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Аналіз виховної діяльності школи за 2017 – 2018 н.р.
Відповідно до Закону України «Про освіту», Програми національного
виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008/2020 роки, Концепції
національно - патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641,
листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 року № 1/9-413
«Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах
у 2017-2018 навчальному році» та наказу по школі від 01.09.2017 № 123
«Про організацію виховання в школі», була організована в школі виховна
робота.
Виховна діяльність здійснювалась через роботу класних керівників в
класних колективах, на загальношкільному рівні під час проведення
позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у конкурсах,
через роботу учнівського самоврядування.
Педагогічний колектив працював над проблемою «Формування
професійної
компетентності
педагогів
з
метою
розвитку
конкурентноспроможної особистості учня». Виховний процесс здійснювали
11 класних керівників, педагог-організатор, заступник директора з виховної
роботи, практичний психолог, вчителі – предметними. Класні керівники
спланували роботу у відповідності до річного плану роботи школи,
затвердженого радою школи протокол №1 від 31.08.2017 року. Питання
виховання заслуховувались на нарадах при директору, заступнику директора
школи, методичних оперативках, на засіданнях педагогічної ради, ради
профілактики попередження правопорушень.
Відповідно до плану роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік у школі
вивчався стан роботи художньо-естетичного та морального виховання
школярів. Видано накази від 10.01.2018 № 13 «Про художньо-естетичне
виховання школярів в сучасних умовах» та наказ від 11.05.2018 року № 71
«Про моральне виховання школярів».
Впродовж навчального року в школі працювало шкільне методичне
об’єднання класних керівників, яке працювало над проблемним питанням
«Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка
успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сімянин, професіонал».
Відповідно до плану роботи методичного об’єднання впродовж навчального
року було проведено 4 засідання, на яких розглядалися питання як
теоретичного так і практичного характеру. Класні керівники ділились
досвідом використання різноманітних методів виховання.
Відповідно до річного плану роботи школи протягом року проводились
загальношкільні виховні заходи. Найбільш активними під час підготовки та
проведення вечорів відпочинку, святкових лінійок, свят були учні 1 класу,
класний керівник Коткудак О.А., 6 класу, класний керівник Шебрук Т.О. та
11класу, класний керівник Чубай М.М. Малоактивні були учні 4 класу,
класний керівник Курсик Н.М.. Цікавими були виховні заходи, які
підготували діти та класні керівники:
- 11 класу ( Чубай М.М.), свято «Плекає педагог майбутність долі;

4 класу ( Коткудак О.А.), свято « Ми вже не малюки»;
8 класу ( Павлюк-Калаур Л.М.), свято до Дня матері;
1 класу (Коткудак О.А.), свято Букварика.
Військово-патріотичний вечір до Дня Збройних Сил України – педагогорганізатор Шнайдрук О.В.;
- «Гуморина 2018» - психолог Місюк І.М.
З метою виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави,
почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови класними
керівниками були проведені виховні години, присвячені Дню Соборності
України, Дню партизанської слави в Україні, Дню Захисника України.
Педагог-організатор Шнайдрук О.В. провела лінійку пам’яті Героям Крут,
військово-патріотичний вечір до Дня Збройних Сил України. До Дня пам’яті
та примирення учні 6 класу, класний керівник Шебрук Т.О. підготували
святковий концерт для учасників бойових дій у боротьбі з німецькими
нацистами. Відбулася зустріч з ветераном ІІ світової війни та воїнами АТО,
які проживають на території громади.
З метою виховання ціннісного ставлення до себе, безпеки власної
життєдіяльності протягом року проведено тижні: «Увага! Діти на дорозі»,
«Олімпійський тиждень», тиждень безпеки і життєдіяльності, тиждень
здоров’я, місячник «Спорт для всіх – спільна турбота». Класними
керівниками складені діаграми здоров’я учнів. Психологом школи Місюк
І.М. проведено цикл бесід для учнів 5-8 класів із профілактики шкідливих
звичок та організовано індивідуальні консультації для учнів. Заступник
директора з виховної роботи з класними керівниками провела методичну
оперативку «Формування здорового способу життя в сучасних умовах»
(16.01.2018). Агітбригада школи зайняла ІІІ місце у районному конкурсі
«Молодь обирає здоров’я».
Впродовж року були проведені заходи з метою виховання ціннісного
ставлення до праці, до природи. Тиждень профорієнтації, виховний захід
«Чорнобиль – екологічна катастрофа», трудові операції: «Чисте подвіря», «Я
– маленька частиночка природи».
З метою формування естетичної культури і надбань рідного краю в школі
був проведений День вишиванки, тиждень козацтва, загальношкільний
конкурс колядок.
Учні школи зайняли призові місця у ІІ етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка. Головчук С. - ІІ місце, Янісевич С. – І місце, Панасюк К. – ІІІ
місце. Учень 8 класу Янісевич Станіслав зайняв І місце у ІІ етапі
Міжнародного мовного конкурсу імені П.Яцика. У конкурсі читцівдекламаторів «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській» призові місця зайняли
учні: Сидорук В. – ІІ місце, Молявчик Я. і Рішко І. – ІІІ місце.
Пріорітетним залишається питання профілактики правопорушень,
злочинності та бездоглядності серед учнів закладу. У школі діє рада
профілактики. Головним завданням якої є індивідуальна робота з дітьми
схильними до пропусків занять, правопорушень. За 2017-2018 н.р. відбулося
-

