
Г Р У Д 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: 

 Робота  Ради профілактики правопорушень 

щодо  попередження  правопорушень  та 

злочинів серед учнівської молоді у 2015 році  

 Організація та безпечне проведення 

Новорічних свят у школі 

 Планування роботи класного керівника з 

учнями на період зимових канікул 

 Стан відвідування учнями навчальних занять 

ІІ тиждень рекомендації Макаренко І.В. 

2.  Організаційно-педагогічна діяльність 
1 День відкритих дверей з нагоди  54-ї  річниці 

школи 

 «Школа – старт наш у житті, її кожен пам'ятає» 

05.12. 

2015 р. 

узагальнення Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз: 

 виконання плану роботи школи за  

І семестр 2015-2016 н. р. 

IV тиждень аналіз Прохода Н.О. 

Макаренко І.В. 

 

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: 

 «Ми – майбутні захисники Вітчизни», (4-Б 

клас); 

 «Почути серце людини», (3-А клас); 

 «Взаємодія в родинному колі»,  (9-А клас) 

 

 

І тиждень 
 

 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

 

розробки 

заходів 

 

 

 

Постіл С.Д. 

 

Неведріна Л.В. 

Фурманська Н.О. 

3 Затвердження графіка проведення Новорічних 

ранків для учнів школи 

І тиждень графік Омельченко С.М 

4 Участь в очно-заочному обласному  конкурсі 

«Український сувенір» 

ІІ  тиждень конкурсна 

робота 

Макаренко І.В. 

5 Підготовка до проведення Новорічних ранків та 

вечорів: 

 розробка сценаріїв для   1-4,  5-6,  7-8,  9-11 класів; 

 виготовлення привітальних Новорічних 

стінгазет, (1-11 класи); 

 робота фабрики Діда Мороза, (3-7 класи); 

 підготовка привітальних номерів художньої 

самодіяльності, (1-11 класи). 

 

 
І – ІІ 

тиждень 
 

І – ІІІ 

тиждень 

протягом 

місяця 

 

 

 
сценарії 

 
 

газети 
 

 

новорічні 

прикраси 

 

Покотило О.І., 

класоводи,  

 класні 

 керівники, 

 вчителі образотв. 

мистецтва, 

вчителі музики 



6 Тематичні заходи до  Дня  Збройних сил  України   

(6 грудня) «Українським збройним силам слава 

нині і повік!»: 

 благодійна акція «Волонтерська хвиля» 

 (збір продуктів, речей особистої гігієни, 

підготовка листів, дитячий малюнків 

українським бійцям у зону АТО) 

 тематична виховна година «6 грудня – День 

Збройних сил України», (1-4 класи); 

 тематична година спілкування «Батьківщину-

матір умій захищати!», (5-11 класи); 

 розважальна шоу-програма «Містер школи», 

(5-11 класи); 

 спортивне свято «Нумо, козаки!», (9-11 класи). 

 

 

 

 

протягом 

місяця 

 

 
І тиждень 

 

 
 

 

04.12. 

2015 р. 

І тиждень 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 
розробки 

заходів 

 
 

 

сценарій 

 

інформація 

 

 

 

 

Покотило О.І., 

класоводи, 

класні керівники 

 
класоводи, 

класні керівники 
 
 

 

Покотило О.І. 

вчителі 

фізкультури 

7 Участь волонтерів школи у акції «Зірка пам’яті». 

Привітання ветеранів із  Днем  Збройних  сил  

України           

І тиждень інформація Макаренко І.В. 

8 Конкурс на кращого знавця Конституції України 

та права «Закон і право», (9-11 класи) 

І тиждень інформація Покотило О.І. 

 

9 Психологічний  лекторій: 

 «Як обминути лихо», (профілактика 

суїцідальної поведінки),  (8-мі класи)    

ІІ тиждень рекомендації практичний 

психолог 

10 Організація  роботи  «пташиних їдалень», 

 (1 - 4 класи) 

протягом 

місяця 

аналіз класоводи 

11 До  Дня Святого Миколая:  

 тематичні ранки  «Іде святий Миколай, 

ширше двері відчиняй», (1-4 класи); 

 благодійна акція «Відкрий серце – подаруй 

любов», (допомога дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування). 

