
ПЛАН  ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 

№з/п Тематика засідань  Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4  

 

1. 

І засідання 

Аналіз роботи МО класних керівників  за 2017-2018 

навчальний рік. 

Визначення основних завдань на 2018-2019 н.р. 

Вересень 

 

Стефанюк Л.А.   

2. Ознайомлення з нормативними документами, програмою 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України», 

методичними рекомендаціями до планування виховної 

роботи у 2018-2019 н.р. 

 Стефанюк Л.А.   

3. Про залучення учнів школи до гурткової роботи.  

 

 Стефанюк Л.А.  

4. Про безпеку поведінки учнів під час навчально-виховного 

процесу та в побуті. 

 Писаренко А.В.  

 ІІ засідання Жовтень   

1. Про форми роботи з обдарованими учнями в класних 

колективах.  

 Бай В.М. 

 

 

 

2. 

Про підвищенні рівня превентивної роботи.  

 

Хвостова Л.Г. 

 

 

3. Передові педагогічні ідеї в системі виховної роботи 

вчителів школи, району, області, України. 

 Карпець Л.І.  

4. Моніторинг діяльності класних керівників, які 

атестуються. 

 Стефанюк Л.А.  

5. Аналіз «Соціального паспорту учнів школи».  Стефанюк Л.А.  



 

 

 

 

 Класні керівники 

 

 ІІІ засідання Грудень   

1. Самоосвітній портфоліо класного керівника – засіб 

формування компетенції саморозвитку та самоосвіти учнів  

 Карпець Л.І.   

2. Освітні завдання в плануванні виховної роботи на ІІ 

семестр. Звіти про виконання планів виховної роботи в 

класних колективах за І семестр. 

 

 Стефанюк Л.А. 

Класні керівники 

 

3. Про стан роботи класних керівників з попередження 

травматизму серед учнів. 

 Стефанюк Л.А  

 VІ засідання Березень   

1. Про стан відвідування учнів школи .  Стефанюк Л.А.  

2. Про роботу активів класів та співпрацю радників, 

депутатів учнівського самоврядування та класних 

керівників. 

 Плосконос В.О.   

3. Про стан правовиховної роботи в класних колективах.  Стефанюк Л.А.  

 V засідання Травень   

1. Про результати участі учнів у проектах, конкурсах, 

фестивалях, спортивних змаганнях, благодійних акціях. 

 Стефанюк Л.А. 

Плосконос В.О. 

 

2. Підведення підсумків роботи класних керівників у 2018-

2019 навчальному році. Визначення кращого класного 

керівника школи та кращого класного колективу. 

 Карпець Л.І. 

Стефанюк Л.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ 

№з/п Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Після І засідання 

Складання соціально-психологічних характеристик класів, 

соціального паспорту школи. 

Вересень 

 

Стефанюк Л.А.  

2. Створення учнівських куточків.  Класні керівники  

3. Індивідуальні консультації для класних керівників.   Заступник директора   

4. Індивідуальна робота по вивченню методичної літератури 

та нормативно-правових документів щодо виховання 

учнів. 

 Класні керівники 

 

 

 

1. 

Після ІІ засідання 

Бібліографічний огляд матеріалів на тему самоосвіти, 

самовиховання учнів, самоуправління в класних 

колективах. 

Жовтень - 

листопад 

 

Бібліотекар 

 

 



2. Випуск інформаційних листівок на тему учнівських 

обов’язків, дотримання  учнями правил поведінки. 

 

 Педагог-організатор  

3. Проведення педагогічних читань для учнів та батьків за 

сприяння районної юстиції на теми: «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх», «Обов’язки батьків щодо 

виховання своїх дітей». 

 Заступник директора   

 

1. 

Після ІІІ засідання 

 

Відкриті виховні заходи класних керівників, які 

атестуються. 

 

 

Грудень - 

січень 

 

 

Стефанюк Л.А. 

 

2. Проведення виставки матеріалів «Методичної скарбнички 

класного керівника». 

 Класні керівники   

  

Після ІV засідання 

 

Березень- 

квітень  

  

1. Щоденний контроль відвідування.  Класні керівники  

2. Проведення спільних заходів депутатів учнівського 

парламенту, радників та класних керівників. 

 Заступник директора 

Педагог-організатор 

 

3. Виконання спільних заходів школи, служби у справах 

дітей, проведення шкільних правових та профілактичних 

заходів. 

 Заступник директора   

 Після V засідання Квітень-

травень 

  

1. Підведення підсумків участі учнів та класних керівників у 

загальношкільних заходах. 

 Карпець Л.І. 

Стефанюк Л.А. 

 

2. Відзначення кращих класних колективів та класних 

керівників. 

 Карпець Л.І. 

Стефанюк Л.А. 

 



3. Підготовка дипломів класним керівникам та 

найактивнішим учням. 

 Карпець Л.І. 

Стефанюк Л.А. 

 

 
 


