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

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організаційно-педагогічні заходи 
1 Засідання ради школи: 

 Система правової освіти в школі. 

 Психолого-педагогічний супровід навчально-

виховного процесу в школі. 

 Стан відвідування учнями школи та робота 

щодо попередження пропусків уроків без 

поважних причин. 

ІІІ тиждень протокол Омельченко С.М. 

2 Нарада при директору:    

 Забезпечення соціального захисту дітей 

пільгових категорій у школі 

ІІІ тиждень узагальнення Макаренко І.В. 

 

3 Нарада при заступнику директора з виховної 

роботи: 

 Стан роботи класних керівників щодо 

залучення учнів  до участі у виховних 

заходах  

 Ефективність роботи школи щодо здійснення 

національно-патріотичного виховання з метою 

формування ціннісного ставлення до держави 

 Про підготовку та участь у Заходах з відзна-

чення Дня пам’яті та примирення (8 травня) 

та   Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні (9 травня) 

ІV тиждень рекомендації, 

інформація 

Макаренко І.В. 

2. Організаційно-педагогічна діяльність 
1 Вивчення стану викладання фізичної 

культури:  

 дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил техніки безпеки під час проведення 

навчальних занять; 

 формування в учнів стійкої мотивації щодо 

збереження свого здоров’я, фізичного розвит-

ку та фізичної підготовленості. 

протягом 

місяця 

відвідування. 

уроків, 

узагальнення 

адміністрація 

2 Роботи школи для батьків майбутніх 

першокласників  «Вступ до шкільного життя»: 

 Чи знаєте Ви свою дитину? 

 Фізичний розвиток дітей-шестирічок 

ІІІ тиждень рекомендації адміністрація 

3 Створення творчої групи з підготовки до свята 

останнього дзвінка за участю учнів та їх батьків 

ІV тиждень 

 

аналіз адміністрація 

3. Контрольно-аналітична діяльність 

1 Контроль за: 

 станом відвідування учнями школи навча-

льних занять як один з методів попередже-

ння правопорушень серед учнів; 

 збереженням контингенту учнів відповідно 

до минулого навчального року. 

протягом 

місяця 

аналіз адміністрація 

 



РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 Підготовка до проведення  Свята останнього 

дзвоника «Скінчилось дитинство останнім 

дзвінком» 

протягом 

місяця 

сценарій Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д. 

2 Операція  «Весняна толока» (суботник з  

благоустрою   шкільного подвір’я  та прилеглої 

території),   (4-11 класи) 

І тиждень аналіз класоводи,  

класні  

керівники 

3 Зустріч із  спеціалістом МРЦЗ. 

Профорієнтаційні бесіди  з  учнями 9-х, 11-х 

класів: 

 «Врахування інтересів, здібностей, нахилів 

підлітків у подальшому виборі професії» 

протягом 

місяця 

рекомендації Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д. 

4 Анкетування учнів 9-х класів з метою вивчення 

їхніх намірів щодо профорієнтації та 

подальшого навчання  

І – ІІ 

тиждень 

аналіз  класні керівники, 

практичний 

психолог 

5 Психологічний  лекторій: 

 «Здоровий спосіб життя:  негативна роль 

залежної поведінки»,  (6-ті класи)    

І тиждень рекомендації практичний 

психолог 

6 Розробка Заходів до Дня довкілля (3-тя субота 

квітня) та Міжнародного дня Землі (22 квітня) 

ІІ тиждень план заходів вчитель біології 

7 Відкриті класні години: 

 «Екологічні проблеми харчування», (10 

клас); 

 «Кожна людина – неповторна»,  (5-А клас); 

  «Великодні дзвони», (7-Б клас): 

  «Неси добро у світ природи», (2-А клас). 

 

 

І тиждень 

 
І тиждень 

ІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

 

розробки 

заходів 

 

 

Крупа Л.М. 

 

Фурманська Н.О. 

Ревнивцева Л.П. 

Гекало В.Г. 

8 Розробка Заходів до Міжнародного дня пам’яті 

жертв радіаційних аварій та катастроф та 

річниці Чорнобильської трагедії  (26 квітня) 

ІІ тиждень план  

заходів 

Макаренко І.В. 

9 Інтелектуальна гра «Брейн-ринг», (9-11 класи) ІІ тиждень  аналіз Закопайло Ю.Д. 

