ПЛАН
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ
на 2015-2016 навчальний рік

1. Організаційна робота
№
п/п
1.1.
1.2.

Зміст діяльності
Здійснити систему заходів щодо завершення
підготовки гімназії до нового навчального
року.
Забезпечити необхідні умови для виконання
Законів України «Про освіту» та «Про
загальну середню освіту»:

Термін
Відповідальні
проведення
до 31.08
Д.В.Савченко
упродовж
навчального
року

Д.В.Савченко

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

а) виконання навчального плану школи та
програм навчальних предметів у
відповідності до Державного стандарту
загальної середньої освіти
б) реалізацію варіативної частини
навчального плану, яка спрямована на
задоволення індивідуальних освітніх запитів
учнів
в) організацію роботи груп продовженого дня
для учнів
Провести засідання серпневої педради,
затвердити річний план роботи гімназії на
2015/2016 навчальний рік
Скласти графіки чергування в гімназії
(вчителів)
Провести інструктаж учителів щодо ведення
шкільної документації
Провести вибори органів учнівського
самоврядування у класних колективах.
Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за
інтересами, узгодити плани їхньої роботи.
Створити інформаційний банк даних
(паспорт) про зайнятість учнів в позаурочний
час.
Затвердити календарні плани з предметів,
плани роботи класних керівників
Провести психолого-педагогічну
діагностику:
а) домінуючих особистісних інтересів,
здібностей учнів;
б) творчого і професійного потенціалу,
індивідуального стилю діяльності
педагогічних працівників щодо організації
виховного впливу на учнів.
Поновити
в адміністративній папці
рекомендації «На допомогу класному
керівникові».
Провести інструктаж класних керівників,
керівників гуртків, консультантів, органів
учнівського самоврядування з питань
планування виховної роботи.
Розробити та ввести в практику роботи

упродовж
навчального
року

Д.В.Савченко
Л.А.Гранкіна

упродовж
навчального
року

Д.В.Савченко
Л.А.Гранкіна

упродовж
навчального
року
серпень

Л.А.Гранкіна
Д.В.Савченко

до 05.09

Адміністрація

до 05.09

Л.А.Гранкіна

вересень

до 20.09.14

Класні
керівники
Л.А.Гранкіна,
керівники
гуртків
Л.А.Гранкіна

вересень

Л.А.Гранкіна

вересеньжовтень

А.С.Савченко

до 05.09.14

А.С. Савченко
Шабаш Н.Ю.

серпень вересень

Л.А. Гранкіна

вересень

протягом

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

гімназії заходи морального заохочення учнів,
вести облік особистих досягнень школярів у
різних видах позаурочної діяльності.
Оформити інформаційний стенд щодо
дотримання «Єдиних вимог до учнів
гімназії» та правил внутрішньошкільного
розпорядку.
Здійснювати вивчення пізнавально –
комунікативних, творчих, художньо
естетичних інтересів і нахилів учнів, потреб
фізичної активності й розвитку за
допомогою:
а) анкетування школярів;
б) вивчення громадської думки, добирання
ідей і пропозицій до плану роботи гімназії,
«мозкового штурму», «Хочу
запропонувати», вибору форм відпочинку зі
«Схованки цікавих справ»;
в) створення випереджуючих ситуацій –
показ цікавих форм роботи, зокрема через
творче навчання учнівського активу.
Організувати роботу учнів щодо естетичного
оформлення класних кімнат гімназії,
території, з цією метою:
а)налагодити підтримування учнями
належного санітарного та естетичного стану
класних кімнат;
б) обговорити з учнями майбутні зміни в
оформленні кабінетів, наочності тощо;
в) організовувати впорядкування шкільної
території;
г) проводити конкурси на кращий
збережений підручник, кращий зошит,
щоденник тощо.
Провести наради при заступнику директора з
основних питань організації виховної роботи
в гімназії у 2015-2016 навчальному році.

