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1. ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ І САМОВРЯДУВАННЯ
№
з/п
1.

2.

3.

Зміст заходів
Організувати належний
рівень санітарного стану
школи, соціальнодистанційної розмітки,
наявності миючих та
дизенфікуючих засобів,
засобів індивідуального
захисту, інформаційних
листівок щодо
коронавірусної хвороби
COVID-19 перед початком
навчального року
Провести вибори класних і
шкільного активів. Обрати
органи учнівського
самоврядування класів і
школи.
Організувати проведення
профілактичної роботи,

Термін
виконання

Форма
контролю

Відповідальний

серпеньвересень

рейд

ЗДВР

вересень

протокол

класні керівники,
педагогорганізатор

вересень

протокол
Педагогорганізатор

затвердити склад Ради
профілактики
правопорушень.
4.

Організувати чергування
учнів у школі.

вересень

графік

педагогорганізатор

5.

Організувати чергування
вчителів у школі.

вересень

графік

ЗДНВР

6.

Організувати діяльність
методичних об`єднань
класних керівників та
класоводів.
Спланувати роботу МО
класних керівників
Організувати роботу
гуртків, узгодити плани їх
роботи.

вересень

плани

Голова МО

вересень

журнали

ЗДВР

Організувати контроль
прямої та зворотної
інформації про
відвідування учнями
школи
Зібрати інформацію про
зайнятість учнів у
позаурочний час

впродовж
року

журнали

ЗДВР, класні
керівники

вересень

звіт

класні керівники

7.

8.

9.

жовтень
2

Примітка

10.

Проводити тематичні
інформаційні хвилинки,
виховні години.

впродовж
року

11.

Створення класних
куточків, стендів
національної символіки,
травматизму

вересень

12.

Загальношкільні заходи:
- День знань
- День вчителя
- «Сурми звитяги»
- Обрядові свята
зимового циклу
- Великодні гаївки
-

-

Свято Останнього
дзвоника «Школо,
прощавай!»
Свято вручення
свідоцтв

наказ, нарада
при директорі

педагогорганізатор

класні
керівники

Вересень
Жовтень
Жовтень
Груденьсічень
Квітень
Травень

сценарій

Червень
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педагогорганізатор

2.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРІВ
№

Зміст заходів

з/п
1.

Поновлення картотек
- обдарованих дітей

Термін
виконання

Форма контролю

Відповідальний

впродовж
року

списки

пр.психолог,

жовтеньлистопад

наказ

заступник
директора
,вчителіпредметн
ики

Впродовж
року

інформація

вчителі предметники
педагогорганізатор

педагогорганізатор

- учнів «групи ризику»
- проблемних школярів
- активістів
2.

3.

4.

З метою розвитку в учнів
інтересу до знань,
провести :
предметні
олімпіади
предметні дні
Організувати заняття
інтелектуального
характеру з навчальних
предметів
Взяти участь у
конкурсах:
•
Міжнародний
конкурс з української
мови ім. П. Яцика
•
Мовнолітературний конкурс ім.
Шевченка
•
Всеукраїнські
конкурси учнівської
творчості
•
Участь у
Всеукраїнській дитячоюнацькій військовопатріотичній грі «Джура»

ЗДВР
листопадгрудень

наказ

листопад

наказ

листопадгрудень

наказ

квітень

наказ
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Відмітка
про
виконання

5.

Організувати

впродовж року наказ, інформація

відзначення ювілейних
дат, визначних людей
України та світу
6.

7.

8.

Уроки милосердя, мета
яких формувати інтелект,
порядність, милосердя,
високу мораль
Використовувати
передовий педагогічний
досвід роботи з
обдарованими дітьми
Впроваджувати в
практику роботи
педколективу методичні
рекомендації щодо
профілактики стресів та
емоційних перевантажень
у талановитих та
обдарованих дітей

жовтень травень

спостереження

вчителіпредметники,
класні керівники

класні керівники

впродовж
року

ЗДВР, класні
керівники

впродовж
року

практ. психолог
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3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ.
ЗАХОДИ З ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ПАТРІОТИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ТА
НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ГРОМАДЯНСЬКЕ
ВИХОВАННЯ.