8 засідань ради профілактики. З метою попередження правопорушень за
учнями які стоять на раді профілактики закріплені педагогічні працівники та
громадські вихователі. Із метою здійснення ранньої профілактики
правопорушень серед дітей, своєчасного виявлення фактів насильства над
ними впродовж навчального року організовуються в школі для учнів
індивідуальні бесіди з працівниками поліції. У березні 2018 року проведена
профілактична бесіда з учнями 9 класу про правила поведінки в школі та по
за її межами, особливості відповідальності дітей за вчинення кримінальних
та адміністративних правопорушень.
У жовтні пройшов тиждень правових знань. В рамках проведення тижня
проведено години спілкування на тему «Молодь і протиправна поведінка» 9
клас, класний керівник Демчук Л.Ф., «Діти мають захищати свої права» 8
клас, класний керівник Павлюк-Калаур Л.М. . Педагог-організатор Шнайдрук
О.В. та заступник директора з виховної роботи Костюк С.В. провели тиждень
«Діти проти насильства».
Класні керівники 1-11 класів проводять роз’яснювальну роботу щодо
попередження підліткової злочинності, дитячої бездоглядності та
безпритульності, тютюнопаління, пияцтва, наркоманії. Проте класні
керівники не організовують зустрічі із фахівцями з метою профілактичної
роботи.
Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи.
Складено соціальний паспорт школи. Психолог школи Місюк І.М та класні
керівники провели в жовтні громадські огляди проживання, утримання та
психологічного мікроклімату в сім’ях дітей, які потребують огляду, склали
відповідні акти обстеження. Класними керівниками
контролюється
відвідування учнями уроків, ведеться портфоліо учнів, щоденник психологопедагогічних спостережень, здійснюється моніторинг рівня вихованості учнів
класу і школи (Додаток І). Високий рівень вихованості в таких класах: 2кл.4,8; 4кл. – 4.7; 10кл. - 4.7. Хороший рівень вихованості у класах: 3 кл. - 4,4;
5кл. – 4,3; 6кл. – 4,3; 7кл. – 4.2; 8кл.- 4,0; 9кл. – 4,4; 11кл.– 4.2.
Загальний рівень вихованості учнів 2 – 11 класів – 4,4 – хороший.
Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце посідає
шкільне самоврядування. Учнівський комітет школи складається з семи
членів і об’єднує в собі такі комісії: комісія дисципліни і порядку, навчальна
комісія, спортивна комісія, комісія по роботі з молодшими школярами,
комісія дозвілля, комісія по захисту прав дитини і комісія «Патріот»
Враховуючи традиції, особливості діяльності школи, інтереси та запити
учнів, рада учнівського самоврядування склала план роботи на навчальний
рік, який коригувався і доповнювався протягом року. Засідання учнівського
комітету проводилися один раз в місяць.
У школі діє сім волонтерських загонів, створена рада волонтерів в
кількості 9 чоловік, з яких обраний голова та його заступник. Рада волонтерів
разом з волонтерськими загонами організовують та проводять різноманітні
заходи. Учні відвідують підопічних, посильно допомагають їм: замітають
подвір’я, приносять воду, прибирають снігові замети, розчищають доріжки,
прибирають в хаті, проводять бесіди, вітають зі святами. Добросовісно