ІІ – ІІІ 

тиждень 

аналіз  

класоводи  

 

Покотило О.І. 

12 Планування виховної роботи  школи  на  зимові 

канікули 

ІV тиждень план  

заходів 

Макаренко І.В. 

13 Проведення Новорічних ранків та вечорів 21.12.-25.12. 

2015 р. 

графік Покотило О.І., 

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 № 10 з теми: 

 «Ціннісні аспекти здоров’язбережувальної 

педагогіки у контексті реалізації Основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів» 

16.12. рекомендації Макаренко І. В. 

2 Виконання Заходів   щодо  проведення акції «16 

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

І тиждень інформація Макаренко І. В. 

3 Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

«СНІД - чума ХХІ століття»,  (1 грудня)     
(відповідно до розробленого плану) 

 тематичний урок «Не дай СНІДу шансу»,  (10  

клас) 

І тиждень 

 

 

 

01.12. 

аналіз 

 

 

 

розробка 

заходу 

Макаренко І.В. 

 

 

 

Крупа Л. М. 

4 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): 

 перегляд презентації  «Вся правда про 

наркотики», (6-ті класи); 
 заняття з елементами тренінгу  «Не дозволимо 

собою маніпулювати», (11-й клас); 

 батьківський лекторій «Наркоманія як 

антисоціальне явище», (10-й клас). 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

протягом 

місяця 

 

 

 

 

 

 

 

інформація 

 

аналіз 

 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

класні 

 керівники 

класний 

керівник 

 

класний 

керівник 

5 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 дискусія «Освіта: право чи обов’язок ?»,   

(11-й клас); 

 демонстрація відеофільму «Казкові герої в 

Країні прав і обов’язків»,  (2-гі класи); 

 диспут «Чи існують права без обов’язків?»,  

(5-ті класи). 

 

 

 

 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

 

аналіз 

 

інформація 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

 

класний 

керівник 

класоводи 

 

 

класні керівники 

6 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період  до  2015 

року: 

 година спілкування «Сучасні гендерні 

стереотипи», (10-й клас); 
 анкетування «Прояви  насильства у твоєму 

житті», (5-ті класи); 

 тренінг для учнів «Мій клас», заняття 2: 

«Психологічний клімат колективу»,(6-ті класи). 

 

 

 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

аналіз 

 

аналіз 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

класний керівник 

практичний 

психолог 

 

практичний 

психолог 

7 Виконання Заходів  з попередження насильства в 

сім’ї  та  жорстокого  поводження  з  дітьми: 

 психологічний   всеобуч  для класних 

керівників 5-11 класів «Характеристика 

шкільної медіації як методу попередження та 

розв’язання конфліктів у стосунках дітей і 

батьків»; 

 перегляд  відеоуроку «Правила спілкування з 

незнайомими людьми»  (4-ті класи). 

 

 

 

 

І тиждень 

 

 

 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

 

рекомендації 

 

 

 

 

матеріали 

 

 

 

 

практичний 

психолог 

 

 

 

Покотило О.І. 

8 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 бесіда «Що таке расизм?», (3 класи); 

 урок правових знань «Мої права закінчуються 

там, де починаються права іншої людини», (9-

ті класи); 

 диспут  «Чи є в Україні расова нетерпимість  

та ксенофобія?», (11-й клас). 

 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

зміст 

бесіди 

конспект 

 

 

аналіз 

 

 

класоводи 

 

вчителі 

правознавства 

 

вчителі 

правознавства 

9 Виконання Заходів щодо протидії тероризму: 

 ознайомлення учнів з «Пам'яткою щодо 

першочергових дій у разі виявлення або 

 
І тиждень 

 

 

 
пам’ятка 

 

 

 
Макаренко І.В. 

 

 



застосування вибухових пристроїв»; 

 інформаційна година «Тероризм у сучасному 

світі», (4-ті класи);  

 година спілкування «Як зберегти життя в 

сучасному світі», (8-мі класи); 

 інформаційна година «Суспільство проти 

проявів будь-яких форм тероризму та 

екстремізму», (9-ті  класи). 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

матеріали 

 

 

розробка 

заходу 

матеріали 

 

 

класоводи 

 

 

класні керівники 

 

класні керівники 

10 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 ситуативно-рольова гра «У колі гендерних 

ролей» для учнів 7-х класів. 

