
Л Ю Т И Й     2015 - 2016 н. р. 

 

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

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організаційно-педагогічні заходи 
1 Нарада при директору: 

 Робота шкільної психологічної служби щодо 

попередження проявів девіантної поведінки, 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління 

І тиждень висновки, 

рекомендації 

Омельченко С.М. 

 

2 Нарада при заступнику директора з виховної 

роботи: 

 Рівень сформованості в учнів  загально-

людських моральних цінностей 

 Робота практичного психолога щодо вивчення 

рівня  міжособистісних стосунків в учнівському 

колективі 

ІІ тиждень протокол Макаренко І.В., 

практичний 

психолог 

2. Організаційно-педагогічна діяльність 

1 Створення творчих груп з питань розробки плану 

роботи школи  на 2015-2016  н. р. 

IІІ тиждень узагальнення Прохода Н.О. 

2     

3. Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз: 

 списків попереднього працевлаштування 

учнів 9 кл. та 11 кл. 

протягом 

місяця 
списки Класні 

керівники 

 

РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 Розважальна шоу-програма «Школа № 8  має 

таланти» (І тур), (5-11 класи) 

І тиждень аналіз Покотило О. І. 

2 Розробка   Заходів  до Дня безпечного Інтернету 

(7 лютого) 

І тиждень 

 

план  

заходів 

Макаренко І.В., 

вчитель 

інформатики 

3 Відкриті класні години: 

 «Про дружбу», (1-Б клас); 
 

 «Душі людської доброта»,  (10 клас); 
 

 «Добро починається з тебе», (8-А клас); 
 

 «Буду гарним скрізь і всюди щоб нести вам 

радість, люди!», (2-А клас). 

 
 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 
 

ІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 
 

розробки 

заходів 

 

 
 

Пасько С.В. 

 
Грінченко В.М. 

 

Полтавець Т. А. 
 

Булат І.В. 

 

4 Психологічний  лекторій: 

 «Ризикована поведінка. Відповідальність – це 

твоя безпека»,  (7-мі класи)    

І тиждень рекомендації практичний 

психолог 

5 Конкурсно-розважальна програма для старшо-

класників до Дня Святого Валентина «Прийшла 

любов непрохана й неждана…»,  (10-11 класи) 

ІІ тиждень аналіз Покотило О. І., 

класні 

керівники 

6 Розробка заходів до Дня пам’яті героїв Небесної 

сотні (20 лютого) 

І тиждень план  

заходів 

Макаренко І.В., 

Покотило О.І. 



7 Підготовка виступу Дружини юних пожежників - 

рятівників (ДЮПР) до змагання у міському  етапі 

ІІІ - ІV 

тиждень 

сценарій Покотило О. І., 

вчителі ОЗ 

8 Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого 

малюнка «Охорона праці очима дітей» 

протягом 

місяця 

матеріали, 

аналіз 

Покотило О. І. 

9 Участь волонтерів школи у акції «Зірка пам’яті» ІІІ тиждень інформація Макаренко І.В. 

10 Розробка  Заходів до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом та  участі  у  Всеукраїнській акції  

милосердя «Скажімо туберкульозу – НІ!» 

 (24 березня) 

ІІІ - ІV 

тиждень 

план  

заходів 

Макаренко І.В., 

вчителі ОЗ, 

вчителі біології 

2. Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Участь у семінарі заступників директорів шкіл з 

виховної роботи, методистів ПНЗ, педагогів-

організаторів на базі ЗШ № 1 з теми: 

 «Формування життєвих компетентностей осо-

бистості через героїко-патріотичне виховання в 

навчально-виховному процесі та позаурочній 

роботі» 

17.02. рекомендації Макаренко І. В. 

2 Заходи  до Дня безпечного Інтернету   (7 лютого)  
(відповідно до розробленого плану) 

07.02. аналіз Макаренко І.В. 