виконують свій обов’язок волонтерські загони 6; 8 та11 класів. Чого не
можна сказати про роботу волонтерів 5; 7 та 9 класів.
Робота з батьками була спрямована на створення єдиного коллективу
вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори
(вересень, грудень, березень, травень), а також класні батьківські збори (І раз
на чверть), на яких розглядалися питання щодо запобігання будь-яких форм
насильства у сім`ї ,виховання свідомого ставлення до свого здоров`я,
попередження дитячого травматизму, вплив сім`ї на середовище дитини,
організацію гарячого харчування та інше.
На базі школи працювали три гуртки: вокальне мистецтво «Музичні
краплинки» (керівник Йовзик К.А.), хореографія (керівник Шнайдрук О.В.),
художня обробка деревини (керівник Постельжук П.Ю.). У гуртках було
задіяно 45 учнів, що становить 30% від загальної кількості дітей.
Діти гуртків «Музичні краплинки» та хореографії брали участь у
загальношкільних заходах: «Новорічний карнавал», «Мама, мамочка,
матуся», свято 8 –го Березня, «Ми низько вклоняємося їм», свято Букварика,
«Ми вже не малюки». Гуртківці брали участь у звітному концерті «Золоті
зернини Крупецької родини» в Крупецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У школі діє шкільна газета «Голос школи», яка висвітлює найцікавіші
моменти із життя школи.
Аналіз виховної роботи показав, що виховна робота в 2017-2018 н.р.
проводилася на належному рівні. Разом із тим, у виховній роботі є ряд
невирішених проблем. Робота учнівського самоврядування потребує
особливої уваги. Не систематично проходили засідання комісій. Не
здійснюється аналіз роботи учнівського самоврядування на нарадах при
директору. На низькому рівні залишилось чергування учнів 8-11 класів по
школі. Особливу увагу слід звернути на зовнішній вигляд учнів 5-11 класів.
Учнівське самоврядування школи недостатньо бере участь у проведенні
загальношкільних свят, мало ідей, пропозицій, мало проводиться рейдів.
Правопросвітницьку роботу серед батьківських громад проводять лише
на загальношкільних, класних батьківських зборах. Серед учнівської молоді
мають місце факти паління, хуліганства, вживання нецензурних слів.

Рівні
Високий 30/45% 17/26% 17/26% 23/35% 35/52% 23/35% 14/21%
рівень
Достатній 21/31% 32/48% 28/43% 20/30% 20/30% 25/38% 27/41%
рівень
Середній 11/18% 17/26% 21/31% 23/35% 11/18% 18/27% 25/38%
рівень
Низький
4/6%
рівень

Загальна кількість учнів, які
взяли участь у моніторингу
Середній відсоток

До мистецтва

До праці

До природи

До себе

ставлення

До сім’ї, родини. людей

До суспільства та держави

Ціннісні

До історичних, культурних та
духовних надбань рідного краю

Рівень сформованих ціннісних ставлень учнів 5 - 8 класів
2017 – 2018 н.р.(середній показник)
Загальна кількість учнів 5 - 8 класів - 66

66

34%
37%
28%
1%

До себе

До природи

До праці

До мистецтва

Загальна кількість учнів, які взяли
участь у моніторингу
Середній відсоток

10\ 27% 10\ 27%

20\ 54%

10\ 27%

7\ 19%

10\ 27%

9\ 24%

37

17\ 46% 16\ 43%

10\ 27%

15\ 41%

10\ 27% 11\ 30%

7\ 19%

11\ 30%

11\
30%
16\ 43%

-

-

1\ 2%

15\
41%
11\
30%
4\ 10%

14\
38%
14\
38%
-

До суспільства та держави

Ціннісні
ставлення

Рівні
Високий
рівень
Достатній
рівень
Середній
рівень
Низький
рівень

До історичних, культурних та
духовних надбань рідного краю

До сім’ї, родини. людей

Рівень сформованих ціннісних ставлень учнів 9 - 11 класів
за 2017 – 2018 н.р.
Загальна кількість учнів 9 - 11 класів - 37

-

-

29%
38%
32%
1%

Моніторинг вихованості учнів по класах
за 2017 – 2018 н.р.

5

4,8

4,8
4,7

4,7

4,6

4,4

4,4

4,4
4,3

4,3
4,2

4,2

4,2

4

4
3,8

3,6
2

3

4

5

6

7

8

Середній бал вихованості учнів школи 4.4 (хороший)

