«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методист відділу освіти
__________ /Н.М.Візьонок/

Директор школи
__________ /А.П.Глобенко/

« ____» __________ 2018 р.

« ____» __________ 2018 р.

ПЛАН
ВИХОВНОЇ

РОБОТИ

Ставівської ЗОШ І - ІІІ ступенів
на 2018/2019 навчальний рік

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

План виховної роботи Ставівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на 2018/2019 навчальний рік складено
відповідно до наступних нормативно - правових документів:
- Указу Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 року «Про національну стратегію
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
- Закону України «Про освіту» (від 23.03.1996 р. №100а/96 - ВР зі змінами і доповненнями);
- Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011 року
«Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України»;
- Наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національнопатріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
- Наказу від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»;
- Наказу від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»;
- Наказу від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки
щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».
- Листів та методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України з питань
виховної роботи:
- Листа МОН України №1/9-78 від 17.02.2015 «Про організацію Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах»;
- «Про протидію пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти» від 24.06.2015
№ 1/9-302;
- «Про використання методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16.06.2014 №1/9-319;
- «Про проведення заходів щодо протидії тероризму» від 25.07.2014 № 1/9-372;
- «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 29. 07.
2014 № 1/9-382;
- «Про проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів щодо уникнення
враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації» від
30.07.2014 № 1/9-385;
- Інформаційно-методичного листа від 05.02.2016 №1/9-66 «Щодо вшанування подвигу
учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»;
- Розпоряджень, Постанов Кабінету Міністрів України:
- Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних
екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р;
- Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів» від 27.08.2010 року №1718-р;
- Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту, в українське» від 22.08.2012;
- Наказів та інструктивно – методичних листів Міністерства освіти і науки
України:
- Наказ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання
державної символіки в навчальних закладах України»;
- Наказ від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;
- Наказ від 16.12.2011 № 1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військовопатріотичного спортивну гру «Джура;
- Наказ від 11.06.2012 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у
суспільстві";
- Обласних розпоряджень, наказів, методичних рекомендацій, програми виховної
роботи:

- Наказ КОДА «Про Порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах» від 14.02.2011№ 53;
- Наказ КОДА «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах
області» від 09.12.2013 №148-1;
- Наказ ДОН України «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних
закладах області» від 13.12.2013 №405;
- Наказ ДОН України «Про посилення роботи з профілактики правопорушень серед
неповнолітніх» від 18.12.2013 №412;
- Лист ДОН України «Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів» від
06.05.2014 №12-01-1301138.
Методичних рекомендацій КОІПОПК:
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2018/2019 навчальному році у
навчальних закладах Київської області.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення тренінгів.
Методичні рекомендації щодо підвищення комунікативної культури учнів у мережі Інтернет.
Методичні рекомендації з організації та проведення заходів до Всесвітнього дня запобігання
суїциду.
Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та
соціальноправового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини.
Методичні рекомендації щодо організації інформаційно-просвітницької роботи з учнівською
молоддю, педагогічною та батьківською громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції
України.
Методичні рекомендації щодо організації у загальноосвітніх навчальних закладах
роз’яснювальної роботи з питань небезпеки вживання наркотичних і психотропних речовин.
Методичні рекомендації щодо організації профорієнтаційної роботи з учнями у позакласний час.

