
 

Розділ ІІ. Управлінська та контрольно – аналітична діяльність: 

 

2.1. Схема управління та розподілом обов’язків між адміністрацією. 

 

Управління 

освіти і науки 

Сумської 

міської ради 

Інформаційно – 

методичний 

центр Сумської 

міської ради 

ДИРЕКТО

Р  
Органи самоврядування 

Органи управління 

Загальна конференція Заступники директора 

Збори 

трудового 
колективу 

Збори  

профспіл. 

комітету 

 

Класні 

батьківські 

збори 

 

Загальні 

учнівські 

збори 

 

Рада 

закладу 

 

Виробничі 

наради 

 

Батьківські 

збори груп 
 

Актив 

класу 

 

Збори 

учнів 

класу 

 

Освітній 

процес 

школи І ст. 

 

Психологічна 

служба, ППК 
 

Бухгалтерія 

 

Охорона 

праці, 

безпека 

життєдіял 

 

Класово

ди 1-4 

класів 

 

Освітній 

процес 

школи 
ІІ-ІІІ ст 

Наради при 
заступниках директора 

 

Нарада при 

директорові 

 

ПЕДРАДА 

 

Методична 

робота 

школи 

 

Інклюзив 

навчання 

Педагог 

організ, 

керівн 

гуртків 

 

Соціаль

ний 

захист 

дітей  

Курси, 
атестація 
педагогів 

 

З НВР 

 

Виховна 

робота 
школи 

Корекційні 

заняття по 
угоді 

Індивідуал 

навчання 

Методична 

робота 
дошкілля 

Освітній 

процес в 

дошкільн 

групах 

 

Вихователь – 

методист 

Виховна 

робота в 
групах 

Загальні 

батьківські 

збори 

 

Обслугову

ючий та 

технічний 

персонал 

 

Господарс 

робота, 

матеріальн 
база 

Завгосп 



 

 

 

 

5.7. Організація безпеки життєдіяльності дітей 

№ 

з/п 

Зміст контролю Вид контролю Групи  Термін 

виконання 

Форми 

підведення 

підсумків 

Відповідальні  Відмітка про 

виконання 

 

1. 

Вивчити стан організації 

життєдіяльності дітей різновікової 

групи та  старшого дошкільного віку 

відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти. 

Комплексний Різновікова 

група та 

старшого 

віку 

Листопад  До наказу Бенькалович О.М. 

 

 

 

2. 

Вивчити стан організації 

життєдіяльності дітей раннього 

дошкільного віку відповідно до 

Базового компонента дошкільної 

освіти. 

Комплексний Група 

раннього 

віку 

Квітень До наказу Бенькалович О.М. 

  

 

 

3. 

 

 

Особливості впровадження 

інноваційних педагогічних 

технологій та навчальних програм в 

дошкільний підрозділ 

Тематичний Всі вікові 

групи 

Грудень Довідка до 

педради 

Бенькалович О.М., 

 

 

 

4.  

Стан організації роботи з 

патріотичного виховання 

дошкільників. 

Тематичний Всі вікові 

групи 

Березень  Довідка до 

педради 

Бенькалович О.М. 

  

 

 

5. 

 

Мовленнєва компетентність дітей 

дошкільного віку. 

 

 

Тематичний  Всі вікові 

групи 

Січень Довідка до 

педради 

Бенькалович О.М.  

6. Підготовка до нового навчального 

року. 

Оперативний Всі вікові 

групи 

Липень-

серпень  

До наказу Бенькалович О.М.  

7. Виконання інструкцій по охороні 

життя і здоров’я дітей. 

Вибірковий Всі вікові 

групи 

Вересень, 

грудень, 

березень, 

Інформація на 

нараді при 

директорові  

Бенькалович О.М.  



 

червень 

8. Стан проведення свят, розваг, 

гурткової роботи. 

Оперативний Музичний 

керівник, 

інструктор з 

фізичної 

культури 

Жовтень, 

грудень, 

березень, 

травень 

Інформація на 

нараді при 

директорові 

Бенькалович О.М.  

9. Стан організації харчування. Оперативно-

наглядовий 

Харчоблок, 

комора, 

групи 

Щомісячно Інформація на 

педагогічну 

годину 

Бенькалович О.М.  

10. МПК на заняттях з фізичної 

культури. 

Оперативний Всі вікові 

групи 

Щомісячно Інформація  Бенькалович О.М.,  

інструктор з 

фізичної культури 

 

11. Рівень адаптованості дітей до умов 

дитячого садка. 

Оперативний Група 

раннього 

віку 

Жовтень Інформація Бенькалович О.М., 

практичний 

психолог, 

вихователі групи 

 

12. Стан ведення документації 

відповідно до Примірної інструкції з 

діловодства у дошкільних 

навчальних закладах. 

Оперативно-

наглядовий 

Працівники 

закладу 

Вересень, 

квітень 

Інформація Бенькалович О.М.  

13. Стан звукової культури і граматичної 

будови мови у дітей у відповідності 

до віку. 

 

Оперативний Різновікова 

група  

Квітень Інформація  Бенькалович О.М., 

вихователі груп 

 

14. Вивчення рівня обізнаності дітей, 

сформованості в них умінь і навичок 

відповідно до програмових вимог. 

Оперативний Всі вікові 

групи 

Вересень, 

січень, 

квітень 

Інформації Вихователі груп. 

Практичний 

психолог 

 

15. Готовність дітей до навчання у 

школі. 

Підсумковий  Старша 

група 

Квітень  Інформація Практичний 

психолог, 

вихователі групи 

 

16. Виконання вимог нормативних 

документів, які регламентують 

діяльність дошкільного закладу. 

 

Оперативний Всі вікові 

групи 

Щомісячно Інформація Бенькалович О.М.  



 

 

 

 

 

 

7.2. Профілактика злочинних проявів серед неповнолітніх 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний Вид  

контролю 

Відмітка 

виконання 

1. Організувати системну роботу із профілактики злочинних проявів серед 

неповнолітніх, запобігання безпритульності та бездоглядності. Здійснювати заходи 

щодо морально-правової освіти учнів та батьків. Систематизувати нормативну базу 

Вересень, 

протягом року 

ЗДШтика Р.О., 

Соціальний 

педагог 

Накази, 

плани 

заходів 

 

2. Організація роботи Ради профілактики, наркологічного посту, консультативного 

пункту з питань сімейного виховання    

До 07.09 ЗДШтика Р.О., 

Психол. служба 

Накази, 

звіти 
 

3. Організація роботи педагогічного колективу щодо роз’яснення учням закладу 

Конституції та Законів України, інших документів держави 

Протягом року ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

Виховні 

плани 
 

4. Проведення тижнів правових знань, місячників правового та соціального захисту, 

превентивного виховання, тощо 

Протягом року ЗДШтика Р.О., 

Психол. служба 

Накази, 

плани 
 

5. Для забезпечення морально-правової освіти учнів використовувати різні методи і 

форми виховання: диспути, дискусії, круглі столи, брейн-ринги, години 

спілкування, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів. 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний  

педагог 

класні керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 

6. Проведення рейдів «Урок», «Перерва», «Комп’ютерний клуб», «Шкільне подвір’я» 

(перевірка зовнішнього вигляду учнів, дотримання правил поведінки, виконання 

санітарних норм, організації дозвілля та зайнятості, ведення щоденників, тощо) 

Протягом 

навчального 

року 

ЗДШтика Р.О., 

Соціальний 

педагог 

Акти  

7. Оновлення банків даних учнів, які перебувають на шкільному обліку та обліку в 

КМСД, ССД; учнів з неблагополучних сімей 

До 09.09 

До 15.01 

ЗДШтика Р.О., 

Соціал. педагог 

Банки 

даних 
 

8. Залучення учнів з неблагополучних сімей та учнів, які перебувають на обліку до 

шкільних гуртків, секцій та гуртків закладів позашкілля 

Протягом року Психологічна 

служба 

Інформація   

раз/семестр 
 

9. Ведення обліків успішності, відвідування школи важковиховуваними учнями. 

Заслуховування батьків та учнів, що стоять на обліку, на зборах, раді профілактики 

Протягом року ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

Протоколи, 

облік 
 

10. Проведення зустрічей учнів із фахівцями: наркологом, венерологом, гінекологом Протягом року Психологічна 

служба 

Виховні 

плани 
 

11. Проведення бібліотечних уроків та заходів, виставки та викладки книг щодо 

пропаганди морально-правових знань серед учнів в бібліотеці школи 

Постійно Бедрик І.О. План  

бібліотеки 
 



 

12. Проведення уроків психолога, індивідуальних та групових занять щодо пропаганди 

морально-правових знань серед учнів школи 

Постійно Практичний 

психолог 

План  

психолога 
 

13. Організація роботи шкільного прес-центру з питань профілактики наркоманії, 

алкоголізму, паління, антисанітарії серед учнів школи 

З вересня 

протягом року 

ЗДШтика Р.О., 

Педагог-

організатор 

Випуск 

бюлетенів 
 

14. Складання Розкладу № 2 (роботи гуртків, секцій, клубів за інтересами). Організація 

залучення учнів до гуртково-секційної роботи школи та позашкільних закладів  

До10.09 ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

Розклад№2, 

інформація 
 

15. Складання спільних планів з КМСД, ССД, Сумським наркологічним диспансером До 14.09 ЗДШтика Р.О. Плани  
16. Закріплення наставників за учнями, які стоять на обліку школи, КМСД, ССД До 25.09 ЗДШтика Р.О. Наказ  
17. Обстеження житлово-побутових умов проживання учнів у родинах, які опинилися в 

складних життєвих обставинах (сироти, позбавлені батьківського піклування, тощо) 

До 07.10 

1 раз в чверть 

ЗДШтика Р.О., 

Психологічна 

служба 

класні керівники 

Наказ, 

акти 

обстежень 

 

18. Проведення наради щодо особливостей ведення індивідуальної виховної роботи з 

важковиховуваними учнями.  Складання та затвердження планів індивідуальної 

роботи з даною категорією учнів, ведення щоденників індивідуальної роботи 

До 07.10 ЗДШтика Р.О., 

психол. служба 

класні керівники 

Нарада, 

плани, 

щоденники 

 

19. Розглянути питання щодо здійснення роботи із профілактики злочинності, 

запобігання безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх на засіданні 

педагогічної ради 

До 02.11 ЗДШтика Р.О., 

соціал.педагог 

Протокол  

20. Проведення Тижня посиленої профілактики (превентивного виховання) 

правопорушень, зустріч з правоохоронними органами.  