9

10

11

Вступ
З метою розвитку компетентностей, необхідних для формування
демократичного громадянства, поглиблення культури демократії у школі,
заохочування ініціативи та власної думки, критичного ставлення до
дійсності, поваги до різноманітності, взаємоповаги і відповідальності,
«поваги до людської гідності та прав людини, визнання цінності демократії,
відкритості до інших переконань, поваги, громадянської свідомості,
відповідальності, впевненості у собі, навичок автономного навчання,
аналітичного та критичного мислення, співпраці,
навичок вирішення
конфліктів, знань та критичного розуміння світу» та розбудови нової
української школи «зсередини», у 2017-2018 навчальному році педагогам
школи варто зосередитися на ключових напрямах виховної діяльності, а
саме:
- підвищити продуктивність проведення виховних годин;
- виховання цілісної особистості, патріота з активною громадською
позицією, базовою платформою якого є національно-патріотичне
виховання;
- розвиток демократичного врядування у школі;
- розбудова системи правового та превентивного виховання на засадах
діалогу і сприяння ненасильницькому розв’язанню проблем і
суперечок;
- комплексне поєднання зусиль усього шкільного колективу, спільного
планування виховної роботи і міжпредметної взаємодії;
- налагодження партнерських відносин між навчальним закладом і
громадою.
З метою забезпечення виконання основних виховних завдань школи,
впровадження інноваційних виховних технологій та створення цілісної
виховної системи школи в 2017-2018 навчальному році педагогічний
колектив школи виховну роботу здійснюватиме згідно Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства
освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641 «Про національно –
патріотичне виховання дітей та молоді»), програми національного виховання
учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 20 роки та листа Міністерства
освіти і науки України від 27.07.2017 року №1/9-413 «Про деякі питання
щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018
навчальному році».
Впродовж року діятиме методичне об’єднання класних керівників 1-11
класів, будуть проведені відкриті виховні заходи, щомісячні методичні
оперативки з класними керівниками на яких буде надано методичну
допомогу в організації виховної діяльності класу. Головний аспект буде
спрямовано на контроль за якістю проведення годин спілкування, за
відвідуванням учнями навчальних занять, за роботою волонтерських загонів
за вчасним та якісним плануванням роботи класних керівників, поновленням
класних куточків та куточків козацької чоти.
У 2017 – 2018 навчальному році класні керівники повинні дотримуватися
статуту і правил внутрішнього розпорядку школи, педагогічної етики,

поважати гідність учня, захищати його від будь-якого фізичного та
психічного насилля. Своєю діяльністю педагоги повинні стверджувати
повагу до принципів загальнолюдської моралі, інформувати про стан
виховного процесу в класі та рівень успішності учнів педагогічну раду,
адміністрацію школи, батьків, обирати органи самоврядування в своєму
класі, допомагати в їх роботі.
Протягом року класні керівники повинні забезпечити роботу по
збереженню життя та здоров’я своїх вихованців, чинно вести журнал
відвідування учнями школи, зошит для бесід з безпеки життєдіяльності,
своєчасно здавати цю документацію на перевірку адміністрації. Регулярно,
згідно плану роботи до проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з
записом до класного журналу та журналу реєстрації інструктажів з безпеки
життєдіяльності. Проводити бесіди щодо попередження дитячого
травматизму в своєму класі із записами на відповідних сторінках класного
журналу.
У 2016-2017 навчальному році будуть чинними основні вимоги щодо
ведення шкільної документації: класних журналів, особових справ, журналу
відвідування учнями школи, та вимоги до відвідування сімей, де
проживають діти, які навчаються у школі.
Протягом навчального року буде залучено лідерів учнівського
самоврядування до участі у роботі педагогічної ради, методичних
об’єднаннях класних керівників з питань аналізу та оцінки реального стану
організації учнівського самоврядування в школі, продовжено роботу
учнівської редколегії по випуску шкільної газети «Голос школи».
У 2017 – 2018 навчальному році варто покращити психологічний супровід
навчально-виховного процесу, а психологу школи на кожному засіданні
педагогічної ради повідомляти про клімат в учительському та учнівському
колективах.
Незмінними в цьому році залишаються загальношкільні свята: День знань,
фізкультури та спорту, День учнівського самоврядування, День Збройних
Сил України, День Матері, Свято Покрови, Андрія, Миколая, свято Нового
року, День пам’яті та примирення, свято останнього дзвоника, випускний
вечір.

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на вересень 2018року
№
п/п

Зміст запланованих заходів

Дата
виконання

Форма проведення
та узагальнення

Відповідальні

1.

- Свято першого дзвоника «Знову вересень
кличе нас в школу»

03.09.18р.

наказ,
свято

Костюк С.В.
Шнайдрук О.В.

2.

День безпеки руху дітей
Бесіда «Увага! Діти на дорозі»
Метод.оперативка. Планування виховної
діяльності педагогавиховника».Ознайомлення учасників
навчально-виховного процесу з
інструктивними документами, що
стосуються виховної роботи.

03.09.18р.

бесіда

класні керівники

03.09.18р.

протокол

Костюк С.В.

Тиждень фізкультури і спорту

03.07.09.18р.

наказ

3.

4.

Хмара Ю.В.,
вч. поч..кл.

3.

Засідання методичного об'єднання класних
керівників №1 «Платформа виховання за
Сухомлинським в контексті сучасного
виховання.»

13.09.18р.

протокол

Костюк С.В.

4.