ІІ. АНАЛIЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Відповідно до річного плану роботи школи, з метою виховання патріота України, забезпечення
всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів та
обдарувань, розумових та фізичних здібностей; відродження духовності як способу формування
особистості у школі педагогічним колективом була проведена належна робота по залученню дітей до
організованих форм дозвілля.
В 2017/2018 н.р. МО класних керівників працювало над питаннями:
-- Впровадження нових методів і форм роботи шляхом діагностування запитів учнів 1-4 кл., 5-7
кл., 8-10 кл.
-- Створення умов для оптимальної самореалізації підростаючого покоління, розвивати її
індивідуальні можливості і здібності.
-- Вчити учнів долати труднощі, прогнозувати наслідки своїх вчинків, здатності свідомо
приймати рішення.
-- Створення емоційно-психологічного стану в класах, налаштування учнів на роботу, позитив,
щоб це сприяло виникненню у дітей зацікавленості, спільного інтересу до участі в житті класу.
-- Продовжити вивчати питання про роль людського фактору, розвивати внутрішні мотиви і
зовнішні чинники діяльності.
На засідання МО були присутні адміністрація школи, соціальний педагог Бурдик В.М., які
теоретично і практично допомагали класним керівникам вирішувати поставлені завдання.
Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких
відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них патріотичних
почуттів, готовності до майбутньоо захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини,
людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.
Теоретичні питання підкріплювалися практичними показами з подальшим обговоренням
годин спілкування.
Протягом 2017/2018 н.р. класними керівниками проведено такі години спілкування:
1 кл. «Проводи Букварика», класний керівник Глобенко М.М;
2 кл. «До Дня матері», класний керівник Лисенко Л.В.;
3 кл. «Ой хто, хто Миколая любить», класний керівник Анкуца Л.В.;
4 кл. «Прощавай, початкова школа», класний керівник Буц Н.М.;
5 кл. «Василь Литвин – кобзар, патріот», класний керівник Шепелявенко Т.Г.;
6 кл. «Історичні постаті села», класний керівник Шепелявенко М.М.;
7 кл. «До Дня Збройних Сил України», класний керівник Яценко Ю.В.;
8 кл. «Рідна мово моя», класний керівник Дмитренко О.М.;
9 кл. «Я есть народ», класний керівник Порхун І.А.;
10 кл. «Земля наш спільний дім», класний керівник Кармазин Л.В.;
Тематика виховних годин свідчить, що класні керівники зверталися і до народних традицій і
звичаїв, до традицій школи, до історичних постатей села, району, країни, до історії України.
Соціальний педагог Бурдик В.М. протягом навчального року проводила анкетування «Як краще
провести дозвілля?», тренінг «Твій характер на шляху до самовдосконалення» (9-10 кл.).
Майбутнє України за поколінням, котре сьогодні в шкільних стінах опановує життя, якість
якого залежить від рівня сформованості життєвої компетентності.
Моральне виховання вихованців спрямовується на формування в учнів моральної свідомості,
утвердження загальнолюдських та національних цінностей, моральних норм, які є регуляторами
взаємовідносин у суспільстві. У школі діє загін «Милосердя», основними напрямками роботи якого є
допомога одиноким жителям села, ветеранам війни у впорядкуванні присадибних ділянок, організація
зустрічей та привітання зі святами вчителів – пенсіонерів, збір та оформлення спогадів.
На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального
захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках,
секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них.
Протягом навчального
року учні та вчителі школи були активними учасниками
загальношкільних, районних та обласних заходів.

Слід зазначити, що у закладі системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо
безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з
дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про
пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження життя та здоров’я учнів,
запобігання травматизму серед учнів, нормативних документів управління освіти Київської обласної
державної адміністрації з питань безпеки життєдіяльності учнів. Класні керівники вчасно проводили з
учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі
бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до журналів з ТБ, планів класних
керівників, класних журналів.
Виходячи з вищесказаного можна зазначити, що виховна діяльність у школі поряд з позитивними
моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і
батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється,
змінюючи нас і наше ставлення до нього.
У цьому навчальному році, продовжуючи роботу над реалізацією вище зазначених завдань і мети
виховної роботи, рекомендую:
1.
Педагогу-організатору активізувати роботу шкільного учнівського самоврядування, відродити
шефську роботу старших класів над молодшими.
2.
Класним керівникам 1 – 11 класів:
- творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над підвищенням свого методичного
рівня, активніше вивчати теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання та
застосовувати їх на практиці;
- підвищувати рівень вихованості, громадської активності учнів;
- активізувати та удосконалювати роботу з батьками, систематично проводити тематичні батьківські
збори, залучати батьків до позакласної роботи школи.

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2018/2019 Н.Р.