10 Конкурс плакатів   «Герої минулі – герої 

сучасні», приурочений до річниці початку АТО 

(13 квітня) 

ІІ тиждень  аналіз Закопайло Ю.Д. 

11 Шкільне свято «Прощавай, Букварику!»,  (1-ші 

класи) 

ІІІ тиждень сценарій Закопайло Ю.Д., 

класоводи        

1-х класів 

12 Розробка  Заходів  з  відзначення річниці 

Перемоги у Другій світовій війні (9 травня) 

ІV тиждень 

 

план  

заходів 

Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д. 

13 Розробка   Заходів  до  Дня  Європи  (3-тя 

субота  травня) 

ІV тиждень 

 

план  

заходів 

Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д.. 

2. Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Спортивно-оздоровче свято до Міжнародного 

дня спорту (6 квітня) та Всесвітнього Дня 

здоров'я  (7 квітня) з  теми: 

 «Здоров’я дитини – майбутнє України» 

06.04. рекомендації Макаренко І. В. 

2 Заходи до Великодніх свят  «Свята неділя 

Великодня» (16 квітня): 

 бесіда  «Великдень – свято воскресіння», 

10.04.-14.04.   

 
 

зміст бесіди 

 

 
 

класоводи 



(1-4 класи); 

 конкурс писанок «Великодні розписи», (5-

7 класи);  

 перегляд відеофільму  «Традиції наших 

предків. Великдень», (8-9 класи); 

 усний журнал «Традиції Великодня на 

українських землях»,  (10-11 класи). 

 

 

виставка 

 

інформація 

 

 

матеріали 

 

 

вчителі образ. 

мистецтва 

Закопайло Ю.Д. 

 

 

класні керівники 

3 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.): 

 відверта розмова «Життя на кінчику 

голки», (10-й  клас); 

 виховна година «Наркоманія – життєва 

трагедія», (5-ті класи). 

 

 

 

 

 

 

І тиждень 

 

 

І тиждень 

 

 

 

 

 

 

матеріали 

 

 

розробка 

заходу 

 

 

 

 

 

 

класний керівник 

 

класні керівники 

 

4 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на період до 2016 року»: 

 диспут «Що означає бути дорослим: права 

та обов’язки», (11-й клас); 

 анкетування «Чи обізнаний ти з Конвенцією 

ООН про права дитини?», (6-ті класи). 

 

 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

аналіз 

 

аналіз 

 

 

 

 

 

класний керівник 

класні керівники 

5 Виконання Заходів щодо реалізації 

Національної кампанії «Стоп насильству!»: 

 бесіда «Як не стати жертвою насилля?», (3-

ті класи); 

 заняття з елементами тренінгу «Як не стати 

жертвою насильства?», (5-ті класи); 

 анкетування «Насилля – це …», (7-мі 

класи). 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

V тиждень 

 

 

 

зміст бесіди 

 

матеріали 

 

аналіз 

 

 

 

класоводи 

 

класні керівники 

 

класні керівники 

6 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): 

 інформаційна година для класних 

керівників «Ознаки, що можуть допомогти 

виявити жорстоке поводження з дітьми»; 

 тренінг «Як протистояти насильству?», (7-

мі класи); 

 година спілкування «Агресія та насильство 

в сім’ї», (10-й клас); 

 батьківські збори «Сутність, види та 

принципи соціальної профілактики 

насильства та жорстокого поводження з 

дітьми», (11-й клас). 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

 

 

 

матеріали 

 

 

аналіз 

 

 

розробка 

заходу 

протокол, 

матеріали 

 

 

 

 

 

Макаренко І.В., 

практичний 

психолог 

класні керівники 

 

класний керівник 

класний керівник 

7 Виконання Заходів  із протидії проявам 

ксенофобії, расової та етнічної дискримінації: 

 бесіда «Поважаючи інших – поважаєш 

себе», (2-гі класи); 

 диспут «Чи вправі я зневажати людину 

 

 

 

І тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

зміст бесіди 

 

аналіз 

 

 

 

класоводи 

 

класні керівники 



іншої раси?», (8-мі класи). 
8 Виконання Заходів щодо протидії тероризму: 

 бесіда  «Тероризм - проблема світової 

спільноти», (7-мі класи). 