року

Класні
керівники

серпень

Л.А.Гранкіна

протягом
року

А.С. Савченко

протягом
року

Класні
керівники

вересеньжовтень

Адміністрація

2. Організація неперервної педагогічної освіти кадрів.
Методична робота

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

Забезпечити проходження підвищення
кваліфікації класними керівниками на курсах
в КМПУ ім. Б.Грінченка ( за окремим
графіком) .
Організувати роботу методичного
об’єднання класних керівників. Узгодити
терміни проведення засідань. Скласти план
роботи на 2015-2016 н.р.
Проводити оперативні методичні наради,
огляд педагогічної преси, інформаційних
збірників МОН України.
Підготувати та провести психологічнопедагогічні семінари ( за планом роботи
психолога).
Провести круглий стіл: «Адаптація
п’ятитикласників до основної школи»
Організувати роботу з молодими та
новопризначеними класними керівниками :
- організувати стажування та наставництво;
- організувати взаємовідвідування виховних
заходів;
- проводити групові та індивідуальні
консультації .
Провести ознайомлення класних керівників з
нормативно – правовими документами з
питань виховної роботи. Поповнити
інформаційно –методичний банк даних .
Провести творчі звіти класних керівників
«До скарбнички педагогічного досвіду»
Забезпечити :
• поповнення бібліотеки освітянськими
періодичними виданнями та новою
методичною літературою;
• надання методичної допомоги у
підготовці та проведенні виховних
годин та масових заходів .
Провести аналіз діяльності класних
керівників.

протягом
року

Л.А.Гранкіна

вересень

Адміністрація

протягом
року

Адміністрація

протягом
року

А.С.Савченко

листопад

А.С.Савченко

протягом
року

Н.Ю.Шабаш

1 семестр

Л.А.Гранкіна

травень

Н.Ю.Шабаш

вересень жовтень

Т.В.Абрамова

травень

Н.Ю.Шабаш

3. Організація позакласної роботи
3.1.

Спланувати систему методичної роботи з
класними керівниками з питань виховної
роботи.

вересень

Гранкіна Л.А.,
класні
керівники

3.2.

3.3.
3.4

3.5
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

З метою розвитку в учнів інтересу до
навчання провести : День знань ;
предметні декади ( за окремим графіком);
інтелектуальні ігри з навчальних предметів.
Провести перший урок 2015-2016
навчального року : «Україна - єдина країна»
Організувати відзначення ювілейних дат,
річниць визначних діячів України та
світу, проводити про них бесіди,
випускати газети, тощо.
Заходи до Міжнародного дня миру.
Провести цикл бесід, заходів, спрямованих
на формування у дітей та учнівської молоді
поваги до Конституції України, законів
української держави:
„ Конституція України – основний закон
нашої держави”;
„ Жити за законами держави”;
„ Імена і символи козацтва”;
„ Держава та особа”;
„ Громадянином бути зобов’язаний ”;
„ Ти і закон” та інші .
Організувати проведення в гімназії
конкурсів, вікторин, олімпіад, брейнрингів з історії України.
Провести:
День Українського козацтва (окремі
заходи)
до Дня Збройних Сил України
«Веселі старти»,
«Козацькі забави».
Взяти участь у акції «Збережемо пам’ять
про подвиг».

протягом
року
01.09.15
протягом
року
21.09.15
Протягом
року

протягом
року
13-15.10
05-09.12

листопад

березень
3.10. Провести Шевченківські дні «Ми тебе не
забудемо, Тарасе» ( за окремим планом ).
3.11. З метою виховання в учнівської молоді
протягом
патріотичних почуттів, усвідомлення своєї
року
етнічної спільності, утвердження
національної гідності провести:
а) виховні години: «Мій край – моя історія
жива», «Любіть Україну і мову її солов’їну»,
«Від роду до роду слався Україно», «Веде

Заступники
директора,
педагогорганізатор
Класні
керівники
Вчителіпредметники
Класні
керівники
Класні
керівники,
педагогорганізатор

О.О.Постернак
Класні
керівники

Класні
керівники,
О.О.Постернак
Н.Я. Бойко
І.А.Ющенко
Класні
керівники,
педагогорганізатор