Проблема, над якою буде працювати педагогічний колектив школи у 2018/2019 навчальному
році: «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної
до саморозвитку і самовдосконалення, патріота, захисника Батьківщини». При розв’язанні цієї
проблеми головна увага приділятиметься формуванню громадянина – патріота України, виховання
готовності до військової служби та захисту України, створенню умов для самореалізації особистості
відповідно до її здібностей, суспільних та особистісних інтересів, вихованню громадянина з
демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, формування
належних навичок здорового способу життя, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого
здоров’я.
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне,
громадянське виховання як основні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності,
так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які
розглядатимуть державу, як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї
гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності,
здорового способу життя, готовності до змін.
Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і
як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну
культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним
підґрунтям виховання дітей і молоді.
Методичне об’єднання в 2018/2019 навчальному році буде об’єднувати класних керівників
навколо поставлених завдань, вивчатимемо передовий педагогічний досвід кращих новаторів,
використовуватимемо нові сучасні форми і методи, проводити діагностування щодо вивчення
запитів та інтересів учнів. Будемо продовжувати залучати до роботи МО батьків, керівників села,
учасників АТО, активістів села, вчителів – пенсіонерів.
Актуальною є систематична й послідовна робота з батьками, оскільки члени сім’ї – це перші
вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на
підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна,
наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна
орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер
спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.
Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта
батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи;
підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.
В 2018/2019 н.р. робота МО класних керівників буде направлена на:
-- вивчення ППД кращих новаторів шкільної справи;
--звертати більшу увагу на запити учнів шляхом діагностування;
-- залучати до роботи громадськість села, району;
-- продовжити вивчати історичні постаті села, поповнюючи сільський музей;
-- розкривати вихованцям непростий етап розвитку української національної думки кінця ХХ
початку ХХІ століття;
-- сприяти пробудженню в учнів інтересу до рідних місць, зміцнювати почуття любові до
Батьківщини, громадянського обов’язку;
-- вчити учнів досліджувати важливі сторінки історії рідного краю;
-- зіставляти окремі події з історії родини з історією рідного краю та України;
-- виявляти ставлення до історії окремих подій села, вчинків історичних постатей, оцінювати
роль громади в збереженні минулого;
-- звертати увагу на національно-патріотичне виховання шляхом проведення екскурсій до
історичних місць та вшанування пам’яті учасників бойових дій на Сході, бійців АТО, людей, які
виявляють активну громадську і патріотичну позицію.
При проведенні годин спілкування враховувати вікові особливості вихованців та індивідуальний
стиль виховання.

ІV. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на І семестр 2018/2019 н.р.

Назва заходу

1. Загальні
заходи - ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Вересень
Святкова лінійка до Дня знань «Перший
раз у перший клас»
Перший урок «Ми українці – ми
європейці»
Складання графіка проведення лінійок,
інформування, виховних заходів, годин
спілкування на І семестр 2018/2019 н.р.
Проведення рейду «Урок»
Затвердження
плану
методичного
об’єднання класних керівників
Погодження та затвердження планів
виховної роботи на I півріччя
Формування мережі гуртків.
Залучення учнів до роботи в гуртках
Години спілкування
відповідальність»

2. Превентивне
виховання

«Обов’язок

Клас

01.09

1-11

03.09

1-11

Поновлення банку даних про дітей
соціально – незахищених категорій
Бесіди з учнями «групи ризику» «Що я
значу в цьому світі?»
Бесіда «Що значать мої слова для
оточуючих?»
Скласти окремі плани роботи з дітьми, що
знаходяться у групі «ризику»

Інформування
учнів «21 вересня –
Міжнародний день миру»
Конкурс
малюнків на асфальті до
Міжнародного дня миру «Моя барвінкова
Україна»
Години спілкування «Я за мирне небо над
Україною»
Інформування учнів «100 років від дня
народження Василя Сухомлинського»

до 14.09
07.09

Класні керівники

Друзенко Л.Г.,
Гордієнко А.М.
Гордієнко А.М.,
Шепелявенко Т.Г.