 

 

І тиждень 

 

 

зміст бесіди 

 

 

класні керівники 

9 Заходи    щодо  запобігання торгівлі  людьми на 

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

 перегляд фільму «Станція призначення – 

Життя»,  (9-11 класи) 

 

 

 

І тиждень 

 

 

 

інформація 

 

 

 

педагог-

організатор 

10 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2016 року: 

 година спілкування для учнів 8-х класів 

«Школа рівних можливостей»; 

 бесіда «Дівчатка і хлоп’ятка», (1-ші класи). 

 

 

 

 

 
 

 IV тиждень 

 

І тиждень 

 

 

 

 

 
 

конспект 

заходу 

інформація 

 

 

 

 

 
 

класні керівники 

класоводи 

11 Заходи з відзначення в навчальних закладах 

міста 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років  (наказ № 95 від  21.03.2016 р.): 

 історичний урок до 100-річчя 

Всеукраїнського національного конгресу 

«Перший представницький форум 

українського руху», (10-11  класи). 

 

 

 

 

IІІ тиждень, 

17.03. 

 

 

 

 

розробка 

заходу 

 

 

 

 

вчитель історії 

3. Робота з учнями відповідно до Основних орієнтирів виховання 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  себе 
«Щоб здоров’я добре мати, слід про нього змалку  дбати» 

(І та ІІ тиждень квітня – 04.04. – 15.04.) 
Формування навичок здорового способу життя.  Попередження дитячого травматизму. 

1 Заходи до Всесвітнього дня  здоров’я  (7 квітня) 
(відповідно до розробленого плану) 

І тиждень інформація Закопайло Ю.Д.,  

вчителі ОЗ, вчителі 

біології 

2 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми профілактики ВІЛ/СНІДу: 

 моніторинг обізнаності учнів з проблеми 

ВІЛ/СНІДу, (10-11 клас); 

 відеолекторій  «ВІЛ/СНІД. Достовірно про 

проблему», (10-11 класи); 

 лекція «Учням про пандемію СНІДу», (8-9 

класи); 

 випуск та розповсюдження інформаційних 

листівок «Знати, діяти, жити! ВІЛ/СНІД – 

шляхи передачі», (для учнів 7-9 класів). 

 

 

 

І - ІІ 

тиждень 

ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

IV тиждень 

 

 

 

 

аналіз 

 

інформація 

 

 

аналіз 

 

інформація 

 

 

 

практичний 

психолог 

Закопайло Ю.Д. 

 

 

Крупа Л. М. 

 

вчитель ОЗ 

3 Бесіди: 

 «Бути вихованим. Що це означає?», (1-ші 

класи); 

 «Сам удома», (2-гі класи); 

 «Твій зовнішній вигляд», (3-ті класи); 

 «На кого я хочу бути схожим у житті?», (4-ті 

класи); 

 «Бережи свій час», (5-ті класи); 

 «Заздрісник сам собі ворог», (6-ті класи); 

 «Пізнай самого себе»,  (7-мі класи); 

 «Уміти володіти собою», (8-мі класи); 

 
ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

І тиждень 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

аналіз класоводи, класні 

керівники 



 «Найскладніше – не відстоювати свою 

думку, а мати її», (9-ті класи); 

 «Як подолати конфлікт?»,  (10-й клас); 

 «Твої майбутнє – в твоїх руках», (11-й  клас). 

ІІ тиждень 

ІІ тиждень 

І тиждень 
 

І тиждень 

4 Тематичні класні години: 

 «Якщо хочеш бути здоровим – 

загартовуйся!», (1-ші класи); 

 «Дерево міцне корінням, а людина - 

друзями», (2-гі класи); 

 «Свято Мийдодіра»,  (3-ті класи); 

 «Хто багато читає, той багато знає», (4-ті 

класи); 

 «Посієш звичку – пожнеш характер», (5-ті 

класи); 

 «Здоровим бути – круто!», (6-ті класи); 

 «Олімпійськими шляхами до здорового 

майбутнього», (7-мі класи); 

 «Фізична краса не постійна, а духовна - 

вічна», (8-мі класи); 

  «Здорове харчування – свідомий вибір 

кожної людини», (9-ті класи); 

 «Репродуктивне здоров’я молоді: фактори 

впливу і ризики», (10-й клас); 

 «Знати, щоб жити: алкоголь – викрадач 

розуму»,  (11-й  клас). 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

аналіз класоводи, класні 

керівники 

5 Спортивно-мистецька акція «За життя без 

наркотиків»,  (9-11 класи) 

ІІ тиждень аналіз Закопайло Ю.Д., 

класні керівники 

6 Проведення одноденного походу з елементами 

орієнтування за допомогою компаса та карти 

«Географічний центр України: мандрівка 

краєм» (Пішохідний маршрут вихідного дня), 

(7-8 класи) 

ІІ тиждень 

 

інформація вчителі фізкультури, 

вчитель  

географії,  

класні керівники 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  природи 
«Давай повернемо Землі всі веселкові кольори» 
(ІІІ та  ІV тиждень квітня – 18.04. – 19.04.) 