життєпис України до древніх українських
міст», «Ми живемо в Україні» і т.д.;
б) конкурси дитячого малюнка «З Україною
в серці», «Барви рідного краю» та ін.;
в) ігри-екскурсії «Українська минувшина»;
г) години спілкування «Який ідеал сучасної
молодої людини – громадянина України»;
д) літературно-мистецькі свята «Наша дума,
наша пісня», «Живи прекрасна наша мово»
та ін.
3. 12. Провести:
- конкурс «Таланти твої, Україно»;
- заходи до Дня української писемності
(за окремим планом);
-виставку-конкурс «Люби і знай свій
рідний край»;
-театралізоване
дійство
«Українські
вечорниці»
3.13. З метою дослідження на вивчення рідного
краю, його історії, природи та мистецтва
провести:
• екскурсії рідним містом та Україною
• екскурсії до краєзнавчих музеїв
• конкурси малюнків, виставки
• творчі зустрічі
• виховні
години
«Чорнобильські
уроки»
3.14. Організувати надання шефської допомоги
ветеранам війни, праці, людям похилого
віку.
3.15. З метою військово-патріотичного
виховання молоді :
• проводити зустрічі учнівської молоді з
учасниками бойових дій в АТО,
Другої Світової війни,
військовослужбовцями Збройних Сил
України;
• проводити уроки Скорботи і Пам’яті
жертв голодомору 1932-1933 рр.
3.16 З метою реалізації Концепції національнопатріотичного виховання організувати та
провести ряд заходів (за окремим планом)

протягом
року

протягом
року

Класні
керівники,
педагогорганізатор,
вчителі
української
мови і
літератури
Класні
керівники,
педагогорганізатор

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року

Адміністрація,
класні
керівники

4. Трудове виховання та професійна орієнтація

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Організувати чергування в кабінетах під час
уроків з метою підтримання чистоти в
класних аудиторіях.
Організувати
роботу
«книжкової
лікарні», проводити рейди-огляди стану
збереження підручників.
Організувати виставки творчих робіт
учнів. підготувати звітну виставку
дитячих робіт для творчого звіту гімназії.

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року

Бібліотекар

квітень

Вчитель
образотворчог
о мистецтва,
вчитель
трудового
навчання
Гранкіна Л.А.,
класні
керівники
Психолог

Знайомство з майбутніми професіями. жовтень
Організувати
екскурсію
в
«Місто
професій».
Провести тестування учнів щодо вибору протягом
професії.
року
5. Художньо-естетичне виховання

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Організувати проведення турнірів знавців
поезії, мистецтва, архітектури, музики.
Організувати проведення фольклорних
експедиції з метою вивчення звичаїв,
традицій, обрядів слов’янських народів.
Організувати вивчення та участь учнів у
обрядових святах, народних обрядах,
театралізованих виставах «Колядки та
щедрівки», «Українські вечорниці»,
«Сватання», «Зустріч весни».
Проводити виставку творчих робіт юних
художників гімназії «Наші таланти».
Організувати роботу гуртків художньоестетичного спрямування.
Організувати цикл бесід, лекцій, конкурсів:
« Шкільна мода і смак», «Шкільна форма та
індивідуальність» тощо.
Організувати та провести позакласні заходи
згідно пам’ятних дат ООН та шкільного
календаря.

протягом
року
протягом
року

Вчителіпредметники
О.В.
Моргулець

протягом
року

Вчителіфілологи

протягом
року
протягом
року
протягом
року

Класні
керівники
Адміністрація

протягом
року

Класні
керівники,
педагогорганізатор

Класні
керівники

6. Екологічне виховання, туристсько-краєзнавча робота

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Організувати роботу щодо проведення
екологічних акцій „Первоцвіти України”,
„Чистий берег – жива вода”.
Організувати проведення тематичних свят:
„Свято весни”, „Свято осені”; вечорів
подорожей: „По рідній країні”, „Природа –
мати-берегиня”; вікторин, КВК тощо.
Залучити учнів до практичної
природоохоронної діяльності, догляду за
зеленими насадженнями в класах та на
території гімназії .
Провести в гімназії місячник екологічної
культури ( за окремим планом).