 

 

 

 IІІ тиждень 

  

 

 

 

конспект 

заходу 

 

 

 

 

класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

3. Робота з учнями відповідно до Основних орієнтирів виховання 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  людей 
«Вчимося бути добрими людьми!» 

(І та ІІ тиждень грудня -  30.11. – 11.12.) 
Реалізація  морально-етичного   виховання 

1 Акція  «День  вишуканих манер»,  (1-11 класи) І тиждень аналіз класоводи,  

класні керівники 

2 Бесіди: 

 «Що означає бути вихованою людиною?», (1-

ші класи); 

 «Бути совісним означає…», (2-гі класи); 

 «Якщо ти погано вчинив», (3-ті класи); 

 «Хочу і треба», (4-ті класи); 

 «Культура поведінки у школі», (5-ті класи); 

 «Мовленнєвий етикет», (6-ті класи); 

 «Моє спілкування з людьми»,  (7-мі класи); 

 «Особистість і колектив», (8-мі класи); 

 «Колектив починається з мене», (9-ті класи); 

 «Свобода чи вседозволеність?»,  (10-й клас); 

 «Інтелігентна людина: яка вона?», (11-й  клас). 

 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

3 Тематичні класні години: 

 «Чарівні слова відкривають серця», (1-і кл); 

 «Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам 

радість, люди!», (2-гі класи); 

 «Як і чим випробовується дружба», (3-ті кл); 

 «Ти знаєш, що ти – людина?», (4-ті класи); 

 «Дружба і її значення у житті людини»(5-ті кл); 

 «Чи можна прожити без конфліктів?»(6-ті кл); 

 «Етикет у давнину і тепер», (7-мі класи); 

 «Твої вороги – психоактивні речовини»(8-мі 

кл); 

  «Любов до ближнього – джерело величі 

людини», (9-ті класи); 

 «Моральний ідеал і його місце в житті 

сучасної молоді», (10-й клас); 

 «Загальнолюдські цінності: осмислення 

вічних істин»,  (11-й  клас). 

 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 



4 Засідання круглого столу «Твоя інформаційна 

безпека», (7-мі класи) 

І тиждень матеріали практичний 

психолог 

5 Акція «Турбота. Діти допомагають дітям», 

(шефська допомога учнів старших класів у 

підготовці до Новорічних свят учням початкової 

школи) 

ІІ тиждень план, графік  Покотило О.І., 

Рада лідерів 

школи 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  сім’ї, родини 
«Роде наш красний, роде наш прекрасний!» 

(ІІІ  та  ІV тиждень грудня - 14.12. – 25.12.) 
Реалізація  родинно-сімейного  виховання 

6 Конкурс дитячого малюнка «Моя сім’я – 

найкраща в світі!», (1-4 класи) 

ІІІ тиждень виставка класоводи 

7 Бесіди: 

 «Мої обов’язки в сім’ї», (1-ші класи); 

 «Шануй батька й неньку», (2-гі класи); 

 «Живу і навчаюся в родині», (3-ті класи); 

 «Поведінка у храмі», (4-ті класи); 

 «Як відпочиває наша родина?», (5-ті класи); 

 «Курінню – ні!», (6-ті класи); 

 «У гості до бабусі»,  (7-мі класи); 

 «Молодіжне дозвілля», (8-мі класи); 

 «Цінності моєї родини», (9-ті класи); 

 «Твоє репродуктивне здоров’я»,  (10-й клас); 

 «Моральна чистота стосунків між юнаком та 

дівчиною», (11-й  клас). 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

8 Тематичні класні години: 

 «Гість у дім – радість у нім», (1-ші класи); 

 «Рушник моєї бабусі», (2-гі класи); 

 «Дерево міцне корінням, а людина - родом»,  

(3-ті класи); 

 «Від матері доні добро передати, добро 

передати до сина від тата…», (4-ті класи); 

 «Про гостинність і гостей», (5-ті класи); 

 «Дерево з коріння починається, а людина з 

сім’ї», (6-ті класи); 

 «Мій родовід, моя сім’я», (7-мі класи); 

 «Нехай завжди квітує дерево родинне», (8-мі 

класи); 

  «Моя земля – земля моїх батьків», (9-ті класи); 

 «Громадянська та соціальна відповідальність 

у шлюбі», (10-й клас); 

 «Традиції сімейного виховання в українській 

народній педагогіці»,  (11-й  клас). 