вчитель 

інформатики  

3 Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав    (15 лютого): 

 екскурсія до шкільного музею Бойової слави 

(експозиція, присвячена воїнам-афганцям), 

(1-4 класи); 

 тематична година спілкування «Солдат війни 

не вибирає…», (5-8 класи); 

 вечір пам’яті воїнів-афганців  «У полум’ї  аф-

ганської війни їм довелося юність обпалити», 

(9-11 класи). 

ІІ тиждень план  

заходів, 

інформація 

 

 

Мєтова О.А., 

класоводи 

 

 

класні 

керівники 

 

Покотило О. І., 

Мєтова О.А. 

 

4 Заходи до Дня  Героїв Небесної Сотні (20 лютого) 
(відповідно до розробленого плану) 

ІІІ тиждень план  

заходів, 

інформація 

Покотило О. І., 

класоводи, 

класні керівники 

5 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): 

 бесіда «Як зберегти своє здоров’я?», (1-ші 

класи); 

 бесіда «Що таке наркотики?», (3-ті класи); 

 година інформації «Механізм дії наркотиків 

на організм людини», (8-мі класи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І тиждень 
 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зміст бесіди  
 

 

зміст бесіди  

 

інформація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класоводи  
 

 

класоводи  

 

класні керівники 

6 Виконання  Заходів   щодо  здійснення  Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 бесіда «Вчимося жити в мирі і злагоді», (4-ті 

класи); 

 

 

 

 

 

І тиждень 
 

 

 

 

 

 

 

зміст бесіди  
 

 

 

 

 

 

 

класоводи  
 

 



 диспут «Які права насправді мені потрібні в 

школі?», (9-ті класи); 

 батьківські збори на тему  «Захист прав дітей 

в нашій державі. Правове виховання в сім’ї», 

(6-ті класи). 

І тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

інформація  

 

 

інформація, 

протокол 

класні керівники  

 

 

класні керівники 

7 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період  до  2015 

року: 

 тренінг для учнів «Мій клас», заняття 3: 

«Конфлікти в учнівському середовищі», (6-ті 

класи); 

 заняття з елементами тренінгу «Як не стати 

жертвою маніпуляції: вчимося протистояти 

тиску», (10-й клас). 

 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

аналіз 

 

 

розробка 

заходу 

 

 

 

 

практичний 

психолог 

 

класний 

керівник 

8 Виконання Заходів  з попередження насильства в 

сім’ї  та  жорстокого  поводження  з  дітьми: 

 лекторій для класних керівників «Що може 

зробити вчитель для захисту дитини від 

насильства у сім’ї: можливості, обмеження»; 

 конкурс малюнків «Я проти насильства в 

сім’ї», (5-ті класи); 

 диспут  «Проблеми батьків та дітей», (8-мі 

класи); 

 батьківські збори «Повноваження органів та 

служб, задіяних у систему попередження жор-

стокого поводження з дітьми», (7-8 класи). 

 

 

 

протягом 

місяця 

 

 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

матеріали 

 

 

 

виставка 

 

матеріали 

 

матеріали, 

протокол 

 

 

Макаренко І.В., 

представник 

управління 

юстиції 

 

класні 

керівники 

класні 

керівники 

класні 

керівники 

9 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 бесіда «Як закон охороняє життя і гідність 

людей будь-якої національності», (6-ті класи); 

 година питань та відповідей «Ксенофобія і 

права національних меншин», (11-й клас). 

 
 

 

І тиждень 

 

 

ІV тиждень 

 
 

 

зміст бесіди  

 

 

інформація 

 
 

 

класні керівники  

 

 

класний керівник 

10 Виконання Заходів щодо протидії тероризму: 

 бесіда «Ваші дії у випадку одержання інфор-

мації про загрозу  вчинення терористичного 

акту», (5-ті класи). 