протягом
року

Вчителіпредметники

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року

Класні
керівники

квітень

Класні
керівники,
педагогорганізатор

7. Охорона життя і здоров’я учнів.
Формування здорового способу життя
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

Провести інструктаж всіх суб’єктів
навчально-виховного процесу щодо
дотримання правил техніки безпеки в
гімназії.
Провести місячник безпеки дорожнього руху
«Увага! Діти на дорозі!» ( за окремим
планом).
Провести місячник протипожежної безпеки
(за окремим планом).
Провести диспансеризацію учнів .
Провести декаду анти тютюнової і
антиалкогольної пропаганди ( за окремим
планом).
Здійснювати систематичну пропаганду
здорового способу життя. З цією метою
забезпечити проведення:
-Міжнародного дня боротьби зі СНІДом;
-Міжнародного дня боротьби з наркоманією;
-Дня Чорнобильської трагедії;
-Всесвітнього дня здоров’я.
Організувати проведення:
спортивних та туристичних свят;
загальношкільних змагань та спартакіад:
«Олімпійські ігри», «Веселі старти» ,

вересень

Л.А. Гранкіна

вересень

Класні
керівники

жовтень

Класні
керівники
Медична
сестра
Класні
керівники

жовтень
лютий
протягом
року

Класні
керівники,
педагог організатор

протягом
року

Вчителі
фізичного
виховання

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

7.12.

7.13.
7.14.
7.15.

«Козацькі забави».
Організувати зустріч учнівської молоді з
відомими спортсменами, тренерами тощо.
Запровадити проведення фізкультхвилинок
на уроках.
Залучити вчителів та учнів гімназії до
проведення тижня здоров’я та Дня Цивільної
оборони в гімназії .
Забезпечити вивчення учнями гімназії правил
дорожнього руху, правил пожежної безпеки
та проведення класними керівниками бесіди з
усіх видів дитячого травматизму (згідно
програм)
Розробити пам’ятки для учнів та батьків
щодо дотримання правил безпечної
поведінки на дорозі, в транспорті , під час
масових заходів та в громадських місцях.
Проводити бесіди про значення фізкультури
і спорту для фізичного здоров’я людини; про
роль здорового способу життя для людини.
Підвищувати якість уроків фізкультури,
контролювати відвідування їх учнями,
надавати допомогу, якщо потрібно.
Організувати в школі секції, гуртки,
Залучати учнів до секцій, гуртків.

протягом
року
вересень

Класні
керівники
Вчителі

квітень

Адміністрація

згідно
плану,
протягом
року

Класні
керівники

жовтень

Класні
керівники

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року

Вчителі
фізкультури

вересень

Вчителі
фізкультури,
керівники
гуртків

8. Моральне виховання
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Забезпечити: виконання учнями Статуту
гімназії , „Єдиних вимог до учнів гімназії”,
правил поведінки в громадських місцях.
Виховувати в учнівської молоді повагу до
родини, роду, інтерес до вивчення свого
родоводу, національних традицій, обрядів,
родинних традицій.
Забезпечити вивчення основних положень
Конституції України, Законів України,
Загальної декларації прав дитини та
Конвенції про права дитини, Концепції
національно-патріотичного виховання та
інших нормативно-правових документів.
Сприяти засвоєнню учнівською молоддю

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року

Класні
керівники

протягом

Класні

8.5.

8.6.
8.7.

принципів загальнолюдської, народної
моралі, основних етичних категорій. З цією
метою провести бесіди: „Ввічливість як
основа вихованості”, „Скромність
прикрашає людину”, „Коли яке слово
мовити” тощо.
Створення сприятливого психологічного
клімату в учнівському та педагогічному
середовищі , вироблення принципів взаємин
у колективі, формування суспільної думки і
позитивного мислення.
До Міжнародного Дня толерантності
провести бесіди, виховні години тощо.

року

керівники

протягом
року

Адміністрація,
класні
керівники,
психолог

16.11.15

Класні
керівники,
психолог
Адміністрація
, класні
керівники

Організувати змістовний відпочинок для протягом
учнів, проводити тематичні вечори,
року
зустрічі, конкурси, дискотеки (за окремим
планом).
9. Соціалізація особистості
та сприяння її творчому розвитку

9.1.

9.2.

9.3.

За основу навчально-виховної роботи в
гімназії взяти всебічне вивчення особистості
дитини, розвитку її психічних, фізіологічних,
інтелектуальних особливостей.
Створити в дитячих колективах
психологічно-комфортну ситуацію, яка
сприятиме розвитку здібностей, таланту
учнів. Впроваджувати такі принципи
педагогіки як співпрацю, гуманізм,
демократизм у стосунках.
З метою виховання в учнів ініціативності,
активності, самостійності, самокритичності,
відповідальності, організаторських
здібностей удосконалити форми та методи
учнівського самоврядування.
Активізувати роботу шкільного прес-центру,
забезпечити випуск газети

протягом
року

Класні
керівники,
психолог

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року

Вчителі

10. Співпраця освітнього закладу з сім’єю, позашкільними і
громадськими організаціями з метою розвитку особистості школяра
10.1. З метою залучення батьківської громадськості
до активної участі в житті гімназії, зміцнення

вересень

Адміністрація

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.
10.8.