Організація Дня спільних дій в інтересах дітей 

12.11-16.11 

 

До 17.11 

ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

соціал. педагог 

Плани 

виховної 

роботи 

 

21. Розглянути питання стану морально-правового виховання учнів та здійснення  

роботи з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, алкоголізму, 

паління серед школярів на нараді при директорові 

До 17.02 ЗДШтика Р.О., 

соціал. педагог 

Протокол  

22. Індивідуальна робота з учнями, які знаходяться на спільному обліку та які 

виховуються в неблагополучних сім’ях  

Протягом року ЗДШтика Р.О., 

Соціал. педагог 

Довідка  

23. Проведення серед учнів роз’яснювальної роботи, лекцій, бесід з метою 

профілактики злочинності, запобігання бездоглядності та безпритульності, інших 

негативних проявів серед неповнолітніх 

Протягом 

навчального 

року 

ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

психол. служба 

Інформація   

1 раз на 

семестр 

 

24. Виявлення шляхом анкетування, відвідування сімей учнів школи, схильних до вжи-

вання алкоголю, наркотичних, токсичних речовин, постановка на шкільний облік 

Протягом року ЗДШтика Р.О., 

  соціал. педагог 

Банк даних  

25. Проведення виховних годин в класах з метою профілактики негативних та 

асоціальних явищ в учнівському середовищі 

Протягом року Класні 

керівники 

Виховні 

плани 
 



 

26. Проведення профілактичної роботи з батьками, які не займаються вихованням дітей Протягом року ЗДШтика Р.О., 

психол. служба 

Виховні 

плани 
 

27. Проведення виховних бесід з учнями на морально-правову тематику Протягом року Соціал. педагог 

класні керівники 

Виховні 

плани 
 

28. Організоване відвідування школярами вистав, концертів, театрів, філармонії; 

художніх і тематичних виставок у музеях; інших культурно-масових свят, заходів 

Протягом року ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

Виховні 

плани 
 

29. Проводити уроки пам’яті, історії України, виховувати повагу до державної 

символіки, народних традицій, свят та звичаїв  

Протягом року Педагог-

організатор 

класні керівники 

Виховні 

плани 
 

30. Здійснювати на уроках виховну роботу з профілактики вживання наркотичних 

речовин, пропагувати здоровий спосіб життя, сприяти екологічному вихованню  

Постійно Вчителі-

предметники 

Поурочні 

плани 
 

31. По кожному факту скоєного учнями злочину у 3-денний термін з дня отримання 

інформації про правопорушення надавати інформацію до управління освіти і науки 

Сумської міської ради про проведену виховну роботу по встановленню причин 

правопорушення і прийняття мір реагування 

Постійно ЗДШтика Р.О., 

соціал. педагог 

класні керівники 

Інформація  

32. Перевірка стану залучення учнів школи до гуртково-секційної роботи та 

відвідування гуртків закладів позашкілля 

Січень 2018 ЗДШтика Р.О. 

 

Інформація  

33. Розглянути питання роботи з батьками по запобіганню невідвідування учнями 

школи, злочинів та правопорушень; роботи з учнями із неблагополучних сімей та 

учнями, які стоять на обліку на нараді при директорові 

До 16.02 ЗДШтика Р.О., 

соціал. педагог 

класні керівники 

Протокол  

34. Розглянути питання «Роль батьків у попередженні скоєння протиправних дій та 

профілактики шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, наркотиків)» на 

загальношкільних батьківських зборах 

Квітень 2019 ЗДШтика Р.О., 

соціал. педагог 

Протокол  

35. Збір даних про зайнятість учнів у літній період До 15.05 ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

Банк даних  

36. Провести роботу щодо залучення неповнолітніх до суспільного виробництва, 

ремонтних бригад, пришкільних таборів відпочинку у період літніх канікул 

До 24.05 ЗДШтика Р.О., 

класні керівники 

Інформація  

                                                       

 

 

Розділ VІІ. Організація виховної роботи 
 

 Основні завдання виховної роботи на 2018 – 2019 навчальний рік: 



 

1. Гуманізація виховного процесу, створення умов для всебічного розвитку особистості школяра, самооцінки, саморозвитку, самовиховання. 

2. Організація системи виховної роботи школи на основі різноманітних видів продуктивної діяльності учнів: навчання – праця – дозвілля. 

3. Укріплення шкільних традицій, що створюють загальношкільний колектив. 

4. Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, формування здорового способу життя школярів. 

5. Розвиток учнівського самоврядування, організація педагогічного керівництва.  

6. Удосконалення майстерності класного керівника, спроможного компетентно займатися виховної діяльності та ефективно вирішувати питання 

виховання школярів. 

7. Планування корекційно-розвивальної діяльності психологічної служби закладу.  

8. Організація виховної роботи з учнями з особливими потребами. 

9. Залучення учнів та педагогів до активної участі у міських виховних заходах. 

 

Мета виховної роботи: набуття учнями соціального досвіду, життєвих компетенцій, духовних надбань народу, формування учнів як 

патріотів України, розвиток духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.  

 

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2018-2019 навчальному році.: 
- системний підхід до управління виховним процесом школи, становлення його змісту;  

- формування ціннісних орієнтацій відповідно Програми «Основні орієнтири виховання»; 

- якісна реалізація Концепції громадянського виховання особистості: поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки; 

- формування високої мовної культури, особистих рис громадян України, забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, 

залучення до народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості; 

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації; 

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень в учнів; 

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;  

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування; 

- організація системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет; 

- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи; 

- координація профілактично-просвітницької роботи школи, сім’ї, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та 

інших негативних проявів; 

- створення здоров’яспрямованого виховного середовища для учнів з особливими освітніми потребами; 

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я;  

- формування соціально та фізично здорової особистості дитини в межах участі в міському проекті «Школа сприяння здоров’ю». 

7.1. Виховні місячники 
                                                                                                   ВЕРЕСЕНЬ 

Місячник безпеки дорожнього руху, попередження дитячого травматизму, зміцнення здоров’я дітей. 



 

Формування ціннісного ставлення особистості до себе 
Термін

вико-

нання 

Загальношкільні  та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконан 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напря-

мок 

Клас Відповідальний Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

03.09 

 

03.09 

 

 

 

03.09 

 

03.09- 

07.09 

 

 

 

 

 

 

Урочиста лінійка, присвячена 

святу Першого дзвоника 

Єдиний день безпеки 

життєдіяльності у зв’язку з 

початком навчального року 

Олімпійський тиждень: - -

Урочисте відкриття шкільної 

спартакіади (лінійка) 

- Відкритий виховний  захід, 

зустріч зі спортсменами Сум 

- Заходи в рамках Олімпійського 

тижня (за окремим планом) 

 

- Організація роботи гуртків, 

секцій, клубів за інтересами. 

 

Підготовка до звітно-виборчої 

учнівської конференції 

ЗДГостіщева Т.І. 

Педагог-

організатор 

ЗД Штика Р.О. 

класні керівники 

 

ЗД Штика Р.О. 

Шломенко В.І.,  

Вчителі фізичної 

культури 

педагог-

організатор. 

Шутько Н.Б. 

ЗД Штика Р.О. 

 

 

ЗД Штика Р.О, 

Педагог-

організатор 

 Перший урок (загальна 

тематика)  

Бесіди з правил безпечної 

поведінки в приміщенні 

школі, на спортмайданчику 

Бесіда «Якщо хочеш бути 

здоровим – загартовуйся» 

 

Олімпійський урок  

(запрошення спортсменів) 

 

Шкільна акція «Кожен учень 

хоче знати, де свої таланти 

показати» (призначення 

відповідальних осіб по 

підготовці учнів та команд 

закладу до міських виховних 

заходів протягом року) 

 

 

ЦС до 

СіД 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

СіД 

ЦС до 

себе 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

5-11 

 

1-4 

 

 

 

 

1-11 

 

Класні 

керівники 

Класні  

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники  

ЗД Штика Р.О., 

вч. фізкультури 

 

Педагог-

організатор, 

класні керівники 

вчителі 

 

 

 

 

 

10.09-

14.09 

 

14.09 

Тиждень безпеки дорожнього 

руху: зустрічі з представниками 

ДАІ,тематичні екскурсії 

Звітно-виборча учнівська 

конференція. Вибори 

учнівського активу школи 

Організація шкільного 

конкурсу «Кращий клас року» 

Підготовка до міського конкур-

ЗД Штика Р.О., 

класні керівники  

 

ЗД Штика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Педагог-

організатор 

ЗД Штика Р.О. 

 Виховний захід «Подорож до 

країни дорожніх знаків» 

Бесіда «Безпечна дорога від 

дому до школи» 

До 14.09 - класні учнівські 

збори: вибори активу класу 

та делегатів на учнівську 

конференцію. 

Анкетування учнів згідно 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

1-2  

. 

3-4  

 

8-11 

 

 

 

 

Класоводи 

 

Класоводи 

 

Педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

Зав.бібліотекою 

 



 

су-пленера «Моє рідне місто» 

13.09.2018-Загальношкільна 

батьківська конференція 

Вч.образ мистец плану бібліотеки 

13.09.2018 року - класні 

батьківські збори 

 

1-11 

Бедрик І.О. 

Класні 

керівники 

17.09-

21.09 

 

 

 

Акція «Чиста Україна – чиста 

земля» (прибирання) 

Літературна викладка до  

Міжнародного дня миру 

Заходи до Дня партизанської 

слави (зустрічі з ветеранами, 

екскурсії до музею, міські 

заходи) 

Підготовка до міських заходів:  

- конкурсу творчих робіт, 

присвячений захисникам 

Вітчизни («Малюнок», «Вірш») 

- міського конкурсу фольклор-

них колективів «Лелеченька» 

ЗДШтика Р.О. 

класні керівники  

Зав. бібліотекою 

Бедрик І.О. 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор, 

класні керівники 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор. 

Педагог-

організатор 

Вчит. музики   

 Бесіда «Як треба поводитися 

у школі, вдома на вулиці?» 

 

 

Година спілкування 

«Дисципліна і культура» 

Бесіда «Що означає бути 

вихованим» 

Ознайомлення учнів зі 

Статутом школи, Правилами 

для учнів (довільні форми 

роботи)  

Участь   у міському 

конкурсі-пленері «Моє 

рідне місто» (за графіком) 

ЦС до 

себе 

 

 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

 

1 

 

 

 

2-3  

 

4  

 

5-11 

Хлобощина В.В., 

Фещенко Л.Т., 

Бенькалович 

О.М. 

Класні 

керівники 

Дещенко Л.Г. 

 

Класні 

керівники  

 

 

ЗДШтика Р.О. 

Вчитель образот 

мистецтва  

 

24.09-

28.09 

 

 

27.09 

 

 

Тиждень здоров’я (зустрічі з 

лікарями, виховні години, 

діагностико-корекційна, профі-

лактична робота) 

Міжнародний день туризму 
(організація туристичних 

походів та поїздок)  

ЗДШтика Р.О. 

класні керівники  

психологічна 

служба 

ЗДШтика Р.О. 

класні керівники 

 

 Бесіда «Хочу і можу бути 

здоровим» 

Бесіда «Як не захворіти» 

Бесіда:Продукти харчування: 

наші друзі та вороги 

Практичне заняття «Почни 

день з гімнастики» 

ЦС до 

себе 

ЦС  

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

1  

 

2   

3  

 

4  

 

 

 

 

Класні 

керівники 

 

 

 



 

30.09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

30.09 

 

 

 

30.09 

Всесвітній день бібліотек 

(тематичні виставки, бібліотечні 

уроки ) 

Складання соціальних паспортів 

школи та класів 

 

Проведення громадського 

огляду умов життя дітей-сиріт, 

дітей  багатодітних, соціально-

незахищених сімей (акти) 

Випуск № 1 газети «Шкільний 

вісник» 

 

 

 

Міжнародний день людей  

похилого віку: благодійна акція 

«Турбота»  

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу 

ЗДШтика Р.О. 

Зав.бібліотеки  

Бедрик І.О. 

Соціальний 

педагог 

класні керівники 

ЗДШтика Р.О. 

Психологічна 

служба 

класні керівники 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор, 

бібліотекар 

Бедрик І.О. 

ЗДШтика Р.О., 

педагог-

організатор 

ЗДРоденко С.В., 

Астапова Н.В. 

Бесіди: «Особиста гігієна 

хлопчиків та дівчаток» 

Відкрита виховна година 

«Здоров’я-головне багатство 

Бесіда «Туризм - складова 

здорового способу життя» 

Година спілкування 

«Здоров`я - скарб» 

Відкритий виховний захід 

«Сходинки фізичного 

розвитку»  

Година спілкування «Зроби 

свій вибір на користь 

здоров`я» 

Надання допомоги одиноким 

жителям похилого віку 

мікрорайону (згідно 

закріплення за класами) 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

 

ЦС до 

себе 

5-6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

 

11  

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники 

 

 

                                                                                                  

                                                                                               ЖОВТЕНЬ 

Місячник правового та соціального захисту дітей. 

Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини і людей, до суспільства і держави 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напря-

мок 

Клас Відповідальний Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.10  

 

 

05.10 

Міжнародний день музики: 

радіогазета «Музичний 

калейдоскоп» 

Відкриття Місячника «Спорт 

Педагог-

організатор 

вчит. музики 

ЗДШтика Р.О. 

 Відвідування Сумської 

філармонії 

 

Тематичні виховні години 

ЦС до 

людей 

 

ЦС до 

8-11 

 

 

3-11 

Класні 

керівники 

 

Класні 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

проти наркотиків» (за планом) 

Тиждень «Мораль і право – 

невіддільні» (за планом) 

Участь  у міському етапі 

обласного конкурсу 

фольклорних колективів 

«Лелеченька» (за графіком) 

Підготовка до міського етапу 

обласного конкурсу солістів-

вокалістів «Співуча веселка» 

Засідання м/р з координаційної 

роботи шкільних музеїв 

Контроль підготовки агітбригад 

ДЮПР та ЮІР  
День працівників освіти:  

- концерт  «Учителю вклонися»; 

- конкурс стіннівок класів 

психол служба 

ЗДШтика Р.О. 

вч.правознавства 

Педагог-

організатор 

Вчит. музики та 

початкових клас 

ЗДГостішева Т.І. 

Педагог-організ 

вчитель музики 

ЗДРоденко С.В. 

 

ЗДШтика Р.О. 

Керівники агітб 

ЗДШтика Р.О., 

педагог-

організатор 

в рамках Місячника 

Виховна година 

«Світлофор ввічливості» 

Відкрита виховна година 
«Народна мудрість про 

добро та справедливість» 

Заняття-практикум 

«Чуйність і доброта – кри-

ла, які тримають людство» 

Година спілкування 

«Ставлення між людьми» 

Години спілкування «Як 

жити в мирі з людьми» 

Години спілкування 

«Моральний ідеал людини 

людей 

ЦС до 

людей 

 

ЦС до 

людей 

 

ЦС до 

людей 

 

 

ЦС до 

людей 

 

1 - 2 

 

 

3 - 4  

 

 

5-6  

 

7  

 

8-9  

 

10-11 

керівники 

Класні 

керівники 

 

 

Класні 

керівники 

 

 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10-

12.10 

 

 

 

 

 

12.10 

Покрова Пресвятої 

Богородиці, День українського 

козацтва,: 

– козацькі забави (1-4 класи) 

- Старти надій (5-8  класи) 

– спортивний гарт молодих 

козаків (10-11 класи) 

– виставка доробок учнів  

«Щедрі дари осені» до свята 

Покрова пресвятої Богородиці  

ЗДШтика Р.О., 

Вчителі фізичної 

культури 

 

 

 

 

Педагог-

організатор 

класні керінвики 

 Свято «Поетична осінь» 

 

Свято «Осінь в гості 

завітала» 

Екскурсія до Сумського 

художнього музею  

Диспут «Від культури осо-

бистості до культури нації» 

ЦС КіМ 

 

ЦС до 

КіМ 

ЦС до 

КіМ  

ЦС до 

КіМ 

1-4  

 

5-7  

 

8-9  

 

10-11 

Класні 

керівники  

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

16.10-

19.10 

 

 

 

 

 

Тиждень правових знань 

(за окремим планом) 

- зустріч з представниками 

правоохоронних органів 

- літературна викладка «Твої 

права, твої обовязки» 

- конкурс дитячого малюнку 

ЗДШтика Р.О. 

вч.правознавства 

соціал.педагог  

 

Зав.бібліотекою 

Бедрик І.О. 

педагог-

 Гра-подорож «Правовий 

букварик» 

Виховна година «Кожна 

людина має право»  

Виховний захід «Мої права 

та обов`язки»  

 

ЦС до 

СіД 

ЦС до 

СіД 

ЦС до  

СіД 

 

1 

 

2  

 

3-4  

  

 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

 



 

 «Права очима дітей» організатор, 

вч. малювання  

Відкрита виховна година 

«Немає права без 

обов`язків» 

ЦС до 

СіД  

5-7 Класні 

керівники 

22.10 

 

26.10 

 

 

 

 

 

 

Тиждень соціального захисту 

дітей: обстеження умов 

проживання дітей, які 

опинилися в СЖО (акти) 

21.10 – Міжнародний день 

шкільних бібліотек (виставка 

літератури,бібліотечні уроки) 

Рейтинг конкурсу «Кращий клас 

року» за І чверть  

  

«Попереду канікули» – 

інструктажі з техніки безпеки 

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу  

 

Конкурсно-розважальна прог-

рама «Міс Осінь-2018» 8-11кл 

 

ЗДШтика Р.О.. 

соціал педагог 

класні керівники  

 

Зав.бібліотеки 

Бедрик І.О. 

 

ЗДШтика Р.О.. 

Педагог-

організатор 

Класні 

керівники 

ЗДРоденко С.В., 

Астапова Н.В. 

 

ЗДШтика Р.О., 

педагог-

організатор 

 Класні виховні години на 

екологічну тематику  

Конкурс дитячого малюнку 

«Війна очима дітей» 

Година спілкування «Я у  

суспільстві» 

Диспут «Образ мого «Я» 

 

Відверта розмова «Репро-

дуктивне здоров’я дівчини 

Відкрита виховна година 
«Я і соціум: проблеми 

самореалізації 

ЦС до 

Сі 

ЦС до 

СіД 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе  

 

7-11  

 

1-4  

 

5-6  

 

7-8 

 

9 

 

10-11 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Соціальний 

педагог 

Класні 

керівники. 

 

                                                                    Осінні канікули   (за окремим планом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТОПАД 

Місячник превентивного виховання. 

Формування ціннісного ставлення особистості до себе, до людей, до праці, до суспільства і держави 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напря-

мок 

Клас Відповідальний Відмітка 

викона-

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

05.11- 

09.11 

 

 

 

 

 

 

Тиждень «Мужай, наша рідна 

мово» (до Дня української 

писемності і мови - за планом): 

-випуск літературного 

альманаху  

Підготовка до конкурсів: 

- міського конкурсу «Живе 

слово», 

- заочного конкурсу творчих 

робіт дітей з особливими 

освітніми потребами 

«Відкритий простір»    

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-організ 

класні керівники  

вчит. укр. мови, 

заруб літератури 

ЗДШтика Р.О. 

вчителі зар. літ., 

української мови 

педагог-

організатор. 

ЗД Бенькалович 

класні керівники 

 Відкритий виховний 

захід «У країні рідної мови»  

Конкурс знавців мови «Ой, 

яка чудова українська мова 

Поетична свічка «Мова 

рідна – слово рідне» 

Літературна вікторина: 

«Перлини народної мудрості» 

Виховний захід «Збереже-

мо наш скарб – рідну мову» 

Інтелектуальний ринг 

«Наша мова калинова»  

ЦС до 

СіД 

ЦС до 

СіД 

ЦС до  

СіД 

ЦС до 

СіД 

ЦС до 

СіД 

ЦС до 

СіД 

1-2  

 

3-4  

 

5-6  

 

7-8 

 

9  

 

10-11 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

12.11- 

16.11 

 

13.11 

 

 

 

 

 

 

 

15.11 

Тиждень толерантності  

 (за окремим планом) 

 

– Всесвітній День доброти: 

- Виховні години «Добро 

навколо нас», «Добрим бути 

легко» 

Анкетування щодо виявлення 

рівня вихованості, морально-

психічного клімату класів, 

атмосфери в сім’ях 

Загальношкільні батьківські 

збори 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Класні 

керівники 

 

 

 

Психолочіна 

служба 

класні керівники  

ЗДШтика Р.О. 

 

 Година спілкування 

«Допомога як турбота» 

Виховний захід «Кожна 

людина неповторна»  

Виховний захід «Співчуття - 

перший крок до людяності» 

Година спілкування 

«Толерантність. Що це?» 

Виховний захід «Моє 

спілкування з людьми» 

Відкрита виховна година 

«Толерантне ставлення до 

всіх націй і народностей» 

15.11.2018 – класні 

батьківські збори 

ЦС до 

людей 

ЦС до 

людей 

ЦС до  

людей 

ЦС до  

людей 

ЦС до  

людей 

ЦС до 

себе 

 

1 - 2  

 

3-4  

 

5  

 

6-7 

 

8-9 

 

10 -11 

 

 

1-11  

Класоводи 1-4-х 

класів 

 

 

Класні 

керівники  

 

Класні 

керівники  

 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 



 

19.11-

23.11 

 

 

22.11 

Тиждень превентивного 

виховання 

Зустрічі з представниками 

правоохоронних органів, ССД 

- День пам’яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій.  Всеукраїнська акція  

«Засвіти свічку» 

20.11.2017 – участь у міському 

етапі конкурсу солістів-

вокалістів «Співуча веселка» 

Засідання ради шкільних музеїв 

Контроль участі в заходах ПДЮ 

ЗДШтика Р.О. 

 

Соціал педагог 

 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники. 

Педагог-

організатор, 

вчитель музики 

Зав. музейн кімн 

ЗДШтика Р.О. 

 Класні виховні години з 

морально-правової теми  

 

Інформаційні хвилини 

«Колосок пам’яті» 

ЦС до 

себе,люд 

 

ЦС до 

СіД 

1-11  

 

 

1-11  

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники  

 

29.11- 

02.12 

 

 

 

 

01.12 

Тиждень здорового способу 

життя (до Міжнародного дня 

поміркованості зі СНІД/ВІЛ 

інфікованими) – за планом 

Зустрічі з лікарями наркодис-

пансеру, соціальних служб 

Всесвітній День боротьби зі 

СНІДом: Акція «Червона 

стрічка» 

Участь у  міській виставці-

конкурсі творчих робіт дітей з 

особливими освітніми 

потребами «Відкритий простір» 

(за графіком) 

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу 

ЗДШтика Р.О. 

Психологічна 

служба 

 

Соціальний 

педагог 

Соціальний 

педагог 

 

ЗДБенькалович 

О.М., педагог-

оганізатор, 

кл. керівники 

інклюз класів 

ЗДРоденко С.В., 

Астапова Н.В. 

 Свято «Подорож до Країни 

«Здоров`я»» 

Година спілкування «Як я 

дбаю про своє здоров`я » 

Усний журнал «Складові 

здорового способу життя» 

Виховний захід «Суд над 

цигаркою» 

 Година спілкування 

Здоров’я головне багатство 

Година спілкування 

«Алкоголь та наслідки» 

Круглий стіл «Подбай про 

своє здоров’я сам!»  

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

ЦС до  

себе 

ЦС до  

себе 

ЦС до  

себе 

ЦС до  

себе 

ЦС до  

себе 

1 - 2  

 

3 - 4  

 

5  

 

6 -7  

 

8  

  

9 

 

10-11 

 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники  

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

                                                                                                  

 

 

 

 



 

                                                                                                           ГРУДЕНЬ 

Місячник національно-патріотичного виховання «Я, родина, Україна». 

Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини та людей, до суспільства і держави 

 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напря-

мок 

Клас Відповідальний Відмітка 

про 

виконан. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

03.12-

07.12 
Тиждень лицарських 

перегонів  – до Дня Збройних 

Сил України (06.12.2018) (за 

планом) 

3 грудня – Міжнародний день 

інвалідів (за окремим планом) 

- подарунки дітям-інвалідам, 

- концерт дітей з особливими 

освітніми потребами, 

- відвідування НВК № 34. 