Реалізація  екологічного   виховання 

7 Заходи до Дня довкілля (3-тя субота квітня) та 

Міжнародного дня Землі (22 квітня) 
(відповідно до розробленого плану) 

ІІІ тиждень план 

заходів, 

інформація 

вчитель біології 

8 Акція «Посади сад» (висаджування плодових 

дерев  в шкільному саду),  ( 1 - 11 класи) 

ІІІ – ІV 

тиждень 

аналіз класоводи, класні 

керівники 

9 Бесіди: 

 «Збережемо чистим довкілля», (1-ші класи); 

 «Віч-на-віч з природою», (2-гі класи); 

 «Заповідні місця мого краю», (3-ті класи); 

 «Збережемо красу природи», (4-ті класи); 

 «Я – маленька часточка природи», (5-ті 

класи); 

 «Вода – безцінне багатство, бережіть її!», (6-

ті класи); 

 «Чи є невичерпними дари природи?»,  (7-мі 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, класні 

керівники 



класи); 

 «Світ природи в народному епосі», (8-мі 

класи); 

 «Вони – з Червоної книги!», (9-ті класи); 

 «Екологічна етика»,  (10-й клас); 

 «Екополітика – почнемо з себе»,  (11-й  

клас). 

 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

10 Тематичні класні години: 

 «Зустріч пернатих друзів», (1-ші класи); 

 «Первоцвіти просять захисту», (2-гі класи); 

 «На квіти чарівні подивись: таємниці 

Катерини Білокур»,  (3-ті класи); 

 «Мандри країною Довкілля», (4-ті класи); 

 «Бережи воду, козаче, і вона тобі 

віддячить», (5-ті класи); 

 «Квіти – усмішка природи», (6-ті класи); 

 «Земля – наш спільний дім», (7-мі класи); 

 «Бережи свою планету!», (8-мі класи); 

  «Стояла я і слухала весну…», (9-ті класи); 

 «Екологічні наслідки Чорнобиля», (10-й 

клас); 

 «Злочини проти природи»,  (11-й  клас). 

 
ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

аналіз класоводи, класні 

керівники 

11 Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв ра-

діаційних аварій та катастроф та річниці Чорно-

бильської трагедії  «Гіркий спогад Чорнобиля»  

(26 квітня) (відповідно до розробленого плану) 

ІV тиждень план 

заходів, 

інформація 

Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д., 

класоводи, класні 

керівники 

12 Акція «Озеленимо Кіровоградщину» (упоряд-

кування клумб, посів однорічних та 

багаторічних квітів),  (5 - 11 класи) 

протягом 

місяця 

аналіз 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 «Аналіз 

роботи з дітьми-сиротами, з дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, 

учнями з багатодітних, малозабезпечених 

сімей» 

І – ІІ  

тиждень 

аналіз Макаренко І. В., 

практичний 

психолог 

3 Проведення індивідуальних бесід з учнями, що 

мають прояви девіантної поведінки, надання їм 

психологічної допомоги 

протягом 

місяця 

облік практичний 

психолог, 

вчителі-

наставники 

4 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 

5 Підготовка до проведення щорічної Всеукраїнсь-

кої благодійної акції «Серце до серця» (благодій-

на допомога дітям, хворим на цукровий діабет) 

І – ІІ 

тиждень 

план  

проведення 

Макаренко І.В., 

 Закопайло Ю.Д. 

6 Правовий лекторій  «Щит та меч»: І тиждень інформація вчитель 



 «Як не стати жертвою торгівлі людьми?», 

(11-й клас) 

правознавства  

7 Участь у Всеукраїнській благодійній акції 

«Серце до серця» (благодійна допомога дітям з 

тяжкими вадами та захворюваннями) 

протягом 

місяця 

звіт Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д. 

