учнями; 

 системи роботи школи з обліку відвідування 

учнями школи. 

 

протягом 

місяця  

довідка адміністрація 

2   Контроль за: 

 роботою факультативів; 

 роботою гуртків; 

 роботою спортивних секцій; 

 відвідуванням занять учнями 1-11 класів; 

 навчанням учнів, котрі за станом фізичного 

здоров’я не можуть відвідувати школу 

 

протягом 

місяця 

узагальнення адміністрація 

 



РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 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 

2 Відкриті класні години: 

 «Всі народи України живуть у злагоді і 

мирі», (4-Б клас); 

 «Ми діти твої, Україно!», (6-Б клас); 

 «Твої  права та обов’язки: абетка 

громадянина», (8-А клас); 

 «Заграй веселково, українська мово!», (11 

клас); 

 «Милуємося осінньою  красою  рідної 

природи», (1-Б клас); 

 «Людина для професії чи професія для 

людини?», (9-Б клас). 

 

 

ІІ тиждень 
 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 

 

ІV тиждень 

розробки 

заходів 

 

 

 

Макарук А.В. 
 

 

Стасовська О.В. 

 

Мельник Н.М. 

 

Грінченко В.М. 

 

Лобанова Н.Л. 

 

 

Пономаренко А.М. 

3 Розробка  Заходів до Дня української писемності 

та мови (9 листопада) 

01.11.-02.11. 

2015 р. 

план  

заходів 

Макаренко І. В., 

Полтавець Т.А. 

4 Розробка  Заходів щодо відзначення 

Міжнародного  дня  толерантності (16 листопада) 

І тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

5 Підготовка плану Заходів  щодо  проведення 

акції «16 днів проти насильства» 

І тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

6 Розробка  Заходів щодо відзначення Дня Гідності  

і Свободи (21 листопада)    

ІІ тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

7 Підготовка до проведення  Заходів щодо від-

значення   Дня пам’яті жертв голодоморів  

(четверта субота  місяця  - 28  листопада) 

ІІ тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В., 

класоводи, 

класні керівники 

8 Підготовка до проведення Заходів  щодо від-

значення  Міжнародного дня інваліда  (3 грудня) 

ІІ тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

9 Психологічний  лекторій: 

 «Як організувати свій вільний час», (9-ті 

класи)    

ІІ тиждень рекомендації практичний 

психолог 

10 Інтелектуальна гра «Найрозумніший», (9-11класи) ІІІ тиждень сценарій Закопайло Ю.Д. 

11 Підготовка графіка проведення Новорічних 

ранків для учнів школи 

ІV тиждень графік Макаренко І. В. 

12 Розробка  Заходів щодо відзначення Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом (1 грудня) 

ІV тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

13 Підготовка до семінару заступників директорів 

шкіл з виховної роботи,  методистів ПНЗ, 

педагогів-організаторів   на  базі школи 

протягом 

місяця 

матеріали Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д. 

2. Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Семінар  заступників директорів шкіл з виховної 

роботи,  методистів ПНЗ, педагогів-організаторів   

на  базі  ЗШ № 8  з теми: 

 «Загальноосвітня  школа  як  активна 

соціально-педагогічна система  з  ціннісно  

орієнтованим  виховним  середовищем» 

30.11. рекомендації Макаренко І. В. 



2 Заходи до Дня української писемності та мови 

(9 листопада)   (відповідно до розробленого плану) 

І тиждень інформація Полтавець Т. А., 

вчителі укр. мо-

ви та літератури 

3 Конкурс відеокляпів «Кумири і кумирчики»,     

(5-10 класи) 

ІІ тиждень сценарій Закопайло Ю.Д. 

4 Виконання Заходів   щодо   відзначення 

Міжнародного  дня толерантності  (16 листопада), 
(відповідно до розробленого плану) 

ІІ тиждень інформація Макаренко І. В. 