Мета: формування основних понять про народ, націю, суспільство,
державу; усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини; формування
потреби у збереженні духовного й матеріального багатства українського народу,
активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.
№
п/п

Зміст заходів

1.

З метою дослідження та
вивчення рідного краю,
його історії, природи та
мистецтва, провести:
екскурсії та подорожі по
рідному краю, його
визначних місцях;

зустріч з поетами та
письменниками рідного
краю.
2.

Термін
виконання

Форма

впродовж
року

наказ

Відповідальний

контролю

класні
керівники,

Впродовж
року

спостереження

вчителі
української мови,
педагогорганізатор

сценарій

педагог організатор

Знайомити учнів з історією
народних свят і обрядів.
- «Андріївські вечорниці»

грудень

- «Дари Святого
Миколая»

грудень

- «Світле Христове
Воскресіння»

травень

– віншуваня, колядки та
щедрівки

груденьсічень

спостереження
ЗДВР
педагог організатор
педагог організатор

– Великодні писанки
квітень
– Великодні ігри та забави
3.

Провести:
- Шевченківські дні;
- Заходи з нагоди
річниці від дня

наказ
березень
лютий
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вчителі укр.
мови і
кл.керівники

Відмітка
про
виконання

народження Лесі
Українки.

4.

Відзначити національні
дати:
Річниця трагедії
Бабиного Яру

жовтень
жовтень

День гідності і свободи

листопад

Заходи
до
відзначення
річниці пам’яті
жертв
Голодомору
День вшанування пам’яті
учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС
День Соборності України

класні керівники

вересень

Річниця створення УПА
День захисника України
Річниця проголошення
ЗУНР

День державності на
західноукраїнських землях
День української
писемності

ЗДВР

впродовж
року

педагогорганізатор

листопад

листопад
листопад

квітень

січень

День пам’яті героїв Крут

Дня пам’яті Героїв
Небесної Сотні
Міжнародний день рідної
мови

лютий
лютий
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День Чорнобильської
трагедії
День пам’яті та
примирення
День вишиванки

квітень

травень

З метою виховання в учнів
патріотичних почуттів ,
усвідомлення своєї етнічної
спільності, утвердження
нац.гідності
провести:
виховні години, бесіди,
зустрічі з учасниками АТО,
воїнами УПА,
військовослужбовцями,
волонтерами
Поповнювати експозиції
шкільного музею

впродовж
року

7.

Розробити заходи до
відзначення річниці
Загальної декларації прав
людини

грудень

заходи

ЗДВР

8.

Військово-спортивні
патріотичні
змагання
Виготовлення
стендів з військовопатріотичного
виховання
Екскурсії до шкільного
музею

жовтень

заходи

вчителі
фізкультури

Заходи щодо відзначення:
- Дня захисника
України
Дня
гідності
- Дня Збройних Сил
України
Проведення онлайнзустрічі з учнями
Біловодського ліцею
(Луганська область),
присвячену до Дня
Соборності України.

грудень

заходи

вчителі
фізкультур, кл.
керівники

січень

фото, відео,
публікації в
Інтернеті

ЗДВР, педагогорганізатор

5.

6.

9.

10.

11.

12.

відвідування

класні
керівники,
вчителі,
педагогорганізатор
кл. керівники

впродовж
року

керівник музею

жовтень

ЗДВР, вчителі ЗВ

впродовж
року

кл.
Керівники
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13.

Літературний флешмоб і
вшанування героїв
Небесної Сотні.

Лютий

керівник та
учасники гуртка
«Джура»

14.

Виховний захід «Герої не
вмирають!»

Лютий

Класні керівники

15.

Участь у військовопатріотичній грі «Джура»

впродовж
року

16.

Участь у патріотичних
акціях:

впродовж
року

ЗДВР

впродовж
року

ЗДВР

план заходів

вчитель ЗВ,
педагогорганізатор

- «Привітай воїнів з Днем
захисника України»;
- «Напиши лист
українським
воїнам»;

17.