Участь у міському конкурсі 

«Живе слово» (за графіком) 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Шломенко В.І. 

ЗДШтика Р.О., 

ЗДБенькалович, 

Педагог-

організатор 

 

 

ЗДШтика Р.О. 

вч. україн. мови 

 Змагання «Турнір лицарів» 

Виховна година «Шоу 

маленьких джентльменів» 

Конкурсна програма «А 

нумо,  хлопчики!» 

Конкурсна програма «День 

в армії» 

 

Виховні заходи «Дивись на 

нас, як на рівних» 

ЦС  

ЦС до  

людей 

ЦС до 

людей 

ЦС до 

СіД 

 

ЦС до 

людей 

1-4  

5-6  

 

7-9 

 

10-11  

 

 

1-11 

Шутько Н.Б. 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники  

Класні 

керівники, 

Шломенко В.І. 

Класні 

керівники 

 

10.12- 

14.12 

 

10.12 

Тиждень правових знань, 

присвячений Дню прав людини 

(за окремим планом) 
Міжнародний день прав 

людини. 

Акція «Зроби крок назустріч» 

(для онкохворих дітей лікарні) 

Підготовка до міського конкур-

су оркестрів духових, народних 

інструментів «Акорди Сумщини 

ЗДШтика Р.О. 

ЗДРоденко С.В., 

вчителі 

правознавства 

класні керівники 

психологічна 

служба 

ЗДШтика Р.О. 

Керівник гуртка 

 Конкурс малюнків «Кожна 

людина має право» 

Турнір «Правовий ринг» 

Брейн-ринг «Права і 

обов’язки громадян» 

Виховна година  «Права та 

обов’язки дітей у шлюбно-

сімейному законодавстві» 

ЦС до 

людей 

ЦС 

ЦС до 

себе 

ЦС до 

себе 

 

1-4  

 

5-7  

8 - 9 

 

10-11  

Класні 

керівники 

Клас. керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

 

17.12-

21.12 

 

19.12 

Тиждень патріотичного 

виховання «Україна – рідний 

край» 

Свято Миколая:  підготовка 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І.  

Педагог-

організатор 

 Виховні заходи, присвячені 

державній символіці, 

народним звичаям обрядам       

Відкритий захід – театралі 

ЦС до 

СіД 

 

ЦС до 

1-11  

 

 

5-6  

Класні 

керівники 

 

Класні 

 



 

 

До 

19.12 

вітальної групи 

Випуск № 2 шкільної газети 

«Шкільний вісник»  

 

Педагог-організ 

прес-центр 

зоване дійство «Ой, хто 

Миколая любить..» 

СіД керівники 

Педагог-

організатор 

24.12- 

28.12 

 

 

 

 

 

 

Тиждень культури і мистецтва 

«Зимові візерунки» (план) 

Підготовка та проведення 

новорічних КТС (за графіком): 

- новорічні ранки (1-4 класи), 

-новорічна ігрова програма (5-7) 

- новорічний бал (8-11 класи). 

Результативність закладу у місь-

ких заходах І семестр, рейтинг 

конкурсу «Кращий клас року»  

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу 

ЗДШтика Р.О. 

 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

 

 

ЗДШтика Р.О. 

 

 

ЗДРоденко С.В., 

Астапова Н.В. 

 

 Культпоходи до театрів, 

галерей, музеїв міста 

Шкільний конкурс на 

краще новорічне 

оформлення класу 

Участь у підготовці та 

проведенні новорічних 

заходів (згідно графіка) 

«Попереду канікули» – 

інструктажі безпеки 

життєдіяльності 

ЦС до 

Кім 

 

 

 

ЦС до 

Кім 

1-11  

 

1-11 

 

 

1-4  

5-7  

 

8-11 

1-11 

Класні 

керівники 

Педагог-

організатор 

класні 

керівники актив 

класів 

Педагог-організ 

вч. музики,  

клас. керівники 

Клас. керівники 

 

 

 

Зимові канікули  (за окремим планом) 

                                                                                                     

                                                                                                     СІЧЕНЬ 

Місячник Художньо-естетичного виховання «В царині мистецтва» 

Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, до культури і мистецтва 

 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напря-

мок 

Клас Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.01-

18.01 

Народознавчий тиждень 

«Різдвяно-новорічні 

передзвони» 

14.01 –  народне свято «Старий 

Новий рік»: підготовка 

вітальної групи 

 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Актив 

самоврядування 

 

 Виховні заходи 

народознавчого циклу 

 

Відкрита виховна 

година «Новорічні 

народні обряди» 

ЦС до 

КіМ 

 

ЦС до 

КіМ 

1-11  

 

 

7-8 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

 



 

21.01-

25.01 

22.01 – День Соборності 

України (за окремим планом): 

Літературно-музична композиція 

«Любове моя, Україно!»  

 

Участь у міському конкурсі 

оркестрів духових та народних 

інструментів Акорди Сумщини 

ЗДШтика Р.О. 

 

Педагог-

організатор 

Вчитель музики 

ЗДШтика Р.О. 

Керівник гуртка  

 

 Виховні заходи до Дня 

Соборності України: 

Виховні години 

«Символи моєї держави» 

Гра-подорож «Одна Бать-

ківщина – рідна Україна» 

Усний журнал «Народи 

України живуть у мирі» 

ЦС до 

СіД 

1-11  

  

   1-4  

 

5 -7  

 

8 -9  

    

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

 Підготовка до міської благодій-

ної виставки-конкурсу дитячих 

малюнків «Добро очима дітей» 

у рамках проекту «Допоможи 

дітям» 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Вч. малювання 

класоводи 

 Відкрита виховна 

година «Можна все на 

світі вибирати, сину, 

вибрати не можна тільки 

Україну!» 

ЦС до 

СіД 

   10-11 Класні 

керівники 

 

 

28.01 - 

01.02 
Тиждень культури і мистецтва 

(за окремим планом) 

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

ЗДРоденко С.В., 

Астапова Н.В. 

 Відвідування театрів, 

музеїв, виставкових залів 

тощо 

ЦС до 

КіМ 

 1-11     

   

Класні 

керівники 
 

 

                                                                                                ЛЮТИЙ 

Місячник Морально-етичного виховання «Гляди, не забудь – людиною будь!» 

Формування ціннісного ставлення до себе,  до сім’ї, родини, людей 

 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконанн 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напрямок Клас Відповідаль-

ний 

Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

04.02 - 

15.02 

 

 

 

07.02 

Декада моральності (за 

окремим планом) 

Участь у міській благодійній 

виставці-конкурсі дитячих 

малюнків «Добро очима дітей» 

Вечір зустрічі випускників  

ЗДШтика Р.О. 

Психолог служба 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-організ 

Вч. малювання 

ЗДШтика Р.о, 

 Виховні заходи з 

формування моральних 

якостей школярів 

 

Відкрита виховна 

година «Мій день, мої 

ЦС до 

себе, сім’ї, 

родини,  

людей 

1-11 

 

 

 

3-4 кл. 

Класні 

керівники 

 

 

Класні 

керівники 

 



 

 

 

Засідання м/р з координаційної 

роботи шкільних музеїв 

Зав. музейною 

кімнатою 

вчинки» 

11.02 - 

15.02 

14.02  

 

 

 

 

15.02 

 

 

 

 

 

14.02 

Тиждень «У колі дружної 

родини» (за планом) 

День святого Валентина:  

- поштова скринька «З найкра-

щими побажаннями»; 

- конкурс вітальних листівок 

  

ЗДШтика Р.О. 

Класн керівники 

Педагог-організ. 

актив учнівського 

самоврядування 

класні керівники 

 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

ЗДШтика Р.О. 

Вчит малювання 

 

ЗДШтика Р.О. 

Класні керівники 

 Родинні посиденьки, 

(свята, зустрічі) «Родина: 

від батька до сина» 

Підготовка вітальних 

листівок «З любов’ю у 

серці» до Дня Валентина  

Відкрита година 

«Щастя, коли розуміють» 

Хвилинки пам’яті (до 

річниці загибелі Героя 

Майдану О. Братушки) 

Екскурсії по музейній 

кімнаті (життєвий шлях 

Олексія Братушки)  

 

ЦС до 

сім’ї, 

родини 

ЦС до 

сім’ї, 

родини 

ЦС до 

сім’ї, 

родини 

ЦС до 

сім’ї, 

родини 

1-11  

 

 

5-11  

 

 

5  

  

1-11  

 

 

1-11  

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники,  

актив класів 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

Завідувач 

музейною 

кімнатою 

ЗДШтика Р.О. 

 

Лінійка-реквієм до річниці 

загибелі Героя України Олексія 

Братушки.  

Підготовка до міської виставки 

дитячої й педагогічної творчості 

«Учитель-Учень» 

Загальношкільні та класні 

батьківські збори. 

  

18.02 -

22.02 

23.02 

 

 

 

20.02 

Тиждень вишуканих манер (за 

окремим планом) 

Операція «З добрим ранком, 

захисник!» 

Виховний захід - зустріч з воїна-

ми-інтернаціоналістами (8-11) 

Лінійка-реквієм до Дня Героїв 

Небесної Сотні 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 

Педагог-

організатор 

 Виховні заходи на тему  

«Я і етикет»  

Відкрита виховна 

година «Мовленнєвий 

етикет» 

 

ЦС до 

людей 

ЦС до 

людей 

1-11 

 

    6 

 

 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

25.02-

01.03 

Загальношкільне свято «Знову 

масляна до нас у гості завітала». 

 

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу 

 

ЗДШтика Р.О., 

Педагог-

організатор 

ЗДРоденко С.В., 

Астапова Н.В. 

 Виховні заходи на тему  

«Правила етикету»  

Відкриті виховні години 

«Культура мовлення та 

поведінки» 

Інформаційні хвилинки 

«Зростаємо ввічливими» 

ЦС до 

людей 

ЦС до 

людей 

 

ЦС до 

людей 

1-4 

 

1-11 

 

 

5-8 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

                                                                                                

  



 

                                                                                                 БЕРЕЗЕНЬ 

Місячник Культури поведінки та спілкування  «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!» 

Формування ціннісного ставлення до себе,  до сім’ї, родини, людей; до культури і  мистецтва 

 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напрямок Клас Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

04.03-

07.03  

 

 

07.03 

Місячник культури поведінки 

та спілкування (за планом) 

Тиждень добрих справ 

«Мелодія весни – для вас 

чарівні леді» (згідно плану) 

Святкова програма «О, жінко, ти 

прекрасна!»  

ЗДШтика Р.О. 

 

Педагог-

організатор 

вчитель музики 

ЗДШтика Р.О., 

педагог-

організатор 

 Виховні заходи «У колі 

дружної родини» 

 

 

Відкрита виховна 

година «Я і моя родина» 

 

ЦС до 

сім’ї, 

родини,  

людей  

1-11 

 

 

 

7-8 

 

Класні 

керівники 

 

 

Класні 

керівники 

 

 

04.03- 

10.03 

 

 

 

Шевченківські дні (за планом) 

І декада – участь у міській 

виставці-конкурсі дитячої та 

педагогічної творчості 

«Учитель-Учень» 

Підготовка до міського 

конкурсу волонтерських загонів 

ЗДШтика Р.О. 

Вчит малювання 

 

 

 

ЗДШтика Р.О. 