 
ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

9 Родинно-спортивне свято «Мама, тато, я – 

спортивна сім’я», (5-6 класи) 

ІІІ тиждень інформація  класні керівники, 

вчителі 

фізкультури 

10 Конкурс фотоколажів  «Мій клас - моя родина», 

(5-11 класи) 

ІV тиждень 

 

виставка Покотило О.І., 

класні 

керівники 

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

нім».  Генеральне прибирання класних кімнат 

(3-11 класи) 

25.12. 

2015 р. 

звіт класоводи, 

класні 

керівники 



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

1 Тиждень права «Сходинками правових знань» 
(відповідно до розробленого плану) 

І тиждень інформація вчителі 

правознавства 

2 Акція «Хай живе надія!».  Благодійна допомога 

дітям з обмеженими можливостями, що 

навчаються у школі, приурочена до 

Міжнародного дня інвалідів  (3 грудня) 

03.12. 

2015 р. 

інформація Покотило О.І., 

Макаренко І.В. 

3 Всесвітній день прав людини (10 грудня): 

 виставка-конкурс творчих робіт «Загальна 

декларація прав людини очима дітей», (5-11 

класи). 

10.12. аналіз вчителі 

правознавства, 

класоводи,  

класні керівники 

4 Підготовка звітів про рівень розвитку та знань 

дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти 

або діти, позбавлені батьківського піклування 

до 10.12. звіти Макаренко І.В., 

класоводи, 

класні 

керівники 

5 Участь у міських заходах до Дня Святого 

Миколая. Привітання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування із святом 

ІІІ тиждень аналіз Макаренко І.В. 

6 Соціологічне опитування «Вживання нецензурної 

лексики у молодіжному середовищі» 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

7 Індивідуальні бесіди з учнями, що перебувають 

на  внутрішкільному обліку,  з  профілактики 

правопорушень 

протягом 

місяця 

рекомендації  класні керівники, 

практичний 

психолог, 

Макаренко І. В. 

8 Засідання Ради профілактики правопорушень: 

 про підсумки проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу-рейду «Урок» за       

І семестр 2015-2016 н. р.; 

 про роботу практичного психолога з дітьми, 

що мають прояви девіантної поведінки; 

 індивідуальна робота з учнями, схильними до 

правопорушень чи пропусків занять та їх 

батьками (за поданням класних керівників); 

 звіт педагогів-наставників про результати 

роботи з учнями, що перебувають на 

внутрішкільному обліку,  за І семестр; 

 про систему роботи школи щодо профілакти-

ки правопорушень серед учнівської молоді,  

дитячої безпритульності та бездоглядності 

серед неповнолітніх. 

ІІІ тиждень протокол Макаренко І.В., 

Грінченко В. М. 

9 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Адміністративна відповідальність за тютюно-

паління в громадських місцях», (9-ті класи ) 

ІV тиждень інформація вчитель 

правознавства 

представник 

КМСД 

5. Робота учнівського самоврядування 

1 Засідання Ради лідерів школи щотижня звіт Покотило О.І. 

2 Засідання круглого столу «Учнівське само-

врядування як спосіб реалізації прав дитини» 

І тиждень аналіз Покотило О.І. 

3 Підготовка до проведення благодійної акції 

«Відкрий серце – подаруй любов», (допомога 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківсь-

кого піклування до Дня Святого Миколая) 

І тиждень план 

проведення 

Покотило О.І., 

Рада лідерів 

4 Підготовка і проведення акції «Турбота. Діти ІІ тиждень аналіз Покотило О.І. 



допомагають дітям» 
5 Засідання Ради лідерів «Дотримання єдиних вимог 

у школі щодо профілактики  шкідливих звичок» 

ІІ тиждень звіт Покотило О.І. 

6.  Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Консультації психолога щодо вивчення 

особистості  учнів з девіантною поведінкою 

І - ІІ 

тиждень 

рекомендації практичний 

психолог 

2 Підготовка до проведення новорічних свят  протягом 

місяця 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

3 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

4 Ознайомлення з виховним планом роботи на 

зимові канікули 

ІV тиждень інформація Макаренко І.В. 