 Заходи щодо відзначення в школі Дня Гідності і 

Свободи (21 листопада)   (відповідно до розробленого 

плану) 

ІІІ тиждень план  

заходів 

Закопайло Ю.Д., 

вчителі історії 

5 

 
Виконання Заходів щодо відзначення Дня 

спільних дій в інтересах дітей   (20 листопада), 
(відповідно до розробленого плану) 

І - ІІ 

тиждень 

інформація Макаренко І. В. 

6 Виконання Заходів   щодо  проведення акції «16 

днів проти насильства» (15 листопада –10 грудня) 
(відповідно до розробленого плану) 

ІІІ - ІV 

тиждень 

інформація Макаренко І. В. 

7 Заходи щодо відзначення Дня пам’яті жертв 

голодоморів 

(четверта субота  місяця - 28  листопада): 

 тематична  книжкова виставка в шкільній 

бібліотеці «Пам’ять народу не убієнна»; 

 конкурс  плакатів «Вбиті голодом зникнуть 

без нашої пам’яті», (8-11 класи); 

 усний журнал «День пам’яті жертв 

Голодомору», (4-6 класи); 

 виховна година «Голодомор – невиплакані 

сльози України», (7-9 класи); 

 урок пам’яті «У молитві схиляємо коліна», 

(10-11 класи); 

 участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку». 

ІІІ – ІV 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
28.11. 

інформація Макаренко І. В., 

Закопайло Ю.Д., 

класоводи, 

класні керівники 

8 Заходи до Міжнародного дня інваліда  (3 грудня): 

 обстеження житлово-побутових умов прожи-

вання дітей з обмеженими можливостями з 

метою надання їм соціально-побутової 

допомоги; 

 «круглий стіл» для лідерів 9-11-х класів  «Що 

ми можемо зробити для поліпшення життя 

дітей з особливими потребами?»; 

 проведення благодійної акції «Хай живе 

надія!», (1-11 класи); 

 бесіда «Всі ми рівні», ( 1-2 класи); 

 година спілкування «Добро починається з 

тебе», (3-ті класи); 

 тренінг «Вчимося бути толерантними», (4-ті 

класи); 

 виставка плакатів та малюнків «Що таке 

доброта і милосердя?», (5-6 класи); 

 урок доброти «Дивіться на нас як на рівних»,  

( 7-мі класи); 

 виховна година «Толерантність до людей з 

особливими потребами», ( 8-мі класи); 

ІІІ - ІV 

тиждень 

інформація Макаренко І. В., 

Закопайло Ю.Д., 

класоводи, 

класні 

керівники 



 година спілкування «Наперекір долі – до 

успішного і щасливого життя», (9-ті класи); 

 КТС: організація і проведення благодійного 

концерту  «Будьмо милосердними!» (10 -11 

класи). 
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.) 

 анкетування «Перевір себе. Що ти знаєш про 

наркотики та наркоманію?», (8-мі класи); 

 виступ  агітбригади  «Наркоманія – крок у 

безодню», (5-ті класи). 

 

 

 

 

 

 

І тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

 

 

аналіз 

 

 

сценарій 

 

 

 

 

 

 

практичний 

психолог 

 

Закопайло Ю.Д. 

10 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 виховна година «Захистіть мене від лиха і зла, 

ба я дитинка ще мала», (1-ші класи); 

 година інформації «Міжнародні нормативні 

акти захисту прав дитини: Декларація прав ди-

тини, Конвенція про права дітей», (7-мі класи); 

 година спілкування «Права і обов’язки підлітка 

в родині і в соціумі», (10-й клас). 

 

 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

І тиждень 

 

 

 
ІІ тиждень 

 

 

 

 

 

розробка 

заходу 

інформація 

 

 

 
розробка 

заходу 

 

 

 

 

 

класоводи 

 

класні 

керівники 

 

 
класний 

керівник 

11 Виконання Заходів  на тему «Права людини почи-

наються з прав дитини» з нагоди річниці ра-

тифікації Україною Конвенції ООН про права 

дитини: 

 демонстрація презентації «Конвенція ООН 

про права дитини в малюнках», (3 - 4 класи); 

 бесіда «Які права насправді мені потрібні в 

школі?», (5 - 6 класи); 

 година спілкування  «Права і обов’язки: знай 

і виконуй!», (8-мі класи); 

 усний журнал на тему «Права дитини у 

сучасному світі»,  (9-ті класи); 

 вікторина «Конституційні права, свободи та 

обов’язки громадян», (11-й клас). 