 

 

ІV тиждень 

 

 

зміст бесіди  

 

 

 

класні керівники  

 

11 Заходи  щодо  запобігання  торгівлі  людьми  на 

період до 2015 року: 

 година спілкування «Формування моделі 

безпечної поведінки в разі виїзду та 

перебування за кордоном» (11 клас) 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

розробка 

заходу 

 

 

класний  

керівник 

 

12 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 урок гендерної грамотності для учнів 9-х класів 

«Жінка і чоловік – дві половинки людства» 

 

 

 

 

 IV тиждень 

  

 

 

 

 

конспект 

заходу 

 

 

 

 

класний 

керівник 

3. Робота з учнями відповідно до Основних орієнтирів виховання 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  людей 
«Хай оживає істина стара: людина починається з добра!» 

(І та ІІ тиждень лютого – 01.02. – 12.02.) 
Реалізація  морально-етичного   виховання 

1 Конкурс творів на морально-етичну тему І тиждень аналіз вчителі укр. 



«Цінуйте кожну мить життя!», (8-11 класи) мови та 

літератури 

2 Бесіди: 

 «Чесним треба бути всюди», (1-ші класи); 

 «Ти вихована дитина?», (2-гі класи); 

 «Чужого горя не буває», (3-ті класи); 

 «Як ми розмовляємо. Правила телефонної 

розмови», (4-ті класи); 

 «Відповідальність – найкращий путівник у 

вчинках», (5-ті класи); 

 «Що таке толерантність?», (6-ті класи); 

 «Сучасний етикет у громадських місцях»,  (7-

мі класи); 

 «Як долати агресивність?», (8-мі класи); 

 «Культура користування мобільним зв’язком», 

(9-ті класи); 

 «Чи може людина бути творцем свого щастя?»,  

(10-й клас); 

 «Що таке совість?», (11-й  клас). 

 

І тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

3 Тематичні класні години: 

 «Яким має бути добро на Землі?», (1-ші класи); 

 «Школа вишуканих манер», (2-гі класи); 

 «Шляхетні дівчатка та лицарі-хлопці»,  (3-ті 

класи); 

 «Слово – не горобець, вилетить – не піймаєш», 

(4-ті класи); 

 «Щастя творити добро», (5-ті класи); 

 «Вклонімося хлібу – він святий!», (6-ті класи); 

 «Внутрішня культура людини», (7-мі класи); 

 «Мистецтво спілкування: коли яке слово 

мовити», (8-мі класи); 

  «Любов’ю дорожити вмійте», (9-ті класи); 

 «Твори добро, бо ти - Людина», (10-й клас); 

 «Конфліктна ситуація: народження істини, а 

не загострення стосунків»,  (11-й  клас). 

 
ІІ тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 
 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

4 Участь у Всеукраїнській акції «Щастя на крилах» 

(благодійна допомога дітям з онкологічними 

захворюваннями),  (5-11 класи)   

протягом 

місяця 

аналіз Покотило О. І., 

Макаренко І.В. 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  сім’ї,  родини 
«Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона» 

(ІІІ  та  ІV  тиждень лютого – 15.02. – 26.02.) 
Реалізація  родинно-сімейного  виховання 

5 Семінар-практикум для класних керівників 

«Концепція сімейного виховання в системі освіти 

України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки» 

ІІІ тиждень матеріали Макаренко І.В., 

практичний 

психолог 

6 Бесіди: 

 «Разом з батьками», (1-ші класи); 

 «Традиції та реліквії  в родині», (2-гі класи); 

 «Ти на світі не один - в тебе є родина», (3-ті 

класи); 

 «Турбота  у  родині», (4-ті класи); 

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 



 «Шануймо старших», (5-ті класи); 

 «Нема того краму, щоб купити тата й маму», 

(6-ті класи); 

 «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома»,  

(7-мі класи); 

 «Традиції виховання в українській родині», (8-

мі класи); 

 «Добрі діти - батькам вінець, а злі діти - 

кінець», (9-ті класи); 

 «Коли люб - гарний шлюб. Любов як фактор 

шлюбно-сімейного життя»,  (10-й клас); 

 «Благополучна сім'я. Яка вона?», (11-й  клас). 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

7 Тематичні класні години: 