-Благодійна акція
«Підтримай воїна»
Участь у пошуковій роботі
щодо збору інформації про
героїзм жителів краю

18.

Участь
в
районному жовтень
конкурсі «Сурми звитяги»

Педагогорганізатор,
вчитель музики

19. Відвідати книжковий форум вересень
BookForum 2021

ЗДВР,
класні
керівники

20. Шкільний
«Стилізована
ялинка»

ЗДВР,
вчителі
трудового
навчання

конкурс грудень
Різдвяна
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4.
№ п/п

ОХОРОНА ДИТИНСТВА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ШКОЛЯРІВ
Зміст заходу
Термін
виконання

Форма контролю

Відповідальний

Відмітка про
виконання

Покращення становища дітей, які перебувають у особливо скрутних і надзвичайних
умовах. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

1.

Провести
обстеження
матеріальнопобутових умов:
-дітей-сиріт
дітей,
залишилися
піклування
батьків;

Вересеньжовтень

акти

Класні керівники,
пр. психолог

або
що
без

-сімей
учнів
пільгового
контингенту;

2.

3.

-сімей
учнів
девіантної
поведінки
Скласти
соціальний
паспорт
школи

Забезпечення
своєчасного
виявлення
«кризових
сімей» та
надання їм
різних видів
допомоги та
консультації

вересень

паспорт

впродовж
року

протоколи

педагог-організатор
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педагогорганізатор

практичний
психолог

вересень

4.

Охопити гарячим
харчуванням дітейсиріт, дітей з
малозабезпечених
сімей, дітей, батьки
яких є учасниками АТО,
дітей-переселенців,
дітей з інвалідністю та з
інклюзією

5.

Пропагувати здоровий
Впродовж
спосіб життя, проводити року
профілактику негативних
явищ серед неповнолітніх
шляхом бесід, виховних
годин, тематичних та
інформаційних лінійок,
показу кінофільмів

наказ

педагогорганізатор

плани

кл керівники,
психолог,
педагоги

Діти з особливими освітніми потребами
1.

Залучати дітей з
особливими
освітніми
потребами до
проведення
культурно- масових
заходів з метою
інтеграції їх у
суспільство

Впродовж
року

2.

Залучати учнів до
позакласної роботи, до
занять у гуртках,
спортивних секціях,
ГПД.

вересень

Педагогорганізатор

заняття
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педагогорганізатор

5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ Й НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ,
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО
ТРАВМАТИЗМУ.

Мета: формування понять та уявлень про здоровий спосіб життя, довкілля;
усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та
природи, взаємозв’язку стану довкілля та здоров’я людей; формування почуття особистої
причетності до збереження природних багатств та екологічної культури особистості.
№

Зміст заходів

п/п

Термін

Форма

виконання

контролю

1.

З метою фізичного
загартування
здоров’я учнів
проводити
роз’яснювальну
роботу про роль
фізичної культури
та спорту в житті
людини.

постійно

2.

Слідкувати
за
дизенфікацією
класних
приміщень, ручок,
поручнів,
провітрювання
класних
кімнат,
дотримання
соціальної
дистанції
Провести
цикл
бесід за віковими
групами: 1) 4-5
класи
Що
потрібно
знати
учням про Covid19?
- Правила миття
рук та дотримання
соціальної дист.
Учням
про
способи
зараження, шляхи
передачі та ознаки
Covid-19.
2) 6-8 класи Масковий режим

постійно

3.

постійно

аналіз

Відповідальний

педколектив

класні керівники

план класного
керівника
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класні керівники

Примітка

4.

5.