5 Методична оперативка  «Про організацію заходів 

у період зимових канікул для дітей пільгових 

категорій» 

ІІ тиждень рекомендації Макаренко І.В. 

6 Співбесіда з класними керівниками 5-11 класів 

«Забезпечення зайнятості «проблемного» 

контингенту учнів під час зимових канікул» 

ІІІ- ІV 

тиждень 

інформація Макаренко І.В. 

7 Інструктивна нарада  «Про безпечне проведення 

Новорічних свят у школі» 

ІV тиждень інформація Макаренко І.В. 

8 Підготовка до педагогічної ради  «Проблема 

розвитку учнівського самоврядування»: 

 організація роботи творчих груп класних 

керівників з метою вивчення кращих моделей 

учнівського самоврядування; 

 моніторинг діяльності  класних керівників  

щодо розвитку учнівського самоврядування у 

класних колективах. 

протягом 

місяця 

рекомендації 

план 

проведення, 

матеріали, 

аналіз 

Макаренко І.В., 

творча група 

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 Підготовка рекомендацій щодо проведення 

класних батьківських зборів  у ІІ семестрі 

протягом 

місяця 

рекомендації Макаренко І. В. 

3 Робота консультаційної психолого-педагогічної 

служби для батьків «Сімейна педагогіка»: 

 індивідуальне консультування батьків учнів 

1-х класів «Причини труднощів, що вини-

кають у процесі адаптації дитини до 

навчання. Подолання дезадаптації»  

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 

4 Обмін досвідом  роботи  класних керівників з 

питань превентивного виховання, збереження 

життя  та  здоров’я учнівської молоді 

протягом 

місяця 

рекомендації класні 

керівники 

5 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика грипу та гострих респіраторних 

захворювань. 

І тиждень рекомендації Гром Н. В. 

 

6 Організаційне засідання батьківських  комітетів 1-4-

х класів   «Підготовка до святкування Нового року» 

ІІІ тиждень протокол класоводи 

7 Проведення бесід з батьками  щодо  профілакти-

ки побутового травматизму серед дітей під час 

зимових канікул, попередження бездоглядності 

дітей 

ІІІ - IV 

тиждень 

аналіз класоводи,  

класні керівники 



8. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 
1 Контроль за зовнішнім виглядом учнів протягом 

місяця 

аналіз класоводи,  

класні керівники 

2 Контроль за чергуванням  вчителів  та  учнів  по 

школі 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

3 Контроль за відвідуванням учнями  школи 

протягом місяця;  попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та бездоглядності 

протягом 

місяця 

звіт 

 

класоводи, 

класні 

керівники 

4 Профілактичний контроль. Організація безпечно-

го проведення новорічних свят та зимових канікул 

протягом 

місяця 

рекомендації Макаренко І.В. 

5 Оперативний контроль за проведенням класними 

керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

6 Особистий контроль. Відвідування класних годин 

та позакласних заходів  вчителів, що атестуються 

І-ІІІ 

тиждень 

аналіз Макаренко І.В. 

7 Оперативний контроль за станом роботи класних 

керівників щодо формування ціннісного 

ставлення до сім’ї, родини, людей 

протягом 

місяця 
аналіз Макаренко І.В. 

8 Аналіз виконання Заходів щодо протидії тероризму   протягом 

місяця 
аналіз Макаренко І.В. 

 

9 Аналіз виконання Заходів із протидії проявам 

ксенофобії, расової та етнічної дискримінації  

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

 

12 Аналіз виконання Заходів щодо відзначення 

Міжнародного дня інваліда 

до 07.12. інформація Макаренко І.В. 

 

11 Аналіз проведення заходів протягом Тижня права  

«Сходинками правових знань» 

до 10.12. інформація Макаренко І.В. 

13 Аналіз виконання заходів з  удосконалення 

соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у 

складних життєвих обставинах 

до 10.12. інформація Макаренко І.В. 

14 Аналіз виконання програми зайнятості населення 

Кіровоградської області на період до 2017 року 

до 15.12. інформація Макаренко І.В. 

15 Аналіз виконання Заходів щодо профілактики 

дитячої безпритульності та бездоглядності серед 

неповнолітніх на період до 2015 року 

до 15.12. інформація Макаренко І.В. 