І – ІІ 

тиждень 

інформація Макаренко І. В., 

Закопайло Ю.Д., 

класоводи, 

класні 

керівники 

12 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!»: 

 бесіда  «Жорстоке поводження з дітьми», (4-ті 

класи); 

 анкетування  «Що породжує жорстокість у 

підлітків?»,  (7  класи); 

 диспут «Насильство в сім’ї та суспільстві», 

(11-ті класи). 

 

 

 

І тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 

 

 

аналіз 

 

 

аналіз 

 

інформація 

 

 

 

класоводи 

 

 

практичний 

психолог 

класний 

керівник 

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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 тренінг  «Насильство та як його уникнути»,  

(10-й клас). 

ІІІ тиждень 

 

розробка 

заходу 

класний 

керівник 

14 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 конкурс малюнків «Дружать діти на планеті», 

(4-ті класи); 

 тренінг  «Моє ставлення до людей іншого 

кольору шкіри», (5-ті класи); 

 виховна година «Ми живемо серед людей 

інших національностей», (6-ті класи); 

 ділова гра «Ксенофобія: як зробити крок до 

расової терпимості», (10-й клас). 

 

 
ІІ тиждень 

 
ІV тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

 
виставка 

 
матеріали 

 

 

розробка 

заходу 

 

сценарій 

 

 
класоводи 

 
класні 

керівники 

 

класні 

керівники 

 

класний 

керівник 

15 Виконання Заходів щодо протидії тероризму: 

 бесіда «Правила поведінки в умовах вчинен-

ня терористичного акту», (2-3 класи); 

 фотовернісаж «Трагічні наслідки 

терористичної діяльності». 

 

 

І тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 

 

зміст бесіди 

 

 

матеріали 

 

 

класоводи 

 

 

Макаренко І. В. 

16 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 урок гендерної грамотності для учнів 2-х 

класів «Я – хлопчик. Я - дівчинка.» 

 

 

 

 

 IІІ тиждень 

  

 

 

 

 

конспект 

заходу 

 

 

 

 

класоводи 

 

17 Заходи    щодо  запобігання  торгівлі  людьми  на 

період до 2020 року (наказ № 176 від 27.05.2016 р.): 

 бесіда «Правила безпечної поведінки. Моя 

поведінка в небезпечній ситуації»,   (5 класи) 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

розробка 

заходу 

 

класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

18 Заходи з відзначення в навчальних закладах міста 

100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років  (наказ № 95 від  21.03.2016 р.): 

 година спілкування  «Історія, олюднена 

постатями:  П.Скоропадський в українській 

історії» (6-ті класи). 

 

 

 

 

I тиждень 

 

 

 

 

розробка 

заходу 

 

 

 

 

класні 

керівники 

3. Робота з учнями відповідно до Основних орієнтирів виховання 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  суспільства 
«Ми – громадяни України!» 

(І та ІІ тиждень листопада – 31.10. – 11.11.) 
Реалізація  громадянського  та  правового  виховання 

1 Бесіда  «Стою  струнко й урочисто,  коли звучить 

Гімн моєї держави», (1-ші  класи) 

І тиждень рекомендації класоводи 

2 Конкурс дитячого малюнка  «Ми живемо в 

Україні»,  (5 - 8  класи) 

ІІ тиждень виставка вчителі 

образотв. 