до 05.09

Класні
керівники

10.09 –
14.09

1-11

І тиждень

1-11

10.09

1-11

ІІ тиждень

1-11

Бурдик В.М.
Класні керівники

10-14.09

5-11

Бурдик В.М.,
Класні керівники

Гордієнко А.М.
Глобенко А.П.
Класні керівники
Адміністрація
школи,
Керівники гуртків
Класні керівники

10-14.09

ІІ тиждень

5-11
1-11

Класні керівники
Бурдик В.М.

Бурдик В.М.

Протягом
місяця

1-11

03-07.09

1-11

19.09

1-11

Класні керівники

Бурдик В.М.,
учні школи
Фундамент В.Я.

18,19.09

1-11

17.09

1-11

26.09

1-11

21.09

учні
школи

21.09

5,6

Класні керівники

Взяти участь у флешмобі «Мирне небо»
Проведення заходів до Дня партизанської
слави

Гордієнко А.М.,
дирекція школи

Гордієнко А.М.,
педагог-організатор

та

Вивчення рівня сформованості класного
колективу, проведення соціометричних
досліджень
Бесіда «Мій зовнішній вигляд: погляд зі
сторони»

3. Громадянське
виховання –
ціннісне
ставлення до
особистості, до
суспільства і
держави

Дата

Відповідальний

Гордієнко А.М,
учні школи
Ігнатович Л.В.,
Гордієнко А.М.
Ігнатович Л.В.,
Шепелявенко Т.Г.

Відмітка
про
виконання

Догляд
за
меморіалом
Слави,
пам’ятником
загиблим визволителям
села, могилами невідомих солдатів
Відкрита година спілкування «Ми нація
єдина – твої ми діти, Україно. Наш дім
Європа»

4. Учнівське
самоврядування
- ціннісне
ставлення до
себе, до людей

Вибори голів класів та делегування
представників класних колективів до
Міністерств
Поновлення Міністерств та розподіл
доручень
Проведення засідань Міністерств
Складання плану роботи
учнівського
самоврядування на І семестр
Проведення вечорів

5. Робота з
батьками –
ціннісне
ставлення до
сім’ї, до родини

Батьківські збори по класах «Спільні
зусилля – запорука успіху в»
Поради батькам щодо контролю за
проведенням дітьми вільного часу
Години спілкування «Хто такі туристи?
(27.09 – День туризму)
Поради
батькам учнів
1 класу
«особливості навчання дітей в Новій
українській школі»
Поради батькам учнів 5 класу щодо
адаптації учнів
Індивідуальні консультації для батьків
Проведення бесід з батьками діти, яких
схильні до скоєння правопорушень
Проведення акції «Привітай татуся»
(16.09 – Всенародний день Батька)

6. Художньоестетичне
виховання –
ціннісне
ставлення до
культури і
мистецтва

Осінній
дивограй (виставка осінніх
композицій, осінній бал та розважальний
вечір «Королева – Осінь»)
Участь у святі до Дня села «Моє село
для мене ти єдине»
Екскурсія до бібліотеки «Книга —
криниця мудрості»

7. Екологічне
виховання ціннісне
ставлення до
природи

Участь учнів у Міжнародних конкурсах
«Соняшник» та «Геліантус»
Осінній
вернісаж (виставка
осінніх
композицій)
Екскурсії в природу «Осінні барви»

8. Виховання
здорового

Бесіди про дотримання учнями режиму
дня

постійно

5,6,10
кл.

Ігнатович Л.В.,
Шепелявенко Т.Г.,
Порхун І.А.

24.09

5-7

Шепелявенко М.М..
учні 7 класу

І тиждень

1-11

Класні керівники

ІІ тиждень

члени
правління

Гордієнко А.М.,
Ігнатович Л.В.

Згідно
плану
до 14.09

1-11

згідно
плану

5-7
8-11

01.09

1-11

Протягом
року

1-11

24.09

1-11

01.09

батьки

Бурдик В.М.,
Буц Н.М.

01.09

батьки

Бурдик В.М.