під
час
перебування
у
громадських
місцях. - “Міфи” і
правда про Covid.
- Попередження
Covid-19
:
а)
соціальні методи;
б)
соціальні
методи;
в)
індивідуальні
методи (прийняття
рішень,
інформованість,
індивідуальна
гігієна, моральні
та духові аспекти)
3) 9-11 класи Covid-19 – світова
пандемія
.
Особливості
розвитку епідемії
Covid-19
в
Україні.
Дотримання
соціальної
дистанції,
індивідуальний
захист – запорука
здоров’я.
Ознайомити
педагогічних
працівників про
виконання
обов’язку щодо
захисту дітей від
будь-яких форм
фізичного та
психічного
насильства в ст.56
Закону України
«Про освіту»
Бесіди по
класах
«Профілактика
булінгу та
кібербулінгу»

лютий

протокол

адміністрація

вересень

записи в
журналі

класні керівники
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6.

7.

8.

9.

Організувати в
школі команди з
волейболу,
баскетболу,
футболу
Брати участь у
міських спортивних
змаганнях.
Опрацювати з
педагогічним та
учнівським
колективами правила
безпеки
життєдіяльності
Спортивні
змагання:
Першість школи з
баскетболу,
волейболу,
футболу

10.

11.

З метою
формування в учнів
норм здорового
способу життя,
пропаганди
медичних знань
розробити заходи
на профілактику
поширення
негативних явищ
(тютюнопаління,
вживання
наркотичних,
токсичних засобів,
алкоголь)
Організувати
заходи до
Всесвітнього дня
боротьби зі
СНІДом

вересень

впродовж
року

вчителі фізичного
виховання

звіт

Впродовж
року

вчителі фізичного
виховання
ЗДВР, класні
керівники

вчителі
фізкультури
листопад,
лютий

листопад

листопадгрудень

заходи

план
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ЗДВР

педагог організатор

12. Провести бесіди в класах 2 рази в рік
сценарій
на тему: “Правила
(вересень, травень)
дорожнього руху – закон
вулиць і доріг”.

педагог організатор

13. Провести уроки з правил вересень-квітень
дорожнього руху в 1- 11
класах

конспект

класні керівники

14. Оформити куток безпеки квітень
руху з правил
дорожнього руху

аналіз

класні керівники

15. Бесіди:
– Твоя дорога до школи

аналіз

класні керівники

журнал

ЗДВР

впродовж року

16. Проводити бесіди з
впродовж року
безпеки життєдіяльності
учнів
17. Бесіди класних керівників січень
«Вибухонебезпечні
предмети. Піротехніка»
18. Флешмоб «Ми за
січень
здоровий спосіб життя»
19. Квест «Я – професійний і березень
обізнаний пішохід»
20. Екологічні акції по збору січень-лютий
макулатури та
пластикових кришечок
21. Зустріч з представниками лютий
екологічних громадських
організацій щодо впливу
забруднення довкілля на
здоров’я людини

класні керівники
педагог-організатор
фото

педагог-організатор

фото й
публікація в
Інернеті

учнівське
самоврядування

Я – про

Вплив з
ЗДВР, педагогорганізатор
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6. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СІМ’Ї, ДО РОДИНИ, ДО
ЛЮДЕЙ. МОРАЛЬНО – ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Мета: формування основ національних та загальнолюдських
цінностей; усвідомлення цінностей соціального спілкування; засвоєння
сімейних, родинних та суспільних цінностей.
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Форма
контролю

Відповідальний

1.

Залучити учнів школи у гуртки і
секції, які працюють в школі та
позашкільних закладах

постійно

списки

кл. керівники

2.

Поновити списки учнів, схильних
до правопорушень.

до 05
щомісяця

списки

3.

Провести виховні години з метою
виховання загальнолюдських
моральних цінностей

впродовж
року

аналіз

Педагогорганізато
р
педагогорганізатор

4.

Розробити заходи до Дня прав
людини

грудень

5.

Виявлення учнів, що потребують
підвищеної педагогічної уваги

впродов
ж року

інформація

кл.керівники

6.

Виявлення дітей із сімей «ризику»

впродов
ж року

інформація

7.