мистецтва 

3 Бесіди: 

 «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї 

Батьківщини», (1-ші класи); 

 «У нас одна Батьківщина – наша рідна 

Україна», (2-гі класи); 

 «Моя родина, моя школа, моє місто, мій 

народ», (3-ті класи); 

 «Державна символіка України», (4-ті класи); 

 

І тиждень 

 
І тиждень 

 
 

І тиждень 

 

І тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 



 «Твоя активна життєва позиція», (5-ті класи); 

 «Демократичні принципи і цінності», (6-ті 

класи); 

 «Сторінками історії рідного краю», (7-мі 

класи); 

 «Українці за кордоном. Що таке діаспора?»,   

(8-мі класи); 

 «Громадянське суспільство – гарантія 

дотримання прав людини», (9-ті класи); 

 «Що таке громадянська зрілість?»,  (10-й клас); 

 «Правосвідомість громадянина», (11-й  клас). 

І тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

ІІ тиждень 
 

ІІ тиждень 

4 Тематичні класні години: 

 «Наша мова – солов’їна», (1-ші класи); 

 «Кожному миле його слово рідне…», (2-гі 

класи); 

 «Я – маленький громадянин»,  (3-ті класи); 

 «Всі народи в Україні живуть в злагоді і 

мирі», (4-ті класи); 

 «Тарасове слово», (5-ті класи); 

 «Моя земля – земля моїх предків», (6-ті 

класи); 

 «Хто вони були такі – запорізькі козаки?», (7-

мі класи); 

 «Видатні особистості України», (8-мі класи); 

  «Твоя правова культура», (9-ті класи); 

 «Демократія як загальнолюдська цінність», 

(10-й клас); 

 «Якби я був політиком…»,  (11-й  клас). 

 
ІІ тиждень 

ІІ тиждень 
 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 
 

 

ІІ тиждень 

 
ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

5 Правова вікторина «На терезах Феміди», (9-ті 

класи) 

І тиждень інформація вчителі 

правознавства 

6 Рольова гра «Юні прокурори, судді, адвокати», 

(10 – 11 класи)  

ІІ тиждень звіт вчителі 

правознавства 

7 Акція «16 днів проти насильства» ІІІ тиждень заходи Закопайло Ю.Д. 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  природи 
«До всього треба доторку душі! Краса природи – їй нема межі…» 

(ІІІ  та  ІV тиждень листопада – 14.11. – 25.11.) 
Реалізація  екологічного   виховання 

8 Трудовий десант.  Акція «Листя»,  (4-11 класи) ІІІ тиждень аналіз адміністрація, 

класні 

керівники 

9 Виступ  екологічної  агітбригади «Ми – на  варті 

природи!», (5 – 6 класи) 

ІІІ тиждень сценарій Закопайло Ю.Д., 

Крупа Л. М. 

10 Бесіди: 

 «Чистий клас», (1-ші класи); 

 «Квітковий календар», (2-гі класи); 

 «Тварини взимку потребують твоєї допомоги», 

(3-ті класи); 

 «Чисте довкілля», (4-ті класи); 

 «Ми відповідаємо за тих, кого приручили», (5-

ті класи); 

 «До природи – не неси шкоди», (6-ті класи); 

 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 
 

 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 



 «Вітамінна скарбниця»,  (7-мі класи); 

 «Замість ялинки – зимовий букет», (8-мі 

класи); 

 «Екологічна юстиція», (9-ті класи); 

 «Вплив канцерогенів у продуктах харчування 

на організм людини»,  (10-й клас); 

 «Екологічне маркування товарів», (11-й  клас). 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

11 Тематичні класні години: 

 «Милуємося осінньою  красою  рідної 

природи», (1-ші класи); 

 «Природа в загадках, прислів’ях, віршах», (2-

гі класи); 

 «Подарунки осені»,  (3-ті класи); 

 «В усі пори року прекрасна земля», (4-ті 

класи); 

 «Аптека бабусі Медуниці», (5-ті класи); 

 «Сім природних чудес України», (6-ті класи); 

 «Здорова природа – здорова людина», (7-мі 

класи); 

 «Екологічні проблеми в природі нашого 

краю», (8-мі класи); 

 «Екологічний КВК», (9-ті класи); 

 «Біль твоєї землі, Україно!», (10-й клас); 

 «Природа, цивілізація, людина: пошук 

гармонії»,  (11-й  клас). 