педагог-

організатор 

 Виховні інформаційні 

хвилинки до дня 

народження Т.Шевченко 

Бесіди «Про культуру 

поведінки в громадських 

місцях  

ЦС до 

себе,  до 

людей 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

11.03-

15.03 

До 

19.03 

Тиждень культури поведінки і 

спілкування (за планом) 

Випуск № 3  газети «Шкільний 

вісник»  

ЗДШтика Р.О. 

класні керівники 

Педагог-

організатор 

пресс-центр 

 Виховні години «Бути 

вихованим. Що це 

означає?» 

 

ЦС до 

себе,  до 

людей 

1-11 Класні 

керівники 

 

18.03 - 

22.03 

До Всесвітнього Дня Землі: 

- Акція «Зелена планета» 

- Тематична виставка 

ЗДШтика Р.О., 

педагог-

організатор 

 Години «Наша Земля» 

Бесіди «Бережімо 

природу» 

ЦС до 

природи 

1-4 

5-8 

9-11 

Класні 

керівники 

 

25.03-

29.03 
Тиждень культури і мистецтва 

«Ми йдемо до театру, музею, 

ЗДШтика Р.О. 

класні керівники 

 Бесіди «Про культуру 

спілкування з людьми» 

ЦС до 

себе,  до 

1-11 

 

Класні 

керівники 

 



 

кіно, бібліотеки» (за планом) 

Моніторинг участі у міських 

виховних заходах, рейтинг 

конкурсу «Кращий клас року»   

Висвітлення заходів на сайті 

 

ЗДШтика Р.О. 

 

 

ЗДРоденко С.В.,  

Відкрита виховна 

година «Культура 

поведінки закоханих» 

Культпоходи до закладів 

мистецтва  

людей 9-11 

 

 

1-11 

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

                                                                                                     

                                                                                                      КВІТЕНЬ 

Місячник Екологічного, трудового виховання та оборонно-масової роботи 

Формування ціннісного ставлення до себе, до природи, до праці, до суспільства і держави 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напрямок Клас Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.04 - 

08.04 

 

 

Тиждень здоров’я: 

- спортивні розваги, змагання 

(за окремим планом) 

Участь у міському конкурсі 

волонтерських загонів 

ЗДШтика Р.О. 
Шломенко В.І., 

Шутько Н.Б. 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-організ 

 Виховні години з 

формування здорового 

способу життя. 

Знайомство зі спортив-

ними школами міста 

ЦС до себе 1-11 

 

 

1-11  

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

 08.04-12.04.2019 року  Весняні канікули (за окремим планом) 
15.04-

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 

Тиждень профорієнтації та 

ціннісного ставлення до праці 

Екологічна операція 

«Смітникам – ні! Чистоті – так!» 

Заходи із оборонно-масової 

роботи (за окремим планом) 

Проведення Дня  Цивільного 

Захисту (окремий план): 

- лінійка, виступ ДЮПР та ЮІР 

- стіннівки, воєнізована естафета 

- запрошення фахівців МЧС 

Загальні батьківські збори 

ЗШтика Р.О. 

Соціал педагог 

Класні 

керівники 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-організ 

Шломенко В.І. 

Керівники 

гуртків 

ЗДШтика Р.О. 

 Відкритий захід «Діло 

майстра хвалить» 

Година спілкування 

«Цінуймо працю інших» 

Година спілкування: 

«Вчися щоб трудитись» 

Усний журнал «Усі про-

фесії важливі, вибирай» 

Гра-тренінг «Як правиль-

но організувати працю?» 

Виховна година - тренінг 

«Кроки до професії » 

18.04 Класні батьківські 

збори 

ЦС до 

праці 

1-2  

 

3-4 

 

5  

 

6-7  

 

8-9  

 

10-11 

 

1-11 

 

Класні 

керівники 

 

Соціал педагог 

 

Класні 

керівники 

 

 

Практичний 

психолог 

Класні 

керівники 

 



 

22.04-

30.04 

 

 

 

 

 

 

Тиждень «В гості до природи» 

(за окремим планом) 

Створення фотовиставки «Брати 

наші менші» 

Тиждень учнівського 

самоврядування (за планом) 

Фотовиставка «Мій заклад – мій 

другий дім»  

 

Засідання ради музею (міська 

реєстрація музею) 

 

ЗДШтика Р.О., 

вчителі 

природознавства

біології 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Класні 

керівники 

Роденко С.В. 

 

 Екскурсії в природу «Ми 

- діти природи»  

Відкрите виховне 

заняття-ігрова програма 

«Природа в загадках 

прислів`ях та віршах» 

Уявна подорож «Еколо-

гічна стежина краю» 

Години спілкування 

«Парки – легені міст»  

Усний журнал «Заповідні 

території України» 

 1-11 

 

1-4 кл. 

 

 

 

5-6 

 

7-9 

 

10-11  

Класні 

керівники 

 

Класні 

керівники 

 

 Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

 

15.04-

30.04 

 

 

 

 

 

Декада екології та навко-

лишнього середовища (): 

- заходи до Дня Землі  

- День пам’яті Чорнобильської 

катастрофи ( лінійка) 

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу 

ЗДШтиа Р.О., 

вчителі 

природознавства

, біології 

 

ЗДРоденко С.В., 

Астапова Н.В. 

 Бесіди «Зелені друзі» 

Екологічний брейн-ринг  

Відкритий захід «У Чор-

нобиля немає минулого» 

Бесіди «Дзвони 

Чорнобиля» 

Години спілкування 

«Екологічні наслідки 

Чорнобиля» 

ЦС до 

природи 

1-2 

   3-4 

5-7 

 

8-9 

 

10-11 

Класні 

керівники 

Класні 

керівники 

Класні  

керівники 

Класні  

керівники 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                      ТРАВЕНЬ 

Місячник формування громадянської позиції, соціальної адаптованості, фізичної культури та спорту. 

Формування ціннісного ставлення до себе, до родини, до суспільства і держави 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напрямок Клас Відповідаль-

ний 

Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.05-

08.05 

День матері (за планом) 

 

 

Заходи до Дня Перемоги над 

нацизмом у ІІ світовій війні: 

ЗДШтика Р.О., 

педагог-

організатор 

ЗДШтика Р.О., 

педагог-

 Заходи до Дня матері 

Поздоровлення ветеранів 

мікрорайону в рамках 

операції «З добрим 

ранком, ветерани!» (за 

ЦС до 

родини 

1-11  

 

1-11  

 

Клас керівники 

 

Класні 

керівники 

 



 

- операція «З добрим ранком, 

ветеран!» (за потребою) 

- участь у міських заходах 

організатор 

 

Педагог-організ 

Клас керівники 

потребою) 

13.05-

17.05 

Проведення Дня здоров’я: 

- Спортивні змагання 

- Тематична виставка в 

бібліотеці 

- Години спілкування 

 

 

ЗДШтика Р.О. 

Вч.фізкультури 

Зав.бібліотеки 

 

Класні 

керівники 

 Виховні заходи під час 

Дня здоров’я 

Виховні години 

«Правила здоров’я» 

«Бути здоровим модно» 

«Мій здоровий спосіб 

життя» 

 

 

 

ЦС до себе 

 

 

 

 

1-11  

 

 

 

 

Класні  

керівники 

 

 

20.05 

31.05 

13.05-

25.05 

До  

Декада завершення  навч. року 

Випуск № 4  газети «Шкільний 

вісник»  

Лінійка «Останній дзвоник» 

 

Висвітлення заходів на сайті 

 

Підготовка та відкриття 

пришкільних таборів 

ЗДШтика Р.О. 

Вч фізкультури 

Педагог-організ 

Педагог-

організатор 

ЗДРоденко С.В. 

Астапова Н.В. 

ЗДШтика Р.О. 

Начальники 

таборів 

  «Попереду канікули» – 

інструктажі з безпеки 

життєдіяльності 

Результати участі  у 

міських заходах за рік. 

Підсумки конкурсу 

«Кращий клас року».  

 

ЦС до себе 

 

1-11 

Класні 

керівники 

 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Активи класів 

 

                                                                                                    

                                                                                            ЧЕРВЕНЬ 

Місячник оздоровлення та відпочинку. Ціннісне ставлення до себе 
Термін 

вико-

нання 

Загальношкільні та позакласні 

заходи 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Класні заходи по 

формуванню ціннісних 

орієнтацій особистості 

Напря-мок Клас Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.06 

 

 

 

 

День захисту дітей (за планом) 

Відкриття таборів 

Висвітлення заходів місяця на 

сайті закладу 

ЗД Штика Р.О. 

ЗД Штика Р.О. 

Педагог-

організатор 

 Екскурсії  на культурні та 

природні об’єкти міста 

(план таборів) 

Оздоровчі та виховні 

заходи у таборах  

ЦС до себе  

 

 

 

 

Начальники 

таборів 

 

Вихователі 

 

 



 

     7.3.Робота учнівського самоврядування 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний Вид  

контролю 

Відмітка 

виконання 

1. Привести у відповідність річного плану роботи школи документацію, що регламентує 

роботу органів учнівського самоврядування. Затвердити план педагога-організатора 

Серпень ЗДШтика Р.О. 

 

Річний 

план пед-

організат   

 

2. Операція «З добрим ранком, ветеран!»(за потребою) До 04.09 Педагог-

організатор 

Розподіл  

3. Засідання старостату з питання «Вибори класного активу». До 07.09 Педагог-

організатор 

Протокол  

4. Звітно-виборча конференція учнівського парламенту Республіки «ТЕМП». Засідання 

парламенту Республіки «ТЕМП». Підсумки роботи учнівських об’єднань за минулий  

н.р. Вибори активу, планування роботи. Організація  конкурсу «Кращий клас року» 

(затвердження Положення, критеріїв рейтингу) 

 До 28.09. ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Протокол  

5. Рейд комісії суспільно-корисних справ по прибиранню подвір’я та озелененню  До 14.09 Педагог-

організатор 

Бюлетень  

6. Рейд комісії «Знання». Операція «Урок», перевірка зовнішнього вигляду учнів  До 14.09 Педагог-

організатор 

Бюлетень  

7. Робота Центру волонтерського руху, уточнення списків ветеранів, планування роботи До 21.09 Педагог-

організатор 

Плани  

8.  Затвердження структури учнівських об’єднань, планування їх роботи Вересень Педагог-

організатор 

Плани  

9. Організація роботи  прес-центру щодо випуску  газети «Шкільний вісник» та роботи  

веб-сайту, складання графіку випуску  газети 

До 21.09 ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Плани 

роботи 

 

10. Рейд-перевірка класних куточків та озеленення класних кімнат До 24.09 Педагог-

організатор 

Бюлетень  

11. Засідання комісії фізкультури і спорту. Складання плану заходів Місячника «Спорт 

проти наркотиків», організація їх проведення  

До 28.09 Педагог-

організатор 

Актив учнів 

Протокол, 

заходи  

 

12. Акція милосердя до Дня людей похилого віку: Відвідування реабілітаційного центру До 01.10 Педагог- Сценарій   



 

людей похилого віку учнями школи з концертною програмою організатор 

13. Засідання активу республіки «Темп». Упровадження соціального проекту «Школа 

рівних можливостей», складання плану його здійснення у 2018-2019 навчальному році 

До 05.10 Педагог-

організатор 

Протокол, 

план  

 

14. Засідання парламенту: 1. Планування роботи на осінні канікули 

2. Підготовка до конкурсно-розважальної  програми «Міс «Осінь-2018»; 

3. Заслуховування  комісії «Знання» про результати операції «Урок» 

До 14.10 Педагог-

організатор 

Актив учнів 

Протокол 

 

 

15.  Підготовка та участь учнів та команд закладу у міських виховних заходах (конкурсах, 

фестивалях, змаганнях, акціях, оглядах, тощо) 

Протягом 

року 

ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Накази, 
розпорядження 

 

16.  Робота прес-центру щодо випуску  газети № 1 «Шкільний вісник» До 31.10 Педагог-

організатор. 