протягом
року
протягом
року
до14.09

5-11

батьки

Гордієнко А.М.,
Члени міністерс.
Члени міністерс.
Класні керівники,
педагог-організатор

Класні керівники
Бурдик В.М.,
Класні керівники
Класні керівники

Соціальний педагог
Бурдик В.М.,
Гордієнко А.М.

1-11

Класні керівники

Фундамент В.Я,
Гордієнко А.М.,
класні керівники

22.09

1-11

23.09

1-11

Гордієнко А.М.,
Ігнатович Л.В.

29.09

3,4

Лісова О.В.,
Васильчук О.М.

Згідно
плану

3-11

Вчителі,
Порхун І.А.

21.09

1-11

педагог-організатор
класні керівники

24-28.09

1-5

Класні керівники

І тиждень

1-11

Класні керівники

способу життя –
ціннісне
ставлення до
життя та
здоров’я

Перевірка дотримання ПТБ в навчальних
кабінетах, спортивному залі
Бесіди
щодо запобігання дитячого
травматизму на дорогах та в побуті

9. Фізичне і
трудове
виховання ціннісне
ставлення до
праці

Цикл заходів до Дня фізичної культури та
спорту
Тиждень «Милосердя»
Рейд - перевірка стану підручників
Санітарні години по класах
Впорядкування шкільної території

Назва заходу

1. Загальні
заходи ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Жовтень
Проведення індивідуальних бесід з
невстигаючими учнями
Перевірка роботи гуртків, факультативів
Контроль за відвідуванням учнями школи
Відкрита
година
спілкування «Наша
пам'ять… Наша сила»

2. Превентивне
виховання

Інформування учнів «Що таке ООН?»
Зустріч з представниками правоохоронних
органів.
Бесіда з учнями до Європейського дня
боротьби з торгівлею людьми
Тренінги по класах «Про права дітей»
Бесіди про зайнятість дітей вдома (уроки,
відпочинок, допомога батькам)
Бесіди про соціальні мережі та вміння
аналізувати побачене

3. Громадянське
виховання –
ціннісне
ставлення до
особистості, до
суспільства і
держави

Привітання дідусів
та
бабусь з
Міжнародним днем людей похилого віку
Години спілкування «Що я знаю про
Організацію Об’єднаних Націй»
Години спілкування «Допоможу своїй
бабусі»
Проведення Дня козацтва. Конкурс
маршової пісні Української Армії
Інформування учнів «Європейський день
боротьби з торгівлею людьми

01.09 –
07.09

1-11

17-21.09

1-11

10-14.09

1-11

24.09 –
28.09

5-11

27,28.09

1-11

щоп’ятниці

1-11

згідно
плану

1-11

Дата

Протягом
місяця
ІІІ
тиждень
Протягом
місяця

Клас

1-11

Дирекція школи
Класні керівники

Буц Н.М., Лисенко
Л.В., Ігнатович В.Й.
Педагог-організатор
Міністерство
Милосердя
Лісова О.В., члени
Міністерств
Класні керівники
Класні керівники

Відповідальний

Бурдик В.М.,
Друзенко Л.Г.
Дирекція школи

1-11

Гордієнко А.М.,
Класні керівники

08.10

5-7

Шепелявенко Т.Г.,
учні 6 класу

24.10

1-11

ІV
тиждень

5-11

Фундамент В.Я.,
учні
Дирекція школи

16-19.10

1-11

Згідно
плану соц..
педагога

3-11

22-26.10

1-11

08-12.10

1-11

01.10

1-11

22.10

1-11

Класні керівники
Бурдик В.М.
Класні керівники
Класні керівники

Класні керівники
Педагог-організатор
Класні керівники
Класні керівники

01.10

1-11

12.10

1-11

17.10

1-11

Організаційний
комітет
Класні керівники

Відмітка
про
виконан
ня

4. Учнівське
самоврядування
- ціннісне
ставлення до
себе, до людей

Проведення засідань Міністерств
До Всесвітнього Дня людей похилого віку
(відвідування вдома, привітання, посильна
допомога)
Огляд класних куточків
Проведення вечорів
Години спілкування «Однокласник,
товариш, друг»
Інформування учнів «11.10 – Міжнародний
день дівчаток»

5. Робота з
батьками –
ціннісне
ставлення до
сім’ї, до родини

Індивідуальні консультації для батьків
Відповіді на запитання батьків, поради
Проведення
загальношкільних
батьківських зборів
Відвідати родини учнів, які схильні до
пропусків занять та правопорушень.