 
ІV тиждень 

 
ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

 
ІІІ  тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

12 Конкурс фотоаматорів «Природа і фантазія»,      

(7 - 9 класи) 

ІV тиждень виставка Закопайло Ю.Д. 

13 Екологічна конференція  «Природоохоронні 

території Світловодського району та 

Кіровоградської області», ( 10 - 11 класи) 

ІV тиждень 

 

інформація вчителі біології 

 

14 Тематичні екскурсії з відвідуванням об’єктів 

природно-заповідного фонду  рідного  краю 

протягом 

місяця 

аналіз класні 

керівники 

15 Участь у обласному туристсько-краєзнавчому 

фотоконкурсі «Туризм нас єднає», (5-11 класи) 

протягом 

місяця 

інформація, 

фотороботи 

Макаренко І. В., 

Закопайло Ю.Д. 

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 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 

3 Робота консультативного пункту для дітей та 

батьків із сімей,  що  опинилися  в  складних 

життєвих обставинах 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

4 Вивчення умов проживання та виховання дітей у 

сім’ях,  що опинилися в складних життєвих 

обставинах 

І тиждень акт Макаренко І. В., 

педагоги-

наставники 

5 Оновлення  психолого-педагогічних  карток 

спостережень за учнями, що перебувають на 

І тиждень аналіз Макаренко І. В., 

педагоги-



внутрішкільному контролі  наставники 

6 Всесвітній день відмови від куріння  (третій 

четвер листопада): 

 акція «День без куріння»; 

 дискусія «Що робити, коли почав палити», 

(8 - 9 класи); 

 соціологічне опитування «Ваше ставлення 

до проблеми паління», (8-11 класи). 

19.11. 

2015 р. 

аналіз Макаренко І. В., 

Закопайло Ю.Д.., 

практичний 

психолог 

7 Внесення коректив до соціального паспорту 

школи (за потребою) 

ІІ тиждень соціальний 

паспорт 

школи 

Макаренко І. В. 

8 Психологічний тренінг «Позитивне підкріплення 

стосунків  з однолітками», (7-мі класи) 

ІІІ тиждень рекомендації практичний 

психолог 

9 Акція «Хай живе надія!» до Міжнародного дня 

інваліда (допомога дітям з обмеженими 

можливостями)  

ІІІ - ІV 

тиждень 

інформація Закопайло Ю.Д. 

10 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Адміністративна та кримінальна відпо-

відальність неповнолітніх», (8-мі класи) 

ІV тиждень інформація вчитель 

правознавства, 

представник 

КМСД 

11 Зустріч із спеціалістом Центру соціальних служб 

для сім’ї,  дітей  та молоді  Світловодського 

міськвиконкому,  (10-11 класи) 

протягом 

місяця 

інформація Макаренко І. В. 

12 Проведення громадського огляду умов 

утримання, навчання, виховання, оздоровлення, 

працевлаштування дітей-сиріт та дітей, які 

знаходяться під опікою. Підготовка звітів до 

управління освіти 

ІІІ - ІV 

тиждень 

звіти класоводи, 

класні 

керівники 

13 Підготовка інформації про дітей, які виховуються 

у  ДБСТ родини Слободяників, до управління 

освіти 

ІІІ - ІV 

тиждень  

характерис-

тики 

класоводи, 

класні 

керівники 

14 Рейд «Комп’ютерний клуб» протягом 

місяця 

інформація адміністрація 

15 Планування інформаційно-просвітницьких тема-

тичних заходів щодо проведення Тижня права 

ІV тиждень план  

заходів 

вчителі 

правознавства 

5. Робота учнівського самоврядування  
1 Засідання Ради лідерів школи щотижня звіт Закопайло Ю.Д. 