Випуск №1  

17.  Засідання парламенту:1. Підсумок роботи учнівського самоврядування за І чверть 

2. Заслуховування звіту роботи  прес-центру 

3. Підсумки  конкурсу «Кращий клас року» за І чверть 

До 02.11 Педагог-

організатор 

Актив  

Протокол   

18. Акція «Червона стрічка» до Дня поміркованості зі СНІД та ВІЛ інфікованими людьми 28.11-03.12. Педагог-

організатор 

Звіт  

19. Спільне засідання парламенту і ДП: 1. Підготовка до новорічних та різдвяних свят 

2. Заслуховування комісії СКС про стан впорядкування подвір’я до та озеленення 

приміщень закладу і класів. 3. Планування виховної роботи на зимових канікулах  

До 09.12 Педагог-

організатор 

Актив  

Протокол   

20. Організація новорічних КТС. Рейд комісії «Суспільно-корисних  справ» До 09.12 Педагог-

організатор 

Звіт  

21. Робота відділу Дозвілля по підготовці вечора для старшокласників «Новорічне шоу» До 16.12 Педагог-

організатор 

Сценарій  

22. Робота прес-центру щодо випуску  газети № 2 «Шкільний вісник» До 31.12 Педагог-

організатор. 

Випуск №2   

23. Засідання парламенту:  

1. Підготовка до вечора зустрічі з випускниками (за потребою)  

2. КТС «Плануємо разом» (план роботи учнівського самоврядування II сем) 

3.Підсумки учнівського самоврядування та конкурсу «Кращий клас року» за І семестр 

До 15.01 Педагог-

організатор 

Актив  

Протокол   

24. Стан співпраці із закладами позашкілля. Навчання учнівського активу в ПДЮ До 25.01 Педагог-

організатор 

Аналіз   

25. Організація і проведення вечора зустрічі з випускниками(за потребою) До 03.02 Педагог- Сценарій  



 

організатор 

26. Засідання парламенту: 1. Звіт голови Центру волонтерського руху про роботу 

1. Підготовка культурних програм до Днів святого Валентина, 8-Березня  

2. Аналіз творчої активності учнів у шкільних та міських виховних заходах. 

До 07.02 Педагог-

організатор 

Актив  

Протокол   

27. Робота відділу Дозвілля: підготовка заходів до Дня Святого Валентина До 12.02 Педагог-

організатор 

Сценарій  

28. Вивчення стану та якості педкерівництва роботою учнівського самоврядування До 24.02 ЗД Штика Р.О. Наказ   

29. Рейд комісії Суспільно-корисних справ по впорядкуванню території До 24. 03 Педагог-

організатор 

Звіт  

30. Спільне засідання парламенту і ДП: 1. Планування роботи на весняні канікули 

2. Підготовка до міського конкурсу на кращу волонтерську організацію  

3. Підсумки конкурсу «Кращий клас року» за ІІІ чверть 

До 24.03 Педагог-

організатор 

Актив  

Протокол   

31. Робота прес-центру щодо випуску газети № 3 «Шкільний вісник» До 30.03 Педагог-

організатор 

Випуск №3  

32. Засідання парламенту. 1. Проведення тижня учнівського самоврядування  

2. Звіт комісії СКС про результати впорядкування  території закладу. 

3. Звіт центру культури і відпочинку щодо Місячника художньо-естетичного циклу 

До 10.04 Педагог-

організатор 

Актив  

Протокол   

33. Тиждень учнівського самоврядування  ІІІтиж/ квітня Педагог-

організатор. 

Заходи   

34. Засідання круглого столу «Попереду – випускний вечір». До 25.04 Педагог-

організатор 

Плай дій  

35. Засідання КТС щодо вшанування ветеранів та участі у травневих урочистостях До 29.04 Педагог-

організатор. 

Протокол  

36. Спільне засідання парламенту і ДП: 1. Підготовка до закінчення навчального року.  

2. Підсумки роботи учнівського самоврядування за ІІ семестр і за рік 

3. Підсумки  конкурсу «Кращий клас року» за 2018-2019 н.р. 

До 15.05 ЗДШтика Р.О. 

Педагог-

організатор 

Актив  

Протокол 

засідання, 

звіт 

 

37. Робота прес-центру щодо випуску  газети № 4 «Шкільний вісник» До 24.05 Педагог-

організатор. 

Випуск №4  

38. Робота в центрі «Культури і відпочинку». Підготовка до випускного вечора Травень  Педагог-

організатор. 

Сценарій  

38. Робота прес-центру щодо випуску стіннівок у пришкільних таборах «Ура, канікули!» До 30.05  Педагог- Стіннівки  



 

організатор 

 

     

  7.4. Робота з батьками. 

 

Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх 

творчі можливості в позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами 

та дітьми; зробити батьків помічниками та союзниками навчального закладу. 

Основні напрямки роботи з батьками: 

• ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в сім’ї; 

• виявлення труднощів, які відчувають батьки; 

• здійснення колективного та диференційованого педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;  

• здійснення індивідуального підходу до батьків дітей з особливими освітніми потребами;  

• спільно с батьками створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини у мікрорайоні закладу; 

• залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи; 

• проведення загальношкільних батьківських зборів (2 рази в семестр), класних батьківських зборів (4 рази на рік); 

• індивідуальні бесіди адміністрації та класних керівників з батьками, консультації для батьків працівників 

психологічної служби навчального закладу. 

Реалізація спільних заходів «Сім’я і школа»: основними завданнями спільних заходів є: 

•  забезпечення духовної єдності поколінь; 

•  забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини; 

•  включення дитини в спільну роботу з дорослими; 

•  виховання поваги до навчального закладу, колективу школи, батьків та товаришів. 

Прогнозуючим результатом реалізації спільних заходів є ефективність системи спільної діяльності сім'ї та навчального 

закладу у виховному процесі, зменшення конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.  

Конкретність спільних заходів розкривається в планах виховної роботи з урахуванням психолого-педагогічних 

особливостей кожного класного колективу. 
№ Назва заходу Терміни Відповідальний Контроль за Відмітка  



 

з/п проведення виконанням виконання 

1. Обрання батьківських комітетів у класах, делегування представників до 

Ради навчального закладу та батьківського комітету школи 

До 13.09 ЗД Штика Р.О. 

Класні керівники 

Протоколи  

2.  Аналіз списків дітей мікрорайону, виявлення у мікрорайоні дітей-сиріт, 

напівсиріт, дітей з багатодітних родин, інвалідів, інші пільгові категорії 

До 15.09 ЗД Штика Р.О. 

Соціал. педагог 

Банк даних 

Соціал. паспорт 

 

3. Обстеження умов проживання сімей учнів навчального закладу, які 

опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО) 

До 10.10 ЗД Штика Р.О. 

Класні керівники 

Акти 

обстеження 

 

4. Забезпечення безперервності навчання дітей-сиріт, дітей з багатодітних 

сімей, дітей одиноких матерів, інвалідів дитинства 

Протягом 

року 

ЗД Штика Р.О. 

Класні керівники  

Інформація  

5. Організація роботи батьківського всеобучу. Здійснення правової освіти 

батьків, залучення правоохоронних органів. Батьківські лекторії  

2 рази на 

семестр 

ЗД Штика Р.О. 

Класні керівники  

План роботи  

6. Організація консультативного пункту для батьків, надання консультацій 

працівниками психологічної служби з питань виховання дітей  

Вересень-

травень  

ЗД Штика Р.О. 

Психол служба 

План роботи  

7. Загальношкільна конференція. Вибори Ради та батьківського комітету До 13.09 ЗД Штика Р.О. Протокол  

8. Проведення загальношкільних та класних батьківських зборів, залучення 

батьків до виступів на них 

4 рази на рік ЗД Штика Р.О. 

Класні керівники  

Протоколи   

9. Проведення спільних засідань Ради та батьківського комітету Щомісяця Голова Ради Протоколи  

10. Урізноманітнити роз’яснювальну роботу з батьками із питань освітнього 

законодавства, питань навчання та виховання школярів 

Постійно Заступники  

директора з НВР 

  

11. Організація роботи міського консультативного пункту з питань 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 

Вересень- 

травень 

ЗД Бенькалович 

О.М. 

Графік роботи  

12. Контроль над сім’ями, які не забезпечують належного виховання учнів. 

Залучення батьків до роботи ради профілактики та наркологічного поста 

Протягом 

року 

ЗД Штика Р.О. 

Соціал. педагог 

Довідка  

13. Організація прийому громадян адміністрацією закладу, аналіз інформації з 

батьківських зборів про зауваження, пропозиції, побажань батьків 

Протягом 

року  

Директор,  

заст. директора 

Журнали звернень 

громадян 
 

14. Проведення єдиного батьківського дня навчального закладу  Грудень ЗД  Штика Р.О. Наказ   

15. Проведення дня відкритих дверей навчального закладу 

 

Квітень ЗД Хлобощина 

В.В., Роденко С.В. 

Наказ   

16. Надання методичних консультацій батькам невстигаючих дітей. 

Організація індивідуальних та групових занять на канікулах 

Протягом 

року 

ЗДХлобощинаВВ 

Роденко С.В. 

Згідно графіку  

17 Залучення батьків до участі в міських, шкільних та класних виховних та Протягом ЗД Штика Р.О. Інформація  



 

спортивних заходах  року класні керівники 1р. на семестр 

18. Організація соціально-психологічного та педагогічного супроводу учнів 

інклюзивної форми навчання 

Протягом 

року 

ЗД Бенькалович 

Класні керівники  

Довідка  

19. Проведення родинних свят (сімейно-спортивні свята  «Тато, мама і я – 

спортивна сім’я»; до Дня Збройних сил України; 8 Березня; Дня матері 

Протягом 

року 

ЗД Штика Р.О. 

Класні керівники  

За виховним 

планом 

 

20. Залучення батьків до проведення  психолого-педагогічних консиліумів,  їх 

результати розглядати на класних батьківських зборах 

Протягом 

року 

Заст. директора 

Класні керівники 

Протокол  

21. Проводити консультативну роботу з батьками дітей пільгових категорій 

відповідно до їх потреб сімей 

Протягом 

року 

ЗД Штика Р.О. 

Класні керівники  

  

22. Залучення батьків до підготовки учнів до міських виховних заходів 

(конкурсів, фестивалів, змагань, оглядів, виставок, тощо)  

Протягом 

року 

ЗД Штика Р.О. 

Пед.організатор 

Накази  

23.  Заохочення активних батьків листами подяки, грамотами школи Травень  Адміністрація, 

класні керівники 

Наказ   

24. Організація зустрічі з батьками майбутніх першокласників, обговорення 

питання підготовки дітей до навчання в школі 

Травень, 

серпень 

ЗДХлобощинаВ.В. 

Кл.керівники 1 

класу 

Протокол   

25. Щорічний звіт керівника  перед батьківською громадськістю  Травень Адміністрація Звіт  

 

                       Тематика батьківської конференції та загальношкільних батьківських зборів 

 

 



 

Місяць Дата Зміст заходу Форма 

проведення 

Відповідальні та 

запрошені 

Вересень  13.09.2018 
 

1. Режим роботи та організація освітнього процесу у 2018-2019 н.р,, 

впровадження Державних стандартів освіти. 

2. Затвердження Єдиних Правил для учнів НВК № 16. Організація 

харчування та медичного супроводу учнів у 2018-2019 н.р. 