Узгодження планів виховної роботи
класних керівників 1-11 класів, планування
КВД (І семестр.

11.09.18р.

рейтинг

Костюк С.В.

5.

Свято «Осіння ярмарка»

21.09.18р.

свято

Шнайдрук О.В.
Класні керівники

6.

Засідання козацької та учнівської ради

19.09.18.р.

протокол

7.

Бесіда по ТБ «Обережно гриби!»

вересень

наказ

8.

Відзначення Дня партизанської слави в
Україні.
Засідання ради профілактики. Збір списків
учнів девіантної поведінки.

21.09.18 р.

Виховні години

педагог –
організатор
Шнайдрук О.В.
Костюк С.В.
кл.керівники
кл.керівники

26.09.18 р.

протокол

Костюк С.В.
Місюк І.М.

10

Проведення моніторингу вихованості учнів
школи

IV тиждень
вересня

анкетування

11

До 100 річчя від дня народження
В.О.Сухомлинського
- Книжкова виставка «Василь
Сухомлинський – дітям»

28.09.18

виставка

кл керівники,
психолог Місюк
І.М.
ЗДВР Костюк С.В.
Бібліотекар Сова
Ю.М.

9.

Класні керівники
5-11 класів

-Урок доброти «Людина починається з
добра»
- Урок на природі « Казки
В.Сухомлинського»

Урок

Класні керівники
1-4 класів

Робота з батьками та громадськістю
1.
2.
3.

Загальношкільні батьківські збори
Педагогічний всеобуч батьків « Здоров’я та
режим дня школяра»
День відкритих дверей

01.09.2018
01.09.2018

протокол
лекція

І.Кухарук

Примітка

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І ІІІ ступенів на жовтень 2018 року
№

1.

2.

3.
2.

3.

5.
6.
7.
8.

9.

10

2.

Зміст запланованих
заходів

Дата
виконання

Форма
проведення
та
узагальнення

Відповідальні

День людей похилого віку.
Організація роботи
волонтерського загону
«Милосердя» (допомога
ветеранам, вчителямпенсіонерам, самотнім
людям
До Дня працівників освіти
День міністерства освіти в
Довгалівській ЗОШ
Тиждень правових знань

02.10.17р.

Звіт

педагог – організатор

05.10.18р.

виховні години
свято

класні керівники
Федчук В.Ю.

15 -19.10.2018

наказ

До Дня захисника України
Тиждень українського
козацтва (за окремим
планом).
Посвята в козачата

08 – 12.10.18р.

наказ

Шнайдрук О.В.
Класні керівники
Педагог – організатор

Метод.оперативка
«Особистісно-орієнтована
модель виховання» за
програмою І.Д.Беха
Засідання учнівської та
козацької ради
Посвята в стваршокласники
Засідання ради
профілактики
День визволення України від
німецько-фашистських
загарбників. Уроки пам’яті,
виховні години.

16.10.18р.

протокол

Педагог-організатор
Шнайдрук О.В.
Кл.кер.5 класу Місюк
І.М.
Костюк С.В.

17.10.18р.

протокол

26.10.18р.
25.10.17р.

вечір
протокол

26.10.18р.

затвердження,
тематичні класні
години

кл.керівники

Профілактика
сальмонельозу та інших
кишкових інфекцій серед
школярів
Європейський День
боротьби з торгівлею
людьми
-Інформаційний дайджест
«Україна-країна свободи»
- Випуск тематичних
бюлетенів та пам’яток «Як
не стати жертвою торгівлі
людьми»

жовтень

бесіди

кл.керівники

Інформаційний
дайджест

Пед.орг.Шнайдрук О.В.

Педагогічний всеобуч
батьків
«Ні – насильству у сім’ї»

12.10.18

Педагог – організатор
Шнайдрук О.В.
Костюк С.В.
Костюк С.В.

18.10.18р

Соц.пед. Місюк І.М.

26.10.18 р.

ЗДВР Костюк С.В.

Примітка

11 клас

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на листопад 2018 року
№
п/п
1.

Зміст запланованих заходів

Дата
виконання
05.11.18р.09.11.18р.

Форма проведення,
узагальнення
наказ

Засідання учнівської ради
Засідання козацької ради
Засідання методичного
об’єднання класних керівників
№2
Заходи до Міжнародного дня
толерантності (16.11):

14.11.18р.

протокол

13.11.18р.

протокол

16.11.18р

Виховні години
колаж

Класні керівники
Місюк І.М

Контроль за проведенням
превентивного виховання
До всесвітнього дня дитини
(20.11.) Конвенція про права
дитини
Початок революції гідності

листопад

контроль

Костюк С.В.

20.10.18

Повідомлення,
бесіди

Класні керівники

21.11.18 р.