8 Підготовка  до  проведення  благодійної  акції 

«Великодній кошик» (великодні подарунки для 

дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського 

піклування, дітей з обмеженими 

можливостями) 

І – ІІ 

тиждень 

аналіз Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д. 

9 Соціологічне опитування «Молодь та 

протиправна поведінка» 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

10 Зустрічі із представниками ПТУ,  ВНЗ І-ІІ 

рівня акредитації  та  ВНЗ  ІІІ рівня 

акредитації. Профорієнтаційна робота з учнями 

9-х та 11-х класів 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В., 

Закопайло Ю.Д. 

11 Засідання Ради профілактики правопорушень: 

 про організацію літнього оздоровлення 

дітей з «групи ризику» та дітей з проявами 

девіантної поведінки;  

 індивідуальна робота з учнями, схильними 

до правопорушень чи пропусків занять та їх 

батьками (за поданням класних керівників); 

 про роботу шкільного психолога з учнями із 

сімей, що опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

 про результати роботи з профілактики 

правопорушень серед учнів школи за 

навчальний рік. 

ІV тиждень протокол Макаренко І.В., 

 

12 Акція «Великодній кошик» (для дітей 

соціальної групи) 

до 29.04. 

2016 р. 

звіт класоводи,  

класні керівники 

5. Робота учнівського самоврядування 

1 Засідання Ради лідерів школи щотижня звіт Закопайло Ю.Д. 

2 Засідання Товариства добрих справ «Про участь 

у щорічній Всеукраїнській благодійній акції 

«Серце до серця» 

І тиждень інформація 

 

  Закопайло Ю.Д., 

 лідер школи 

3 Рейд-перевірка санітарного стану закріпленої 

за класами території шкільного подвір’я 

ІV тиждень інформація 

 

 Закопайло Ю.Д.,  

Рада лідерів  

6. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

2 Бесіди з класними керівниками про роботу з 

дітьми,  які потребують індивідуального підходу 

в процесі  виховання 

протягом 

місяця 

узагальнення Макаренко І.В. 

3 Організація фотографування учнів 9-х, 11-х 

класів на випускні альбоми 

протягом 

місяця 

аналіз Закопайло Ю.Д.,  

класні  

керівники 

4 Мозковий штурм «Особистість класного 

керівника має бути…» 

ІІІ тиждень інформація Макаренко І.В. 

5 Заняття  Школи професійної адаптації  молодого 

класного керівника: «Рекомендації щодо 

здійснення аналізу виховної роботи  класним 

керівником» 

ІІ тиждень протокол Макаренко І. В., 

Мельник Н.М. 



6 Методична оперативка для класних керівників 

9-х, 11-х класів «Оформлення випускної доку-

ментації учнів випускних класів 

(характеристики)» 

ІІ тиждень інформація Макаренко І.В. 

7 Засідання творчої групи. Планування виховної 

роботи на 2015-2016 н. р. 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В 

8 Консультпункт для класних керівників: 

«Робота класного керівника з проблемними 

сім’ями» 

І – ІІ 

тиждень 

рекомендації Макаренко І.В.. 

практичний 

психолог 

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»: 

 консультації для батьків випускників «Створен-

ня умов для підготовки учнів до ДПА та ЗНО» 

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 

4 Профорієнтаційна робота з батьками учнів. 

Організація зустрічей батьків з викладачами 

середніх та вищих навчальних закладів 

протягом 

місяця 

рекомендації класні керівники, 

адміністрація 

5 Надання психолого-педагогічної допомоги 

батькам з конфліктних сімей 

протягом 

місяця 

рекомендації  практичний 

психолог 

6 Анкетування батьків. Визначення ступеня інфор-

мованості батьків про професійну спрямованість 

їхніх дітей 

протягом 

місяця 

аналіз класні керівники, 

практичний 

психолог 

7 Тематичні батьківські збори для учнів 9-х,11-х 

класів  «Психолого-педагогічні рекомендації 

батькам з підготовки учнів до ЗНО та ДПА. 

Ознайомлення з нормативними документами 

про державну підсумкову атестацію» 

ІІ тиждень інформація Прохода Н. О. 