 «Життя починається з мами», (1-ші класи); 

 «Бабуся – берегиня  роду», (2-гі класи); 

 «Родина, родина: від батька до сина»,  (3-ті 

класи); 

 «У родинному колі:  як дідусь і бабуся 

маленькими були», (4-ті класи); 

 «Дім без книги – день без сонця», (5-ті класи); 

 «Домашні обереги», (6-ті класи); 

 «Як будеш батька й матір шанувати, то про 

країну рідну будеш дбати», (7-мі класи); 

 «Коли зміцніють крила, щоб літати, не 

забувай про рідних маму й тата», (8-мі класи); 

 «Пам'ять роду-історична пам'ять», (9-ті класи); 

 «Батько і мати... У долі дитячій. Треба, щоб 

кривди між них не було», (10-й клас); 

 «Про дівочу гордість і чоловічу гідність»,    

(11-й  клас). 

 
ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 
 

ІІІ тиждень 

 
ІІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

8 Проект  «Найдорожчий клад,  як  в  родині лад»: 

 конкурс дитячого малюнку «Планета 

дитинства», (3-4 класи); 

 конкурс колажів  «Портрет ідеальної родини», 

(5-7 класи); 

 фольклорний фестиваль «Нового тримайся, 

але старовини не цурайся», (родинна обрядо-

вість, родинні традиції та звичаї нашого 

народу), (8-11 класи); 

 виставка декоративно-прикладного 

мистецтва «Таланти нашої родини». 

ІІІ – ІV 

тиждень 

 

виставка 

 

 

виставка 

 

 

сценарій 

 

 

 

виставка 

 

класоводи 

 

 

класні 

керівники 

 

класні 

керівники, 

Покотило О. І. 

 

класні 

керівники, 

Покотило О. І. 

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 індивідуальних бесід з учнями, що 

мають прояви девіантної поведінки, надання їм 

психологічної допомоги 

протягом 

місяця 

облік практичний 

психолог, 

вчителі-

наставники 



3 Соціологічне опитування «Вплив мас-медіа на 

психіку дітей» 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

4 Акція «Чим живеш, дитино?» (відвідування сімей, що 

опинилися в складних життєвих обставинах).  

Складання актів обстежень житлово-побутових умов 

протягом 

місяця 

акти Макаренко І.В., 

практичний 

психолог, 

класні керівники 

5 Виявлення учнів, які вживають алкоголь, та  

учнів, схильних  до токсикоманії 

протягом 

місяця 

банк даних практичний 

психолог, 

класні керівники 

6 Поглиблене психолого-діагностичне обстеження 

учнів «групи ризику»,  розробка рекомендацій щодо 

індивідуалізації виховання та навчання цих дітей 

I - ІІ 

тиждень 

звіт практичний 

психолог 

7 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Правда про пиво. Наслідки пивного алкого-

лізму та його профілактика», (10-й клас) 

І тиждень інформація вчитель 

правознавства 

8 Рейд-перевірка відвідування уроків  учнями  

5-11 класів  «Літера «Н» у класному журналі» 

ІІ - ІІІ 

тиждень 

аналіз адміністрація 

 

9 Засідання Ради профілактики правопорушень: 

 про підсумки проведення рейду-перевірки 

«Літера «Н» у класному журналі»; 

 індивідуальна робота з учнями, схильними до 

правопорушень чи пропусків занять та їх 

батьками (за поданням класних керівників); 

 звіт про роботу правового лекторію для учнів; 

 соціальний захист дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з 

обмеженими можливостями. 

ІІІ тиждень протокол Макаренко І.В., 

Грінченко В. М. 

5. Робота учнівського самоврядування 

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

2 Підготовка і проведення акції «Щастя на крилах» протягом 

місяця 

інформація Покотило О. І., 

Рада лідерів 

3 Пошта «Стріли Валентина», (5-11 класи) 14.02. 

2016 р. 