Засідання ради профілактики
Проведення дня скорботи та
пам’яті з нагоди відзначення
роковин Голодомору 1932-1933
років в Україні. Перегляд
документального фільму
«Голодомор в Україні»

21 11.18р.
23.11.18р.

Вахта пам’яті
Небесній Сотні
протокол
Затвердження

Педагог - організатор
Шнайдрук О.В.
Костюк С.В.
Демчук Л.Ф.

8-11 класи

Класні години

Класні керівники

2-7 класи

Профілактика захворювання на
грип.
Проведення заходів до
Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом (01.12):

листопад

бесіди

Кл.керівники

30.11.18

бесіди
«СНІД та його
профілактика»,
«СНІД –
загроза людству»;
Тематична газета:
«Об’єднаймося
заради безпеки,
об’єднаймося проти
СНІДу"

Класні керівники,

наказ

Костюк С.В.
Місюк І.М.
Шнайдрук О.В.

Тиждень писемності та мови.
(за окремим планом)

Відповідальні

Примітка

Панасюк О.Г.

Шкільний тур конкурсу знавців
української мови імені Петра
Яцика
2.
4.

5

7.
8.

8
9.
10.

11.
12

13

Тиждень «Діти проти
насильства

26-30.11.18

педагог – організатор
Шнайдрук О.В.
Костюк С.В.
Місюк І.М..

Психолог
Місюк І.М.

ІІ. Робота з батьками і громадськістю.
День відкритих дверей

30. 11.18р.

Педагогічний всеобуч батьків
« Права і обов’язки батьків по
вихованню дітей»

30.11.18 р.

1.
2.

анкетування,
бесіди з кл.
керівниками

Костюк С.В.,
класні керівники
Костюк С.В.

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на грудень 2018 року
№
п/
п
3.

Зміст запланованих заходів

Дата
виконання

Форма проведення,
узагальнення

Відповідальні

Примітка

До дня Збройних Сил України.

07.12.18р.

Військово-патріотичний вечір

9-11 класи

4

Свято Андрія

14.12.18р.

вечір

9 клас ПавлюкКалаур Л.М.
Демчук Л.Ф.

7.

Гостини у святого Миколая

19.12.18р.

затвердження

8.

Засідання козацької та учнівської
ради

19.12.18р.

протокол

9..

Метод.оперативка
«Планування виховної діяльності
класу на ІІ семестр.

24.12.18р.

протокол

Пед.орг.Шнайд
рук О.В.
Педагог –
організатор
Шнайдрук О.В.
Костюк С.В.

10
.
11
.

Перевірка класних куточків.

17-21.12.18р.

рейтинг

Костюк С.В.

Звіт про роботу волонтерських
загонів.

25-27.12.18р.

звіт

14
15

Засідання ради профілактики
До дня захисту прав людини.
Перегляд відеороликів Ніка
Вуйчича.
Бесіда «Обережно лід»

27.12.18р.
07.12.18р.

протокол
Виховні години за проектом
«Безпечна школа»

Педагог –
організатор
Шнайдрук О.В.
Костюк С.В.
Класні години

грудень

бесіда

Святкування Нового року

27.12 –
28.12.18

Ранок, вечір

17
.
18

Класні
керівники
Костюк С.В.
Шнайдрук О.В.
Класні
керівники

ІІ. Робота з батьками і громадськістю.
1.

День відкритих дверей

2.

Загальношкільні батьківські
збори
Педагогічний всеобуч
«Святкування різдвяних свят в
сім’ї»

3.

28.12.18р.

анкетування,
бесіди з кл. керівниками
протокол

Костюк С.В.,
класні
керівники
.

лекція

Костюк С.В.

10 клас

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на січень 2019 року
№
п/п

Зміст запланованих заходів

Дата
виконання

Відповідальні

16.01.19р.

Форма
проведення та
узагальнення
затвердження

1.

Здійснення перевірки, узгодження
планів виховної роботи класних
керівників 1-11 класів, планування
КВД на ІІ семестр.

2

Методична оперативка:
«Військово-патріотичне виховання
у сучасних умовах»
Засідання козацької та учнівської
ради
Конкурс колядок і щедрівок

17.01.19р..

протокол

Костюк С.В.

16.01.19р.

протокол

18.01.19р.

конкурс

5

До Дня Соборності України «Діти
єднають Україну»

22.01.19р.

колаж

педагог організатор
педагог-організатор
класні керівники
ОГ.Шнайдрук
С.Костюк

6
7

Засідання ради профілактики
День пам’яті загиблих під Крутами
“Слово про героїв Крут”

23.01.19р.
29.01.19р.