3. Звіт Ради НВК про роботу у 2017-2018 н.р. та завдання на новий 

2018-2019 навчальний рік 

4. Вибори членів Ради НВК, Ради профілактики закладу. 

5. Опрацювання нормативно-правових актів, які регулюють питання 

отримання благодійних внесків і пожертв в закладах освіти. 

6. Профілактика правопорушень та булінгу серед неповнолітніх.  

Конференція Відповідальний - заступник 

директора Штика Р.О. 

Запрошені: члени адмініст-

рації, представники бать-

ківських комітеті класів, 

члени учнівського самовря-

дування, класні керівники 

Листопад  15.11.2018 
 

1. Турбота про виховання дітей – конституційний обов’язок батьків 

«Відповідальне батьківство» – що це таке? 

2. Попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей. 

3. Організація змістовного дозвілля учнів в позаурочний час. 

Підсумки рейдів «Урок», «Комп’ютерний клуб». 

Загальношкільні 

батьківські 

збори 

Відповідальний - заступник 

директора Штика Р.О. 

Запрошені: психологічна 

служба, спеціаліст ССД, 

класні керівники 



 

 

Тематика класних батьківських зборів 
Місяць, 

дата 

Клас Зміст заходу Відповідальні  

Вересень 1 1. Ваша дитина стала школярем (анкетування, поради батькам, педагогічний практикум):  

особливості розвитку дітей шестирічного віку; психофізіологічна зрілість та психологічна 

перебудова шестирічок. 

2. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.  

Класні  

керівники 

Практичний 

психолог 

2 1. Як допомогти дитині в навчанні (анкетування, поради батькам). Спілкування дитини в родині 

(педагогічний практикум). 

2. Запобігання травматизму в закладі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. 

Класні керівники 

3 1. Ваші діти – третьокласники (поради батькам, педагогічний практикум): вплив батьків на 

становлення особистості дитини; особливості пам’яті та уваги в дітей молодшого шкільного віку; 

значення книги в житті дитини. 

2. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.  

Класі керівники 

4. 1.   Запорука успішного виховання дитини (анкетування, поради, педагогічний практикум). 

2.   Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.  

Класні керівники 

5 1. Особливості навчальної діяльності учнів 5-их класів у зв’язку з переходом від початкової до 

середньої школи (анкетування, поради батькам, педагогічний практикум) 

2.  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.  

Класні кеірвники 

 

Лютий 14.02.2019 1. Здорова дитина – здорова нація. Профілактика захворювань дітей. 

Організація щорічного медичного огляду учнів у 2019році 

2. Профілактика травматизму серед дітей та підлітків.  

3. Вікові кризи у дітей та підлітків. Як допомогти дитині? 

Загальношкільні 

батьківські 

збори 

 Відповідальний - 

заступник директора 

Штика Р.О.. 

Запрошені: психологічна 

служба, лікар-педіатр, 

класні керівники 

Квітень  25.04.2019 1. Опрацювання листа МОН України «Про порядок закінчення 

навчального року, проведення державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2018-2019 навч. році». 

2. Роль батьків у попередженні скоєння протиправних дій та 

профілактики шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, 

наркотиків). Підсумки рейдів «Шкільне подвір’я». 

3. Організація літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнів. 

Робота пришкільних таборів відпочинку. 

Загальношкільні 

батьківські 

збори 

Відповідальний - заступник 

директора Штика Р.О. 

Запрошені: психологічна 

служба, спеціаліст КМСД, 

класні керівники 



 

6 1. Виховання в учнів підліткового віку інтересу до набуття знань. Чому перехідний вік є важким? 

(анкетування, поради батькам, педагогічний практикум). 

2. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.  

Класні керівники 

Практичний 

психолог 

7 1. Мотивація і розвиток працездатності підлітка (поради батькам, педагогічний практикум). 

2.  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. 

Класні керівники 

8 1. Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання 

(анкетування, поради батькам, педагогічний практикум). 

2. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. 

Класні керівники 

9 1. Підліток: проблеми виховання дітей в сім’ї. Консультація-практикум «Допомога батьків підлітка 

у їх професійному самовизначенні» (анкетування батьків). 

2. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. 

Класні керівники 

Соціальний 

педагог  

10 1. Особливості навчальної діяльності учнів 10 класу у зв’язку з переходом від базової до старшої 

школи (анкетування, поради батькам, педагогічний практикум) 

2.  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. 

Класні керівники 

11 1. Круглий стіл «Як виховані наші діти?» (з метою виховання шанобливого ставлення до родини, 

батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей 

українського народу, толерантності у відносинах з іншими людьми). 

2. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху.  

Класні керівники 

Листопад 1 1. Любов до читання – запорука успішного навчання (анкетування, поради батькам, педагогічний 

практикум): роль книги в розвитку інтелектуальних здібностей та життєво-необхідних 

компетенцій дитини; розвиток читацького інтересу дітей. 

2. Труднощі адаптації першокласників. 

Класні керівники  

2 1. Режим дня другокласника.  

2. Створення умов для успішного розвитку і саморозвитку дитини вдома. Толерарантне ставлення 

до однокласників та оточуючого світу. 

Класні керівники 

Практичний 

психолог 

3 1. Виховання працелюбності в дітей: можливості сім’ї (анкетування, поради батькам, педагогічний 

практикум): значення прикладу сім’ї у вихованні трудових навичок дитини; формування 

трудових умінь дитини в сім’ї, потреба у виконанні трудових обов’язків. 

2. Здоров’я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. 

Класні керівники 

Практичний 

психолог 

4 1. Виховання довіри дитини до батьків (анкетування, поради батькам, педагогічний практикум). 

2. Вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров’я молодших школярів 

Класні керівники 

5 1. Консультація-практикум «Навчальні можливості дитини. Фізичне і психічне здоров’я підлітка». Класні керівники  



 

2. Моральний клімат у сім’ї, методика вирішення конфліктних ситуацій у сім’ї (анкетування, 

поради батькам, педагогічний практикум). 

6 1. Консультація-практикум «Гігієна розумової і фізичної праці підлітків у сім’ї. Гігієна побуту».  

2. Правове виховання дітей в сім’ї. Виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей. 

Толерантність у відносинах з однокласниками. 

Класні керівники  

7 1. Роль родини у розвитку працездатності учня. 

2. Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве 

виховання дозрівання підлітків. 

Класні 

керівники. 

 

8 1. Формування світогляду та духовного світу підлітка (поради батькам). 

2. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та 

куріння (анкетування, педагогічний практикум). 

Класні керівники 

Соціальний 

педагог 

9 1.     Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності .   

2.   Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та 

куріння (анкетування, педагогічний практикум).  

Класні керівники  

10 1. Консультація-практикум «Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів 

підлітків у їх професійному самовизначенні»  

2. Дискусія: «Як виховувати у підлітків інтерес до набуття знань». 

Класні керівники 

11 1. Виховання життєво-необхідних компетенцій старшокласника (поради батькам, педпрактикум). 

2.   Роль батьків у становленні особистості молодої людини на порозі дорослого життя. 

Класні керівники 

Лютий 1 1. Розвиток уваги дитини (анкетування, поради батькам, педагогічний практикум): важливість і 

значущість розвитку дитячої уваги; методи й прийоми розвитку уваги молодших школярів. 

Виховання толерантності до однокласників та оточуючого світу.  

 2.    Співпраця батьків як необхідна умова розвитку дитини. 

Класні керівники  

2 1. Умови успішного виховання в сім’ї (анкетування, поради батькам, педагогічний практикум. 

2. Тактика стосунків батьків і дітей. Спілкування дитини в родині. 

Класні керівники  

3 1. Моральне виховання в сім’ї (анкетування, поради батькам, пед. практикум): основні напрямки та 

завдання морального виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї. 

2.    Авторитет, особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей. 

Класні керівники 

4 1. Виховання дисципліни у дітей (анкетування, поради батькам, пед. практикум). Ефективні форми і 

методи виховання загальнолюдських цінностей у школярів. 

2. Організація розумової організації учнів вдома. 

Класні керівники 

Практичний 

психолог 

5 1.    Організація змістовного дозвілля в сім’ї. Основи трудового виховання (анкетування, поради Класні керівники 



 

батькам, педагогічний практикум). 

2.    Авторитет, особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей. Виховання 

толерантності до однокласників та оточуючого світу. 

Практичний 

психолог 

6 1. Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти? (анкетування, поради батькам, 

педагогічний практикум). 

2.    Організація змістовного дозвілля в сім’ї. 

Класні керівники  

 7 1. Виховання культури поведінки та толерантності школяра. Обмін досвідом. 

2. Контроль за успішністю та відвідуванням учнями класу. 

Класні керівники 

8 1. Роль родини в подоланні негативних рис характеру дитини. Виховання толерантності у 

відносинах з однокласниками (педагогічний практикум). 

2. Психологічні та вікові особливості підлітка (анкетування, поради батькам). 

Класні керівники 

9 1. Важка дитина. Яка вона? Виховання толерантності у відносинах з іншими людьми (анкетування, 

поради батькам, педагогічний практикум) 

2. Індивідуальний підхід батьків до особистості підлітка (обмін досвідом). 

Класні керівники  

10 1. Відповідальність, самооцінка та самоконтроль. Як їх у собі розвинути? (анкетування, поради 

батькам, педагогічний практикум). 

2. Виховання у школярів культури здоров’я та здорового способу життя.  

Класні керівники 

11 1. Консультація-практикум «Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів 

підлітків у їх професійному самовизначенні». 

2. Значення вибору в житті людини (профорієнтація) 

Класні керівники 

Соціальний 

педагог 

Квітень 1 1. Методи заохочення та покарання дитини в сім’ї (анкетування, поради батькам, педагогічний 

практикум): види покарань та заохочень дитини в сім’ї; розумне ставлення батьків до методів і 

прийомів виховання дітей в сім’ї; формування в батьків уявлення про справжній батьківський 

авторитет та актуалізація потреби його прояву в стосунках з дітьми. 

  2.   Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул. 

Класні керівники 

2 1. Здібності: коли і як вони розвиваються? (анкетування, поради батькам, педагогічний практикум).  

 2. Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул. 

Класні керівники 

3 1. Значення дружби та почуття колективізму в житті дитини (анкетування, поради батькам, 

педагогічний практикум): формування в батьків розуміння значення дружби й почуття 

колективізму в житті дитини; розвиток інтересу до справ класу та взаємин у дитячому колективі.  

2. Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул.  

Класні керівники 

4 1.    Як виховати дисципліновану дитину? (анкетування, поради батькам, пед.  практикум). Класні керівники  



 

 2.    Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул. 

5 1.  Практикум «Які труднощі відчувають батьки у вихованні своїх дітей?» (анкетування, поради 

батькам, педагогічний   практикум). 

 2. Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул. 

 

Класні керівники  

6 1.    Результативність шкільного уроку. Від чого вона залежить? (анкетування, поради батькам, 

педагогічний   практикум). 

2.      Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул.  

Класні керівники  

7 1.     Воля та шляхи її формування в учнів, форсування відповідальності за свої вчинки  (анкетування, 

поради батькам, пед. практикум). 

2.  Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул. 

Класні керівники 

Практичний 

психолог 

8  1.  Роль сім’ї у розвитку моральних якостей підлітка (анкетування, поради батькам, педагогічний 

практикум). 

2.      Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання травматизму під час літніх канікул.  

Класні керівники 

9  1.  Конфліктні ситуації підлітків з батьками та вчителями: шляхи їх вирішення (анкетування, поради 

батькам, педагогічний   практикум). 