2 «Мозковий штурм»  лідерів  школи  (5 – 11 класи): 

 про підготовку та проведення благодійної 

акції «Хай живе надія!» 

І тиждень інформація Закопайло Ю.Д.. 

3 Засідання  «круглого столу» для лідерів 9-11-х 

класів  «Що ми можемо зробити для поліпшення 

життя дітей з особливими потребами?» 

ІІІ тиждень інформація Закопайло Ю.Д. 

4 Рейд-перевірка членами Ради лідерів стану закрі-

пленої за класами  території шкільного подвір’я  

ІV тиждень звіт Закопайло Ю.Д. 

6. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Методична оперативка «Методичні рекомендації 

щодо відзначення Дня Гідності і Свободи» 

І тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

2 Підготовка тематичних класних годин до Дня па-

м’яті жертв Голодомору та політичних репресій  

І тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

3 Співбесіда з класними керівниками щодо своє-

часного вживання заходів із запобігання необ-

ґрунтованого  пропуску  занять і запізнень учнів 

ІІ тиждень аналіз Макаренко І. В. 



4 Заняття  Школи професійної адаптації молодого 

класного керівника: «Методика роботи  класного 

керівника загальноосвітньої  школи» 

ІІІ тиждень протокол  Макаренко І. В., 

Мельник Н.М. 

5 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

7 Поповнення новими матеріалами методичної 

папки «На допомогу класному керівнику» 

 

протягом 

місяця 

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»: 

 індивідуальне консультування батьків учнів 5-х 

класів «Причини труднощів, що виникають у 

процесі адаптації; шляхи взаємодії в їх 

подоланні» 

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 

4 Проведення бесід з батьками  щодо  профілакти-

ки побутового травматизму серед дітей 

протягом 

місяця 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

5 Індивідуальна робота з батьками, які не приділя-

ють належної  уваги  навчанню і вихованню дітей 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

6 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика паразитарної захворюваності; 

 профілактика захворювань органів зору. 

 

 

 

І тиждень 

ІІІ тиждень 

 

 

 

бюлетень 

рекомендації 

 

 

 

Гром Н. В. 

Гром Н. В. 

7 Відвідування вдома сімей дітей, які пропускають 

заняття без поважних причин 

ІІІ тиждень інформація класні 

керівники 

8 Педагогічний консиліум класних керівників та 

вчителів-предметників: 

 проведення співбесід з батьками учнів, які не 

встигають у навчанні, надання методичних 

рекомендацій 

ІV тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

9 День довіри (консультації  психолога, класних 

керівників із проблем родинного виховання) 

ІV тиждень аналіз  класні керівники, 

психолог, 

адміністрація 

10 Засідання загальношкільного батьківського 

комітету:  

 Спільна робота школи та сім'ї у вирішенні 

проблем навчання і виховання школярів 

 Творчий розвиток особистості. Естетичне 

виховання 

 Результати медичного огляду школярів, стан 

здоров’я та шляхи його покращення 

ІІ тиждень протокол Омельченко С.М. 

голова 

батьківського 

комітету 

8. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 
1 Здійснення контролю за станом закріпленої за 

класами  території шкільного подвір’я  

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

2 Контроль за зовнішнім виглядом учнів протягом 

місяця 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

3 Контроль за чергуванням  вчителів  та  учнів  по 

школі 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 



4 Контроль за відвідуванням учнями  школи 

протягом місяця;  попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та бездоглядності 

протягом 

місяця 

звіт 

 

класоводи, 

класні 

керівники 

5 Контроль надання характеристик на дітей, що 

виховуються у ДБСТ Слободяників 

до 01.12. характер-

ристики 

Макаренко І.В. 

 

6 Оперативний контроль за проведенням класними 

керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

7 Оперативний контроль за станом роботи класних 

керівників щодо формування ціннісного 

ставлення до природи 

ІІІ - ІV 

тиждень 
аналіз Макаренко І.В. 

8 Аналіз заходів з відзначення діяльності 

Українських Січових Стрільців 

до 15.11. інформація Макаренко І.В. 