8 Засідання загальношкільного батьківського 

комітету: 

 Зміцнення матеріально-технічної бази 

школи 

 Відповідальність батьків за виховання дітей 

 Стан роботи з попередження дитячого 

травматизму і школі 

ІІІ тиждень протокол Омельченко С.М., 

голова 

батьківського 

комітету 

9 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика СНІДу та венеричних 

захворювань серед учнівської молоді. 

ІV тиждень рекомендації Гром Н. В. 

 

10 Залучення батьківського комітету 11-го класу до 

підготовки свята Останнього дзвоника та 

Випускного вечора 

протягом 

місяця 

інформація класний керівник  

11-го класу 

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 

протягом 

місяця 

звіт 

 

класоводи,  

класні керівники 



бездоглядності 

3 Оперативний контроль за проведенням 

класними керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

4 Здійснення контролю за станом прибирання 

закріплених територій 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

5 Оперативний контроль за станом роботи 

класних керівників щодо формування 

ціннісного ставлення до себе, навичок 

здорового способу життя, попередження 

шкідливих звичок 

І – ІІ 

тиждень 
аналіз Макаренко І.В. 

6 Систематизація матеріалу для аналізу виховної 

роботи школи 

ІІІ - ІV 

тиждень 
інформація Макаренко І.В. 

7 Аналіз виконання заходів до Дня довкілля ІІІ - ІV 

тиждень 
інформація Макаренко І.В. 

8 Аналіз виконання заходів, пов’язаних з 

роковинами Чорнобильської трагедії 

ІV тиждень інформація Макаренко І.В. 

9 Аналіз виконання Заходів у зв'язку з 85-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років  

в Україні - геноциду українського народу 

до 20.04. інформація Макаренко І.В. 

 

10 Аналіз виконання Заходів щодо збереження 

історичної пам’яті про перемогу у Великій 

Вітчизняній війні на 2011-2020 роки 

до 20.04. 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 Підготовка матеріалів до проведення Тижня   
безпеки життєдіяльності (цивільна оборона): 

 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 

Омельченко 
С.М 

Макаренко І.В. 

3 Тиждень  безпеки життєдіяльності (в рамках 

якого проводиться день Цивільної оборони) на 

тему:    «Безпека у твоєму житті» 

10.04.-14.04. 
2017 р. 

підсумковий 

наказ, 
аналіз, 

матеріали 

Омельченко 
С.М. 

Макаренко І.В. 

4 Лекція лікарів шкірвендиспансеру, (9-11 класи) згідно 

розкладу 
рекомендації Гром Н.В., 

Макаренко І.В. 
5 Проведення роз’яснювальної роботи з батьками 

учнів та вихованцями з попередження випадків 

загибелі на воді 

протягом 

місяця 
рекомендації класоводи, 

класні 

керівники 

6 Індивідуальна робота з дітьми, які мають психічні 

відхилення, підпали під вплив нервових, 

психічних стресів 

протягом 

місяця 
консультації практичний 

психолог,  
класні керівники 



7 Організація безпечних прогулянок у групах 

продовженого дня 

протягом 

місяця 
аналіз Неведріна Л.В. 

8 День ЦО. Відпрацювання  планів  евакуації з 

учнями в разі виникнення екстремальної ситуації 

ІІ тиждень практичне 

заняття 
Прохода Н.О. 

9 Роз’яснювальна робота серед дітей у напрямку 

попередження випадків самоушкоджень, 

свідомого ставлення до цінностей людського 

життя та здоров’я 

І – ІІ 

тиждень 
інформація класні керівники 

10 Бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності «Вплив 

радону на здоров’я людини»,  (1-11 класи) 

ІІ - ІІІ  

тиждень 
зміст бесіди класоводи, 

класні керівники 

11 Проведення медогляду учнів 

 

згідно плану списки Гром Н.В. 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз:  

 дитячого травматизму за квітень 2017 року; 

 стану здоров’я  учнів школи. 

 

ІV тиждень 

 

звіт за місяць 
аналіз 

 

Макаренко І.В 
Гром Н.В.. 

2 Контроль за: 

 дотриманням техніки безпеки та забезпеченням 

охорони життя, здоров’я учасників навчально-

виховного процесу; 

 дотриманням норм техніки безпеки в режимних 

кабінетах; 

 веденням журналу інструктажів учнів з БЖ під 

час навчально-виховного процесу; 

 за підготовкою заходів до літнього 

оздоровлення. 

протягом 

місяця 
аналіз адміністрація 

 

 