2. Підготовка до закінчення навчального року та ДПА. Організація літнього відпочинку дітей.  

Запобігання підлітковому травматизму та правопорушень під час літніх канікул 

Класні керівники 

Практичний 

психолог 

10  1.  Роль сім’ї у вихованні майбутнього сім’янина. Виховання толерантності у відносинах з іншими 

людьми (анкетування, поради батькам, педагогічний   практикум).  

2.   Організація літнього відпочинку дітей та навчальної практики. Запобігання травматизму влітку.  

Класні керівники 

Соціальний 

педагог 

11 1. Організоване закінчення навчального року. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО. 

2. Консультація-практикум «Допомога батьків підлітка у їх професійному самовизначенні». 

Анкетування батьків. 

Класні керівники  

 

                                                                                      

2. 7.6. Патріотичне виховання та «Захист Вітчизни» 

3.  

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

виконання 

                І. Керівництво патріотичним вихованням та вивчення предмету «Захист Вітчизни» 



 

1  На нараді за участю керівника закладу обговорити питання «Стан вивчення предмету «Захист 

Вітчизни» і здійснення роботи із військово-патріотичного виховання згідно вимог Закону України 

«Про загальний військовий обов'язок і військову службу» у 2018-2019 навчальному році  

До 31.08 Стайко О.С. 

ЗДГостіщева Т.І 

Шломенко В.І. 

 

2  Розробити визначені в керівних документах МОН України накази і плани з організації та проведення 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання  

До 07.09 ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 
 

3  Створити Раду військово-патріотичного виховання, спланувати і організувати її роботу До 16.09 Шломенко В.І.  
4  Організувати роботу музейної кімнати бойової слави закладу, призначити відповідальну особу, е 

спланувати і організувати її роботу. Забезпечити проведення екскурсій у музейній кімнаті для учнів 

До 20.09 ЗДРоденко С.В. 

Зав.музейн. кімн 
 

5  Спланувати і організувати методичні заняття з командирами взводів і відділень  Вересень Шломенко В.І.  

6 Здійснювати адміністративний контроль за якістю проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни»;  

станом виконанням статутних вимог, якістю засвоєння навчальних програм  

Протягом  

року 

Стайко  О.С. 

ЗД Роденко С.В. 

 

  

 

 
7 Здійснювати перевірки наявності і технічного стану майна керівника допризовної підготовки Поквартально Стайко О.С.  

8 Здійснювати контроль за якістю проведення уроків з предмету «Фізична культура»; станом 

виконанням вимог безпеки життєдіяльності на уроках, якістю засвоєння навчальних програм  

Протягом  

року 

Стайко  О.С. 

ЗД Роденко С.В 

 

 

9 Здійснювати контроль за станом роботи із військово-патріотичного виховання у закладі, якістю 

роботи гуртків військово – патріотичного та спортивного спрямування (Школа безпеки, тощо) 

Протягом  

року 

ЗДГостіщева Т.І. 

 
 

10 Розгляд питання «Стан військово-патріотичного виховання згідно Закону України «Про загальний 

військовий обов'язок і військову службу», робота гуртків на нараді при директорові 

Листопад ЗДГостіщева Т.І 

Шломенко В.І. 
 

11 Розгляд питання «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із предметів галузі 

«Фізична культура та здоров’я» (Захист Вітчизни» та фізична культура) на педагогічній раді 

Квітень Стайко О.С. 

Заст. директора 

 

12  Забезпечити необхідне екіпірування та якісну підготовку учнів до навчально-польових зборів  Квітень Шломенко В.І.  

13  Підготувати і подати до Сумського ОМВК звіт про стан допризовної підготовки 

 

 

 

 

До 01.06 Шломенко В.І.  

                II. Заходи щодо підвищення якості та ефективності уроків з предмету «Захист Вітчизни» 

 

 
1  Організувати показ навчальних фільмів з питань військово-патріотичного виховання  учням 10-11 

класів з подальшим обговоренням 

Один раз на 

місяць 

Шломенко В.І. 

 
 

2  Забезпечити виконання заходів щодо підготовки та проведення навчально-польових зборів з 

юнаками старшої школи та організації стрільб з АК  

Березень-

квітень 

Стайко О.С. 

Шломенко В.І. 
 

3 Спланувати і організувати додаткові заняття із Захисту Вітчизни з обдарованими дітьми  Щотижнево Шломенко В.І.  

4  Здійснювати контроль за проведенням серед учнів-старшокласників профорієнтаційної роботи щодо 

залучення їх до навчання у військових навчальних закладах 

Протягом  

року 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 

 

 



 

5 Організувати тематичний контроль знань з предмету «Захист Вітчизни»  Щомісяця Шломенко В.І.  

6 Активно залучатися до інноваційної діяльності щодо викладання предмету «Захист Вітчизни»  на 

рівні міста, області. Проводити на базі школи міські заходи щодо поширення передового 

педагогічного досвіду вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

 

Протягом року ЗД Роденко С.В. 

Шломенко В.І. 
 

               III. Військово-патріотична та позакласна робота 

1 
Провести урочистий збір учнів 10 класу, присвячений початку навчального року з предмету «Захист 

Вітчизни». Оголосити учням 10 класу наказ  «Про початок навчання з допризовної підготовки» . 

До 07.09 ЗД Роденко С.В. 

Шломенко В.І. 
 

2 
Відповідно до Указу Президента України «Про відродження історико - культурних та господарських 

традицій українського козацтва» створити осередок козацтва з учнів навчального закладу 

До 20.09 

 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 
 

3 
Організувати роботу гуртка «Школа безпеки» військово – патріотичного спрямування згідно 

методичних рекомендацій, підготувати відповідну документацію 

З вересня, 

згідно графіку 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 
 

4 Організувати роботу шкільного клубу «Підліток», спланувати його роботу, забезпечити контроль згідно графіку ЗДШтика Р.О. 

5 Організувати роботу волонтерських загонів, спланувати їх роботу, забезпечити контроль згідно графіку ЗДШтика Р.О. 

 
 

6 Брати участь у військово-спортивних міських змаганнях, іграх, оглядах (згідно наказів УОН СМР)  Протягом року Шломенко В.І.  

7 
Організовувати та проводити Дні здоров'я, шкільну спартакіаду, брати участь у міській спартакіаді 

школярів міста, міських спортивних заходах 

Протягом року ЗДШтика Р.О. 

 вч. фізкультури 
 

8 
Проводити бесіди, зустрічі з представниками влади, ветеранами, присвячені річницям визволення 

Сумщини, України, Перемоги у Великій Вітчизняній війні, іншим ювілейним датам 

Протягом року ЗДШтика Р.О. 

Пед.організатор 
 

9 Проводити місячники та тижні військово-патріотичної і оборонно-масової роботи Протягом року Шломенко В.І.  

10 
Проводити уроки мужності «Хай не згасає пам'ять героїв!»  Вересень, 

грудень,травень 
ЗДШтика Р.О. 

класні керівники 
 

11 Провести екскурсії до Меморіалу Слави, Сумського краєзнавчого музею, краєзнавчі походи   Протягом року Класні керівники  

12 
Проводити загальношкільні лінійки, присвячені дням народження та дням загибелі Героїв України 

Братушка О., Реути А. 

Протягом року ЗДШтика Р.О. 

Пед.організатор 
 

13 
Організувати зустрічі з воїнами Сумського гарнізону, представниками військових навчальних 

закладів - випускниками школи  

Протягом року Шломенко В.І. 

 
 



 

14 

Провести шкільні змагання: 

зі стрільби з малокаліберної гвинтівки; 

з піднімання гирі 16 кг; 

з метання гранати; 

з подолання смуги перешкод; 

з цивільної оборони; 

з кросу на 3000 м; 

з підтягування на перекладині; 

з бігу на 100 м 

з виконання комплексної силової вправи; 

з човникового бігу 10 х 10 м. 

Протягом 

навчального 

року 

 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 
 

15 Провести екскурсію до військової частини  Грудень Шломенко В.І.  

16 

Провести відкриті заходи, присвячені  річниці Збройних Сил України, Дню Захисника Вітчизни  Грудень 

Лютий  

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 

класні керівники 

 

17 

Відповідно до Указу Президента України «Про відродження історико - культурних та господарських 

традицій українського козацтва» провести виховні бесіди:  

а) бойові традиції козаків;  

б) Запорізьке військо: структура, озброєння;   

в) Богдан Хмельницький: полководець і політичний діяч  

 

     

Грудень 

Березень 

Квітень 

Шломенко В.І. 

 
 

18 Організувати зустріч з воїнами-інтернаціоналістами до річниці виводу військ із Афганістана Лютий  Шломенко В.І.  

19 Провести Шевченківський тиждень, присвячений  річниці від дня народження Т.Г.Шевченка  До 10.03 ЗДШтика Р.О.  

20 Організувати зустріч учнів 9 класу з ліцеїстами Сумського військового ліцею  Березень Шломенко В.І. 

 
 

21 
Взяти участь у міському фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт». 

Провести змагання за програмою «Козацькі  забави» 

Березень 

Квітень 

ЗДШтика Р.О. 

Шломенко В.І. 
 

22 Провести шкільну спартакіаду допризовної молоді та взяти участь у міській спартакіаді Квітень Шломенко В.І.  

23 Забезпечити проведення під час Дня цивільного захисту військово-спортивної естафети Квітень   Шломенко В.І.  

24 Взяти участь у міських заходах, присвячених річниці Перемоги До 09.05 ЗДШтика Р.О.  

25 
Забезпечити участь учнів у міському легкоатлетичному кросі, присвяченому Дню Перемоги  Травень ЗДШтика Р.О. 

вч. фізкультури 
 



 

26 Провести лінійку пам'яті «Вклонімося і мертвим і живим» до річниці Перемоги   Травень ЗДШтика Р.О.  

27 
Організувати тиждень військово - патріотичної і оборонно-масової роботи, присвячений   річниці 

визволення  м. Суми  від фашистських загарбників  

Вересень 

 

 

ЗДШтика р.О. 

Шломенко В.І. 

класні керівники 

 

28 Провести військово-спортивне свято, присвячене закінченню вивчення предмету «Захист Вітчизни» 

 

Травень Шломенко В.І.  

29 
Забезпечити підготовку учнів та шкільних команд до участі у міських змаганнях зі стрільби та 

військово-прикладних видів спорту  

Протягом  

року 

Шломенко В.І. 

 
 

30 
Аналіз результативності участі школярів у змаганнях з військово-прикладних видів спорту. 

Заохочення кращих  учнів закладу за підсумками участі в міських змаганнях у навчальному році 

До 01.06 Шломенко В.І.  

             ІV. Вдосконалення навчально-матеріальної бази з предмету «Захист Вітчизни» 

1 

Забезпечити  поповнення кабінету «Захисту Вітчизни» сучасними технічними засобами навчання, 

комп’ютерною технікою,  навчально-методичною та довідковою літературою, дидактичним 

матеріалом згідно Типового переліку та методичних рекомендацій для навчальних кабінетів  

 

 

Протягом року Шломенко В.І.  

2 
Провести косметичний ремонт кабінету «Захисту Вітчизни», лаборантського приміщення та 

збройної кімнати 

 

Червень-

липень 

Шломенко В.І.  

3. 
Провести косметичний ремонт та пофарбування гімнастичного містечка спортивного майданчика, 

оновити розмітку стройового майданчика 

 

Серпень  Шломенко В.І. 

Шутько Н.Б. 
 

4 
Дооформити кабінет «Захисту Вітчизни» згідно вимог та методичних рекомендацій Інформаційно-

методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради . 

 

Протягом року Шломенко В.І. 

 
 

4.  

5.    

 