зв’язків між родиною та гімназії :
- налагодити діяльність класних батьківських
комітетів ;
- обрати членів ради гімназії ;
Активізувати роботу батьківського лекторію
(згідно окремого плану).
Регулярно проводити батьківські збори, на які
виносити актуальні питання життя і діяльності
гімназії , навчання і виховання учнів :
а) «Гімназія і батьки. Співпраця заради якісної
освіти»;
б) «Розвиток творчих здібностей учнів
гімназії»;
в) «Виховання у учнів культури здоров’я,
мотивації до здорового способу життя»;
г) «Сім’я –ключ до щастя».
Організувати роботу психолого –
педагогічного консультаційного пункту для
батьків, які мають труднощі сімейного
виховання ( за окремим графіком)
Організувати роботу постійно діючого
практикуму для батьків учнів 1-х і 5-х класів
( за окремим графіком)
Залучати батьківську громадськість до
проведення колективних творчих справ,
вечорів, конкурсів, розважальних програм і
проведення екскурсій.
Активізувати роботу Піклувальної ради
гімназії
Викликати для співбесіди батьків учнів, які
не встигають у навчанні, з метою надання
методичних консультацій.

протягом
року
протягом
року

Класні
керівники
Класні
керівники

протягом
року

Психолог

протягом
року

Психолог

протягом
року

Класні
керівники

протягом
року
протягом
року

Д.В.Савченко
Класні
керівники,
вчителі

11.Управління виховною роботою,
контроль за нею та її методичне забезпечення.
11.1.

11.2.

Перевірити та затвердити :
вересень
-плани виховної роботи класних керівників ;
-план роботи шкільної бібліотеки ;
-плани роботи спортивних секцій, гуртків та
творчих об’єднань;
-план роботи МО.
Вивчити стан позакласної виховної роботи
лютий
та проаналізувати рівень вихованості учнів

Д.В.Савченко

Л.А. Гранкіна
А.С.Савченко

11.3.
11.4.

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

11.9.
11.10.

11.11.
11.12.
11.13.

5-х класів.
Вивчити систему роботи класних керівників
та організацію учнівського самоврядування
в гімназії.
Забезпечити контроль за виконанням
Статуту школи, Закону України «Про
освіту», «Про мови», Правил внутрішнього
трудового розпорядку.
Вивчити систему роботи класних
керівників, що атестуються (згідно
графіку).
Забезпечити контроль фізкультурнооздоровчої роботи в режимі повного дня.
Вивчити рівень наукової та методичної
підготовки молодих і новопризначених
класних керівників .
Здійснювати постійний контроль ведення
шкільної документації: особових справ ,
класних журналів , учнівських щоденників.
Виконання класними керівниками наказу
МОН України №240 «Про затвердження
Інструкції з ведення ділової документації»
Відвідати та проаналізувати позакласні
заняття ( гуртки, спортивні секції, творчі
об’єднання і клуби за інтересами ).
Перевірити дотримання санітарногігієнічних норм, правил техніки безпеки
протипожежної безпеки під час організації і
проведення позакласних масових заходів.
Скласти графік відвідування виховних
заходів у класних колективах 1-9 класів.
Контроль за їх проведенням.
Контроль стану викладання предметів
Аналіз виконання планів виховної роботи і
видання підсумкового наказу. Вивчення
громадської думки , ідей і пропозицій щодо
планування виховної роботи на 2016-2017
навчальний рік.

квітень

Д.В.Савченко

постійно

Адміністрація

протягом
року

Адміністрація

протягом
року
1 семестр

Адміністрація
Адміністрація

протягом
року
1раз на
місяць

Адміністрація

1 раз на
чверть

Адміністрація

протягом
року

Адміністрація

постійно

Гранкіна Л.А.

постійно
травень

Адміністрація
Адміністрація