6. Художньоестетичне
виховання –
ціннісне
ставлення до
культури і
мистецтва

Конкурс малюнків «Барви рідного краю»
Інформування учнів «Уклін учителю тобі»
Відкрита
година
спілкування
«Сорочинський ярмарок»

7. Екологічне
виховання ціннісне
ставлення до
природи

Шкільні ділянки. Догляд та різнобарв’я
квітів
Рейд-перевірка озеленення
шкільних
приміщень
Фотоконкурс «Українська осінь»

8.Виховання
здорового
способу життя –
ціннісне
ставлення до
життя та
здоров’я

Бесіда про безпечне поводження з
електроприладами та вогнем на вулиці та
вдома
Підготовка до осінніх канікул:
проведення інструктажів ТБ під час
канікул

9. Фізичне і
трудове
виховання ціннісне
ставлення до
праці

Робота загону «Милосердя»
Санітарні години по класах
Впорядкування шкільної території

Згідно
плану

Члени
Мініст.

01.10

1-11

09.10

згідно
плану

1-11
5-7
8-11

08.10

1-11

10.10

1-11

Протягом
місяця
Протягом
місяця
ІІ
тиждень
Протягом
місяця

Батьки
Батьки

Бурдик В.М.
Педагог-організатор
класні керівники
Члени Міністерств
Класні керівники,
педагог-організатор
Класні керівники
Гордієнко А.М.,
учні
Бурдик В.М.
Класні керівники

1-11

Дирекція школи,
Класні керівники

1-11

Бурдик В.М.
класні керівники

Фундамент В.Я.

До 05.10
03.10

1-11
1-11

22.10

7,8,9

І тиждень

4-11

Протягом
місяця

1-11

Гордієнко А.М.,
члени Міністерсва

До 19.10

5-11

Педагог-організатор

01-05.10

1-11

Ігнатович Л.В., учні
Яценко Ю.В.

Класні керівники

Класні керівники

Класні керівники
26.10

1-11

жовтень
П’ятниця
Протягом
місяця

1-11
1-11
1-11

Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники

Назва заходу

1. Загальні
заходи ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Дата

Клас

Протягом
місяця

1-11

Ігнатович Л.В.,
Міністерство ОН

Протягом
місяця

1-11

Адміністрація
школи

ІІІ
тиждень

1-11

Бурдик В.М.
Гордієнко А.М.

12-16
листопада

1-11

протягом
місяця

1-11

ІІІ
тиждень

4 кл.

Анкетування учнів щодо вибору професії

Протягом
місяця

7-11

Бесіди до Всесвітнього Дня Дитини
Розвивальні заняття з елементами тренінгу
«Вчимося толерантності»
Години спілкування «Поговоримо про
толерантність»
Конкурс-виставка малюнків, присвячена
Всесвітньому дню прав дитини
Години
спілкування «Громадянське
суспільство – гарантія дотримання прав
людини»

19-23.11

1-11

За окремим
планом

4-11

12.11

1-11

16.11

1-11

Листопад
Проведення індивідуальних бесід з
невстигаючими учнями
Аналіз
виконання
учнями
правил
внутрішкільного розпорядку
Аналіз стану індивідуальної роботи з
учнями, схильними до правопорушень
Контроль за відвідуванням учнями школи
Відвідування годин спілкування з метою
вивчення
досвіду та перевірки рівня
сформованості учнівського колективу
Вивчення роботи ГПД

2. Превентивне
виховання

3. Громадянське
виховання –
ціннісне
ставлення до
особистості, до
суспільства і
держави

Конкурс знавців рідної мови (до Дня
української писемності та мови)

Інформування учнів «До Дня української
писемності та мови. День преподобного
Нестора Літописця»
Урок пам’яті до Дня Гідності та Свободи
Інформування учнів «День пам’яті жертв
голодоморів та політичних репресій.
Всеукраїнська акція «Запали свічку»
Круглий стіл «Едуард Григорович Литвин
– син став’янської землі»

4. Учнівське
самоврядування
- ціннісне
ставлення до
себе, до людей

Відповідальний

Проведення засідань Міністерств
Бесіди з членами активу класу про
виконання доручень учнями
Засідання Міністерства роботи з дітьми
(проведення ігор на перервах)
Проведення вечорів (згідно плану)
Бесіди про бережливе використання
електроенергії

Адміністрація
школи
Гордієнко А.М.