протокол
повідомлення

Костюк С.В.
педаг.орг. учком

8

Профілактика захворювання
органів зору

січень

бесіди

кл. керівники

3.
4

Костюк С.В.

ІІ. Робота з батьками і громадськістю.
1.
2.

День відкритих дверей
Дискусія
«Як виховувати в учнів інтерес до
навчання»

25.01.19р.
25.01.19р.

анкетування

класні керівники
ЗДВР

Примітка

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на лютий 2019 року
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6
7.

8.

9

10

Зміст запланованих
заходів

Дата виконання

Форма
проведення та
узагальнення
Рейтинг
контроль

Відповідальні

Контроль за
проведенням виховних
годин 5-11класи
Тиждень профорієнтації
До
дня
Святого
Валентина.

Лютий

Костюк С.В.

04.02.19р. - 08.02.19р.
15.02.19 р.

наказ
вечір

Місюк І.М.
Федчук В.Ю.

11 клас

Засідання козацької та
учнівської ради
До дня Стрітення «Вже
зима зібралася в
дорогу»!»
Засідання ради
профілактики
Засідання методичного
об’єднання класних
керівників №3
Профілактика хвороб,
пов’язаних з
порушенням постави
учнів.
День пам’яті героїв
«Небесної Сотні».

13.02.19р.

протокол

15.02.19р.

ранок
затвердження

педагог організатор
Чуак М.М

3 клас

20.02.19р.

протокол

Костюк С.В.

19.02.19р.

протокол

Костюк С.В.

лютий

бесіди

класні керівники

20 - 22. 02.19 р.

Тематична
виставка
«Україна
пам’ятає».

Бібліотекар Сова
Ю.М.

Конкурс читців «Мужай,
прекрасна наша мово»
(до Міжнародного дня
рідної мови – 21.02

21.02.19р.

Конкурс читців

Вчителі
української мови

ІІ. Робота з батьками і громадськістю.
1.

День відкритих дверей

22.02.19р.

2.

Педагогогічний всеобуч
батьків «Підготовка
підлітків до вибору
професій»

22.02.19р.

бесіди

Костюк С.В.,
класні керівники
психолог
Місюк І.М.

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на березень 2019 року
№
п/п
1

Зміст запланованих заходів
До Всесвітнього дня боротьби
з наркотиками
(01.03):

Дата
виконання
01.03.19р.

Форма проведення
та узагальнення
Бесіда: «Обережно,
наркотики!»;

Відповідальні

Примітка

класні
керівники

.

2.

Шевченківський тиждень
«На струнах Кобзаревої душі»

04.03.19р. по
08.03.19р.

наказ

3.

Операція «Сюрприз для
мами»

08.03.19р.

свято, затвердження

4.

Засідання козацької та
учнівської ради

13.03.19р.

протокол

5.

Тиждень дитячої та юнацької
книги (за окремим планом)

18.03.19–
22.03.19р.

наказ

6.
7.

Засідання ради профілактики
Метод. оперативка
«Індивідуальна робота з
учнями класу».
До Всесвітнього дня боротьби
проти туберкульозу
Бесіда «Профілактика
туберкульозу»
Проведення інструктажу з
попередження дитячого
травматизму, збереження
життя і здоров'я учнів під час
шкільних канікул із записом
до класного журналу.

20.03.19р.
19.03.19р.

протокол
протокол

22.03.19

бесіди

22.03.19р.

бесіди

8.

9.

Чубай С.С
2 клас
педагог –
організатор
Шнайдрук О.В.
Сова Ю.М.
Класні
керівники
Костюк С.В.
Костюк С.В.
класні
керівники
Кл.керівники

ІІ. Робота з батьками і громадськістю.
1.
2.

Загальношкільні батьківські
збори
Робота батьківського
всеобучу: «Егоїзм,
жорстокість, як цього
уникнути».

--03.19р.
-- 03.19р.

протокол
затвердження

Костюк С.В.

Коткудак О.А.

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на квітень 2019року
№
п/п

Зміст запланованих заходів

Дата
виконання

1.

Всесвітній день здоров’я.
Тиждень здоров’я (за окремим
планом)

01 - 08.04.19р.

2.

Розважальна ігрова програма
«Щирий сміх продовжує
життя»

01.04.19р.

До всесвітнього дня довкілля.
Акція «Школа - наш спільний
дім»

19.04.19р.

3.
4.

Форма
проведення,
узагальнення
наказ

Відповідальні

Примітка

Місюк І.М.
Постельжук
П.Ю.
5 клас
Місюк І.М.

рейтинг класів

Класні
керівники

рейтинг,

Костюк С.В.

.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Контроль за проведенням
роботи з батьками
Конкурс - виставка «Писанка
– 2019».