Співпраця школи з службою у
справах дітей та відділом
кримінальної міліції
Профілактичне заняття для учнів
10-11 класів ”10 причин сказати
наркотикам ”Ні!””.
Профілактичні бесіди :«Курити чи
бути здоровим – вибирайте самі ”,
” Ціною свого життя ”

впродов
ж року

інформація

кл.керівники,
психолог,
педагогорганізатор
ЗДВР,
педагогорганізатор
педагогорганізато
р
педагогорганізато
р

Інформаційно-просвітницькі
заходи:

впродов
ж року

8.

9.

10.

ЗДНВР

листопад

впродов
ж року

”Як підлітки втягуються в
злочинну діяльність ”,
усний журнал ”Цінуй життя –
зупини СНІД”,
16

спостереже
ння

ЗДВР,
педагогорганізато
р

Примітк
а

діалог “Які права мені потрібні в
школі ”, «Перший крок до
злочину»
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7. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРАЦІ. ТРУДОВЕ
ВИХОВАННЯ І ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Мета: формування понять та уявлень про важливість праці в
житті людини; сприяти професійному самовизначенню, готовності
до творчої праці.
№

Зміст заходів

1.

Всю позакласну роботу з
впродовж
трудового виховання
року
спрямовувати на
формування в учнів
трудових навичок,
самообслуговування,
підготовки до майбутнього
трудового та самостійного
життя.

2.

Організувати чергування з
метою
підтримування чистоти в
класних кімнатах

постійно

3.

Організація роботи з
озеленення кабінетів та
коридорів школи

постійно

4.

Проводити акції «Осінні
клопоти», «Весняні
клопоти», «Озеленення
школи», «Зробимо
шкільне подвір’я чистим»

впродовж
року

підведення
підсумків

ЗДВР

5.

Проводити зустріч учнів
старших класів з
представниками
навчальних закладів.

впродовж
року

аналіз

педагогорганізатор

6.

вересень
Провести зустріч з
працівниками міського
центру зайнятості з метою
інформування випускників квітень
зі станом ринку праці.

аналіз

педагогорганізатор

7.

Облік відомостей про
випускників

Термін
виконання

Форма контролю Відповідальний
плани

класні керівники

графік

класні керівники

класні керівники,
вчителі біології

червеньвересень

педагогорганізатор
класні керівники
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Примітка

8. СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
№

Зміст заходів

п/п

Відповідальні Примітка
Термін
Форма
виконання узагальнення

Залучення батьків до співпраці сім’ї
та школи у реалізації НВП,
аналізування й оцінювання
результативності педагогічного
процесу

Впродож
року

адміністрація

2.

Забезпечення взаємодії та співпраці
школи з позашкільними закладами,
громадськими організаціями

Впродовж
року

3.

Онлайн-консультації для батьків

Впродовж
року

ЗДВР,
педагогорганізатор,
класні
керівники
Класні
керівники

4.

Проведення дистанційних класних
батьківських зборів

Згідно
плану

Класні
керівники

5.

Обрати батьківські комітети в класах,
делегувати представників від класів до
Ради школи.

Вересень

Класні
керівники

6.

Задіяти батьків та громадські
організації до проведення позакласної
роботи з учнями.

Впродовж
року

ЗДНВР, класні
керівники

7.

Організувати роботу психологічної
консультативної служби для батьків

Впродовж
року

Практичний
психолог

8.

Здійснювати правову освіту батьків,
залучати до цієї роботи працівників
правоохоронних органів

Впродовж
року

Класні
керівники

9.

Виносити на батьківський всеобуч
питання: "Покарання і заохочення в
сім'ї", "Особливості юнацького віку та
врахування їх у родинному вихованні"

Листопад,
грудень

Класні
керівники

10.

Організовувати співпрацю
батьківського комітету школи та
відповідних структур з питань
правового виховання , з питань
профілактичної роботи серед батьків та
учнів
Опрацювання оперативної інформації з
батьківських зборів про зауваження
пропозиції та побажання батьків щодо
поліпшення навчально-виховного
процесу.

Впродовж
року

Адміністрація
школи

Впродовж
року

Адміністрація
школи, класні
керівники

1.

11.
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школи, класні
керівники