 

9 Аналіз заходів щодо відзначення Дня Гідності і 

Свободи 

до 20.11. інформація Макаренко І.В. 

 

10 Аналіз виконання Плану заходів з увічнення 

пам’яті захисників України на період до 2020 

року 

до 20.11. інформація Макаренко І.В. 

 

11 Аналіз виконання Заходів щодо збереження 

історичної пам’яті про перемогу у Великій 

Вітчизняній війні на 2011-2020 роки 

до 20.11. інформація Макаренко І.В. 

 

12 Аналіз виконання Заходів щодо підвищення 

рівня патріотичного виховання учнівської молоді 

до 20.11. інформація Макаренко І.В. 

 

13 Аналіз виконання заходів щодо протидії торгівлі 

людьми до 2020 року 

до 25.11. інформація Макаренко І.В. 

 

14 Аналіз виконання заходів у зв’язку з  Днем 

пам’яті жертв голодоморів 

до 27.11. інформація Макаренко І.В. 

 

15 Аналіз виконання обласної програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в 

Кіровоградській області на 2016-2020 роки 

до 01.12. інформація Макаренко І.В. 

 

16 Аналіз  проведення щорічної акції  “16 днів 

проти насильства” 

до 01.12. інформація Макаренко І.В. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  VІ.   Безпека життєдіяльності учнів 

 
№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Організація роботи Служби з розв’язання 

конфліктних ситуацій 

до 05.11. 
2015 р. 

аналіз практичний 

психолог 

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 Підготовка матеріалів до проведення Тижня 

знань БЖ та Пожежної безпеки: 

 розробка Положення про Тиждень знань 

Пожежної безпеки; 

 складання плану-сітки та плану-графіка 

проведення заходів у рамках Тижня; 

 оформлення інформаційного стенду. 

І - ІІ 

тиждень 
наказ, 

положення, 
план-сітка, 

план-графік 

Макаренко І.В. 
ОмельченкоС.М. 

 



4 Тиждень знань БЖ, Пожежної безпеки на тему: 

«Легко вогник запалити, та не просто 

загасити» 

ІІ тиждень 
07.11.-11.11. 

2016 р. 

підсумковий 

наказ, 
аналіз, 

матеріали 

ОмельченкоС.М. 
Макаренко І.В. 

5 Своєчасне подання інформації  про всі випадки 

травмування учнів у школі (за потребою) 

при потребі інформація Омельченко С.М. 

6 Випуск  санбюлетня  «Обережно, грип!» ІІІ тиждень бюлетень Гром Н.В. 

7 Робота психологічної служби з метою поперед-

ження дитячого суїциду, створення комфортних 

умов для навчання учнів 

протягом 

місяця 
рекомендації практичний 

психолог 

8 Лекція медичних працівників «Обережно! Грип, 

ГРВІ.» 

ІV тиждень  інформація Гром Н.В. 

9 Бесіда «Обережно, льодостав!», (1 – 11 класи) ІV тиждень зміст бесіди класоводи, 
класні 

керівники 
10 Участь у Всеукраїнському тижні безпеки 

дорожнього руху: 

 Єдиний відкритий урок «Безпека на дорозі 

– безпека життя!» 

18.11. 
2016 р. 

інформація Макаренко І.В. 
 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз: 

 дитячого травматизму за листопад  2015 року 

ІV тиждень звіт за 

місяць 

Макаренко І.В. 

2 Контроль  за: 

 температурним режимом у приміщеннях 

школи,  навчальних кабінетах  

протягом 

місяця 
інформація Гром Н.В. 

3 Контроль  за: 

 організацією гарячого харчування; 

 профілактикою шкідливих звичок; 

 веденням  журналів  інструктажів з  безпеки 

життєдіяльності учнів; 

 організацією фізкультхвилинок на  уроці; 

 дотриманням правил поведінки учнями на 

уроках і перервах,  відвідуванням школи. 

протягом 

місяця 
аналіз адміністрація 

 