Адміністрація
школи
Бурдик В.М.

Класні керівники
Соціальний педагог
Класні керівники
Педагог-організатор
Класні керівники

26.11

1-11

09.11

1-11

07.11

1-11

21.11

5-11

21.11

1-11

Гордієнко А.М.,
Ігнатович Л.В.,
Фундамент В.Я.
Шепелявекно Т.Г.,
учні

16.11

8-11

Ігнатович Л.В.,
Дмитренко О.М.

Згідно
плану
ІІ
тиждень
08.11

Гордієнко А.М.

1-11
1-4
5-7
8-11

12-16.11

Ігнатович Л.В.,
Дмитренко О.М.,
Друзенко Л.Г.
Ігнатович Л.В.,
учні

1-11

Члени правління
Члени міністерс.
Класні керівники,
Гордієнко А.М.
Класні керівники

Відмітка
про
виконан
ня

5. Робота з
батьками –
ціннісне
ставлення до
сім’ї, до родини

Індивідуальні консультації для батьків
Засідання батьківського комітету
Організація виставки книг з питань
виховання дітей у сім’ї.
Години спілкування «Поговоримо про
толерантність»
Відкрита година спілкування «Родинне
свято»

6. Художньоестетичне
виховання –
ціннісне
ставлення до
культури і
мистецтва

Виставка робіт гуртків «Ось що я вмію!»

7. Екологічне
виховання ціннісне
ставлення до
природи

Операція «Годівничка»: розвішування
годівничок та наповнення їх кормом
Участь
у Міжнародних конкурсах
«Соняшник» та «Геліантус»
Години спілкування «Екологічні проблеми
рідного краю»

8.Виховання
здорового
способу життя –
ціннісне
ставлення до
життя та
здоров’я
9. Фізичне і
трудове
виховання ціннісне
ставлення до
праці

Відкрита година спілкування «О слово
рідне! Хто без тебе я?»

Бесіда «Профілактика захворювання на
грип та ГРЗ»
Бесіди до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом
Інформування учнів «15.11 – Міжнародний
день відмови від паління»
Тиждень шашкіста
Робота загону «Милосердя»
Санітарні години по класах

Протягом
місяця
20.11

Батьки
батьки

Бурдик В.М.
Дирекція школи
Поштар В.В.

ІV
тиждень

Класні керівники

12.11

1-11

19.11

4-6

30.11

Члени
гуртків

12.11

8-11

Протягом
місяця

1-6

Педагог-організатор
класні керівники

Згідно
плану

1-5

Порхун І.А.,
Класні керівники

05.11

1-11

05-09.11

1-11

26-30.11

1-11

Керівники гуртків
Дмитренко О.М.

Класні керівники

Класні керівники
Класні керівники
Гордієнко А.М.,
учні

14.11

І тиждень
листопад
П’ятниця

Ігнатович Л.В.

5-11
1-11
1-11

Ігнатович В.Й.
Педагог-організатор
Класні керівники

Назва заходу

1. Загальні
заходи ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

2. Превентивне
виховання

Дата

Грудень
Проведення індивідуальних бесід з Протягом
місяця
невстигаючими учнями
Перевірка щоденників з метою наявності
10.1214.12
зворотнього зв’язку «школа – батьки»
Підготовка до проведення батьківських
ІІ
тиждень
зборів
Аналіз стану індивідуальної роботи із
І тиждень
учнями, схильними до правопорушень
ІІІ тиждень
Вивчення роботи ГПД
Складання
плану роботи
на зимові
17 – 21.12
канікули
Залучення
дітей,
схильних
до
правопорушень, до проведення позакласних заходів, свят, конкурсів тощо.
Розвивальне заняття «Самооцінка та її
роль у нашому житті»
Розвивальне заняття «Пізнаємо світ»