квітень

Засідання учнівської та
козацької ради
Засідання ради профілактики
Тиждень безпеки
життєдіяльності

17.04.19р.

протокол

18.04.19р.
22-26.04.19р.

протокол
наказ

Костюк С.В.
Постельжук
П.Ю.

День ЦЗ. «Цивільна оборона –
добрі знання, швидка дія, право
на життя».

26.04.19р.

Контроль за виконання учнями
їх класних доручень
Профілактика педикульозу та
шкіряних захворювань у
дитячому колективі.
До Міжнародного дня пам’яті
про Чорнобильську катастрофу
«Чорнобиль – біль та пам'ять
України»»

15 - 18.04.19р.

Костюк С.В.

квітень

анкетування,
рейтинг
бесіди

26.04.19

мітинг пам’яті

В.Тарнавська

30.04.19р.

конкурс

Шнайдрук О.В.
класні
керівники
Шнайдрук О.В.

класні
керівники

ІІ. Робота з батьками і громадськістю.
1.

День відкритих дверей

19.04.19р.

2.

Тренінгове заняття з батьками
«Читаємо та обговорюємо
книгу разом»

19.04.19р.

анкетування,
бесіди з кл.
керівниками

Костюк С.В.,
класні
керівники
ЗДВР Костюк
С.В.

7 клас

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на травень 2019 року
№
п/п
1.

Зміст запланованих заходів

Дата
виконання

День пам’яті та примирення
«Вічна слава героям! Ми низько
вклоняємося їм»

08.05.19р.

Форма
проведення та
узагальнення
свято, наказ

Відповідальні
9 клас

День Матері.
Виховний захід «Мама, мамочка,
матуся».

10.05.19р.

свято
затвердження

4.

Засідання козацької та учнівської ради

15.05.19р.

протокол

5.

Засідання методичного об’єднання
класних керівник № 4

16.05.19р.

протокол

6.

Україна вишиванна. Свято української
вишивки. Флешмоб

16.05.19 р.

свято

7.

Метод.оперативка. Оздоровлення учнів

21.05.19р.

протокол

Костюк С.В.
Шебрук Т.О.
Кл.керівники
Костюк С.В.

8.

Виведення рейтингу вихованості учнів
школи.

21-24.05.19р.

рейтинг

Костюк С.В.

9.

Засідання ради профілактики

22.05.19р.

протокол

Костюк С.В.

10.

Свято Букварика

17.05.19р.

свято,
затвердження

Костюк Л.В

11

День Європи

17.05.19р.

Виховні години

Класні керівники
5-11 класів

11

Звіт волонтерських загонів про
проведену роботу за рік.

27-29.05.19р.

звіт
рейтинг

12

«Ми вже не малюки»

24.05.19р.

13.

Проведення інструктажів по ОП та ТБ у
школі під час літніх канікул
Свято останнього дзвоника

28.05 –
30.05.19р.
31.05.19р.

творчий звіт,
затвердження
наказ

педагог –
організатор
Шнайдрук О.В.
Мельничук О.Г.

2.

14.
15.

Профілактика травматизму серед
школярів .

травень

наказ
бесіди

10.05.2019

протокол

10.05.2019

затвердження

Павлюк-Калаур
Л.М.

Шнайдрук О.В.
Йовзик К.А.
педагог організатор
Костюк С.В.

Класні
керівники
Костюк С.В.
Шнайдрук О.В.
класні керівники

ІІ. Робота з батьками та громадськістю
Загальношкільні батьківські
збори
4. Педагогічний всеобуч батьків
«Дозвілля дітей влітку»
1.

Примітка

Костюк С.В.

1 клас

4 клас

План виховної діяльності
Довгалівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на червень 2019 року

№п/п

2.

3

Зміст запланованих
аходів
Виведення рейтингу
роботи класних
керівників за рік
Підсумки виховної
роботи за навчальний рік

Дата
виконання

Відповідальні

13.06.19р.

Форма
проведення та
узагальнення
рейтинг

21.06.19р.

наказ

Костюк С.В.

Костюк С.В.

Примітка

Місяць
вересень

Бесіди
Бесіда «Обережно гриби».

жовтень
листопад
грудень

Кишкові інфекції.
Профілактика захворювання на грип.
Профілактика алкоголізму, наркоманії та СНІДу.
«Обережно лід»
1.Профілактика захворювання органів зору.

січень
лютий
березень
квітень
травень

Профілактика хвороб, пов’язаних із порушенням
постави учнів.
Профілактика туберкульозу серед школярів.
Профілактика педикульозу та інших захворювань у
дитячому колективі.
Профілактика травматизму серед школярів ЗОШ