 

16 Контроль за наданням інформації щодо виховання, 

утримання і розвитку дітей, що знаходяться під опікою 

до 15.12. звіти Макаренко І.В. 

17 Аналіз проведення заходів у рамках акції «16 днів 

проти насильства» 

до 15.12. інформація Макаренко І.В. 

18 Контроль за участю волонтерів школи у акції 

«Зірка пам’яті» 

до 20.12. звіт Макаренко І.В. 

 

19 Аналіз виконання обласної програми розвитку 

театрального мистецтва на період до 2015 року 

до 20.12. інформація Макаренко І.В. 

 

20 Аналіз виконання Заходів щодо здійснення 

Загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини на період до 2016 року» 

до 20.12. інформація Макаренко І.В. 

 

21 Аналіз виконання заходів щодо реалізації облас-

ної комплексної програми розвитку автомобіль-

ного транспорту та забезпечення безпеки дорож-

нього руху до 2016 року 

до 25.12. інформація Макаренко І.В. 

22 Аналіз виконання плану заходів щодо виконання 

обласної програми патріотичного виховання на 

період до 2017 року 

до 30.12. інформація Макаренко І.В. 

 

23 Аналіз виконання заходів управління освіти на до 01.01. інформація Макаренко І.В. 



виконання обласних заходів щодо забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2016 року 

2016 р. 

24 Аналіз виконання заходів щодо посилення 

національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді (Наказ № 298 від 08.12.2014 р.) 

до 01.01. 

2016 р. 

інформація Макаренко І.В. 

 

РОЗДІЛ  VІ.   Безпека життєдіяльності учнів 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 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 

2 Бесіди з профілактики інфекційних захворювань,  

(1-4 класи) 

І – ІІ  

тиждень 

рекомендації класоводи 

3 Випуск санбюлетня «Зупинимо СНІД, поки він не 

зупинив нас!» 

І тиждень рекомендації Гром Н.В. 

4 Індивідуальна діагностика дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування  з метою 

їхнього психологічного супроводу 

ІІ тиждень рекомендації практичний 

психолог 

5 Засідання Ради лідерів  «Дотримання єдиних вимог 

у школі щодо профілактики  шкідливих звичок» 

ІІ тиждень звіт Покотило О.І. 

6 Бесіди з учнями про попередження респіраторних 

вірусних інфекцій, (5-11 класи) 

ІІ - ІІІ 

тиждень 
рекомендації Гром Н.В. 

7 Ознайомлення з рекомендаціями  з пожежної 

безпеки під час проведення Новорічних свят; 

бесіди про дотримання правил техніки 

електробезпеки під час Новорічних свят 

ІІІ тиждень рекомендації Макаренко І.В., 
класоводи, 

класні керівники 

8 Проведення інструктажів з охорони праці з 

класоводами та  класними керівниками з правил 

безпеки життєдіяльності під час проведення 

новорічних свят  (№ ____, № ____) 

ІV тиждень журнал 

реєстрації 

інструктажів 

Макаренко І.В. 

9 Проведення цільових інструктажів із учнями з 

правил безпечної поведінки під час проведення 

новорічних свят 

ІV тиждень журнали 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи, 
класні 

керівники 

10 Проведення цільових інструктажів з  безпеки 

життєдіяльності з учнями під час генерального 

прибирання класу 

25.12. 
2015 р. 

журнал 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи  
3-х,4-х класів,  

класні керівники 

11 Проведення первинного інструктажу з правил 

безпечної поведінки під час зимових канікул із 

записом до журналів встановленої форми 

25.12. 
2015 р. 

журнали 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи, 
класні 

керівники 

12 Пам’ятки для батьків та учнів «Правила безпечної 

поведінки під час зимових канікул» 

25.12. 
2015 р. 

пам’ятка класоводи, 
класні керівники 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз дитячого травматизму за грудень та за  ІV 

квартал  2015 року 

ІV тиждень звіти за місяць 

і квартал 

Макаренко І. В. 

2 Аналіз дитячого травматизму за 2015 рік. 

Підготовка річного звіту 

до 30.12. річний 

звіт 

Макаренко І. В. 

3 Аналіз стану  здоров’я  учнів  та  дитячого 

травматизму за  І семестр  2015-2016  н.  р. 

ІV тиждень оперативна 

нарада 
Омельченко С.М 

 