3. Громадянське
виховання –
ціннісне
ставлення до
особистості, до
суспільства і
держави

Інформування учнів «День Збройних Сил
України»
Інформування учнів «14 грудня -- День
вшанування учасників ліквідації наслідків
на Чорнобильській АЕС»
Години спілкування «День захисту прав
людини»

4. Учнівське
самоврядування
- ціннісне
ставлення до
себе, до людей

Проведення засідань Міністерств
Засідання
Міністерства ІП
святкових газет до Нового року)
Звіт роботи Міністерств

(випуск

5. Робота з
батьками –
ціннісне
ставлення до
сім’ї, до родини
6. Художньоестетичне
виховання –
ціннісне
ставлення до
культури і

Індивідуальні консультації для батьків
Засідання батьківського комітету
Загальношкільні батьківські збори
Відкрита година
спілкування «День
Святого Миколая»
Бесіди про обрядовість та проведення
зимових свят
Інформування учнів «Історія святкування
Миколая в Україні»

Клас

1-11
1-11

Гордієнко А.М.,
Міністерство ОН
Адміністрація

Дирекція,
Класні керівники

1-11
2,3

Соціальний педагог
Адміністрація

1-11

Гордієнко А.М.,
вчителі предметник

Протягом
року

1-11

Класні керівники,
Педагог-організатор

Згідно
плану

4-8

Згідно
плану

1-3

05.12

1-11

Соціальний педагог
Соціальний педагог

Шепелявенко
М.М.
Гордієнко А.М.,

12.12

1-11

10.12

1-11

Згідно
плану

1-10

До 18.12

5-11

учні
Класні керівники

Гордієнко А.М.
Члени міністерс.
Міністри

20.12

Проведення вечорів (згідно плану)
Години
спілкування
«Люди з
обмеженими
можливостями:
моє
ставлення» (до Міжнародного Дня людей з
інвалідністю

Відповідальний

5-7
8-11

Класні керівники,
педагог-організатор
Класні керівники

03.12

1-11

Протягом
місяця

Батьки

Бурдик В.М.

14.12
21.12

батьки
батьки

Дирекція школи
Дирекція школи

17.12

1-5

10-14.12

1-11

19.12

1-11

Лисенко Л.В.,

3 клас
Класні керівники
Фундамент В.Я.,
учні

Відмітка
про
виконан
ня

Проведення новорічних свят

мистецтва

Проведення
акції-виставки
дитячих
виробів «Збережи ялинку»
Допомога
зимуючим
птахам:
розвішування годівничок, насипання їжі
Години спілкування «Сніг та мороз:
корисне та небезпечне»

7. Екологічне
виховання ціннісне
ставлення до
природи

8.Виховання
здорового
способу життя –
ціннісне
ставлення до
життя та
здоров’я
9. Фізичне і
трудове
виховання ціннісне
ставлення до
праці

Бесіди про обережне поводження на льоду
та під час ожеледиці
Підготовка до зимових канікул:
проведення
інструктажів
ТБ
перед
канікулами
Змагання з тенісу
Робота загону «Милосердя»
Санітарні години по класах

21.12

1-4
5-7
8-11

Гордієнко А.М.,
Фундамент В.Я.,
Ігнатович Л.В.,
класні керівники

10-14.12

1-11

Класні керівники,
педагог-організатор

Протягом
місяця

1-11

Класні керівники,
педагог-організатор

17.12

1-11

03-07.12

1-11

Класні керівники

Класні керівники
Класні керівники

17-21.12

ІІ
тиждень
щосереди
П’ятниця

Заступник директора школи з виховної роботи:

1-11

1-11
1-11
1-11

Ігнатович В.Й.,
педагог-організатор
Педагог-організатор
Класні керівники

/А.М.Гордієнко/