інформація Покотило О. І., 

Рада лідерів 

4 Засідання дискусійного клубу для учнів 9-11 

класів «Проблеми – учнівського самоврядування» 

протягом 

місяця 

інформація Покотило О. І. 

6. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

2 Персональний контроль за роботою класоводів, 

класних керівників, що атестуються 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

3 Заняття  Школи професійної адаптації  молодого 

класного керівника: «Основні  завдання  та 

проблеми  в  роботі   з  класом» 

ІІ тиждень протокол  Макаренко І. В., 

Грінченко В.М. 

4 Семінар-практикум для класних керівників 

«Стилі родинного виховання» 

ІІІ тиждень матеріали Макаренко І.В., 

практичний 

психолог 

5 Засідання круглого столу класних керівників 5-11 

класів. Обговорення телепередач,  статей періоди-

чної  педагогічної преси,   Інтернет-публікацій  на 

освітянських сайтах з питань правового виховання 

IV тиждень інформація Грінченко В.М., 

класні 

керівники 

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»: 

 надання консультативно-психологічної 

допомоги конфліктним сім’ям  

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 

4 Засідання загальношкільного батьківського 

комітету: 

 Роль родини в розвитку моральних якостей 

підлітка  

 Зміни у системі проведення ЗНО-2016 

 Система роботи школи з попередження 

дитячої бездоглядності, злочинності. 

ІІІ тиждень протокол Омельченко 

С.М., 

  голова 

батьківського 

комітету 

5 Анкетування батьків «У житті школи треба 

змінити…», (9-11 класи) 

протягом 

місяця 

аналіз класні 

керівники 

6 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика захворювань опорно-рухової 

системи. 

ІV тиждень рекомендації Гром Н. В. 

 

8. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 
1 Контроль за чергуванням  вчителів  та  учнів  по 

школі 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

2 Контроль за відвідуванням учнями  школи 

протягом місяця;  попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та бездоглядності 

протягом 

місяця 

звіт 

 

класоводи, 

класні 

керівники 

3 Оперативний контроль за проведенням класними 

керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

4 Особистий контроль. Відвідування класних годин 

та позакласних заходів  вчителів, що атестуються 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

5 Аналіз стану роботи практичного психолога  з 

дітьми, схильними до правопорушень   

І тиждень рекомендації Макаренко І.В. 

6 Аналіз виконання Заходів до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав     

до 18.02. інформація Макаренко І.В. 

7 Аналіз виконання Заходів Місячника безпеки на 

воді та на кризі 

до 28.02. 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 Заходи Місячника безпеки на воді та на кризі 
(відповідно до розробленого плану) 

І - ІІІ  

тиждень 
 

план заходів 

Макаренко І.В. 

класоводи, 
класні керівники 

3 Тиждень  сприяння здорового способу життя 

та безпеки життєдіяльності на тему:     

 «Здоров’я мати - вік біди не знати!» 

 01.01.-05.01. 
2016 р. 

підсумковий 

наказ, 
аналіз, 

матеріали 

Омельченко 
С.М. 

Макаренко І.В. 

4 Проведення огляду диспансерних хворих дітей згідно 

графіка 
аналіз Гром Н.В. 



5 Організація проведення санації зубів учнів 

 5 – 11 класів  

згідно 

графіка 
аналіз Гром Н.В. 

6 Проведення профілактичних щеплень учням  

1 – 11 класів 

згідно 

графіка 
аналіз Гром Н.В. 

7 Рейд - перевірка зовнішнього вигляду учнів, 

 (5-11 класи) 

ІІ тиждень аналіз Гром Н.В., 

Макаренко І.В. 

8 Випуск санбюлетня «Алкоголь – друг чи ворог?» ІІІ тиждень рекомендації Гром Н.В. 

Контрольно-аналітична діяльність  

1 Аналіз дитячого травматизму за лютий 2016 року ІV тиждень звіт за 

місяць 

Макаренко І.В. 

2 Контроль за роботою санітарних постів у класах І - ІІ 

тиждень 
аналіз Гром Н.В. 

 


