
План роботи  

методичної комісії класних керівників Чолгинського ЗЗСО І-ІІ 

ступенів на 2021-2022 навчальний рік 

Тема, над якою працює педагогічний колектив школи:  

«Виховання національно свідомого громадянина та всіх учнів на рівних 

умовах в доброзичливій атмосфері творчого навчання, формування 

високоосвіченої, всебічно розвиненої, індивідуально неповторної та 

толерантної особистості, здатної належно мислити та діяти згідно 

принципів добра та справедливості.» 

 

Тема, над якою працює МК класних керівників: 

«Виховання здорової, творчої, духовно та інтелектуально розвиненої 

особистості, яка займає активну громадську позицію і шанує національні 

звичаї та традиції» 

 

Мета роботи методичної комісії: 

        1.   Підвищення науково – теоретичної підготовки класних 

керівників.  

        2.   Підвищення якості освітнього процесу.  

        3.   Досягнення високого освітнього рівня,   розвиток дитячої 

обдарованості,  впровадження новинок,  педагогічних інноваційних 

технологій.   

Основні  завдання МК класних керівників 

 на  2021-2022н.р. 

У  2021-2022н.р.  вся  виховна  робота  в  Чолгинському ЗЗСО І-ІІ 

ступенів  проводиться  відповідно  до  нормативно-правових   документів  

з  питань  навчання  та  виховання,  рекомендацій  обласного  та  

районного  відділів  освіти,  з  урахуванням  завдань,  що  стоять  перед  

сучасною  школою. 

               Велика  увага  буде  приділена    впровадженню Концепції 

національно-патріотичного  виховання, учнівському  самоврядуванню  в  

школі  і ,  зокрема,  його  органу  - учнівському парламенту,  від   

активізації  діяльності   якого  залежить  те,  як   його   учасники  ітимуть  

в  доросле  життя : впевнено,  самостійно,  здатними  допомагати  іншим,  

брати  на  себе  відповідальність  і  сміливість  вирішувати  чи  

невпевненими  в  собі,  бездіяльними  особистостями. 

Буде   активніше  залучатися   батьківська   громадськість   до  діяльності  

школи,  прагнемо  розширити   модель відносин  “батьки-школа” у  

модель так  званого  трикутника  “  батько  -  дитина  -  вчитель”.  

 



 

Основні  напрямки роботи МК класних керівників: 

 формування  особистості  патріота  України,  який  усвідомлює  свою  

належність  до  сучасної  європейської  цивілізації,  підготовлений  до  

життя  і  чітко  орієнтується  в  сучасних  реаліях; 

 виховання  особистості  демократичного  світогляду  й  культури,  яка  

не  порушує  прав  та  свобод,  з  повагою  ставиться  до  традицій,  

культури  народів  світу; 

 забезпечення  умов  для  самореалізації  особистості,  відповідно  до її  

здібностей,  суспільних  та  власних  інтересів; 

 формування  в  учнів  національної  свідомості,  людської  гідності; 

 виховання  в  учнів  свідомого  ставлення  до  свого  здоров’я  та  

здоров’я  інших  громадян,  формування  гігієнічних  навичок  і  засад  

здорового  способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та  

психічного   здоров’я; 

 розвиток  у  дітей  творчих  здібностей,  підтримка  обдарованих  

школярів. 

Склад методичної комісії та виховні проблеми, 
над якими працюють класні керівники у 2021-2022н.р. 

 

№ Прізвище ім’я 

по батькові 

Клас Учнів Кате-

горія 

Стаж Проблемні питання, над якими 
працюють класні керівники 

1 ГібійМаріяМир

онівна 

1 23 вища 22 Формування творчих навичок 

самовиховання та формування 

творчих здібностей 

2 Рось Любов 

Володимирівна 

2 16 вища 25 Згуртування учнівського колективу 

та розвиток творчих здібностей 

молодших школярів 

3 Рубай Леся 

Степанівна 

3 15 вища 22 Згуртування дитячого колективу в 

умовах НУШ та виховання творчої, 

самостійної, креативної особистості. 

4 Кусяк Віра 

Миколаївна 

4 12 вища 20 Національно-патріотичне виховання 

учнів початкових класів НУШ 



5 Криворучко 

Наталія 

Романівна 

5 12 І 20 Розвиток у дітей почуття 

колективізму, свідомого ставлення 

до національних символів, гідності, 

традицій. 

6 Шевчик Оксана 

Романівна 

6 12 вища 19 Формування учнівського колективу 

шляхом виховання в учнів 

відповідальності, почуття обов’язку 

та патріотизму 

7 Запотічна 

Марія 

Михайлівна 

7 16 І 19 Формування в учнів інтересу і 

розуміння необхідності пошуку 

шляхів правильного життєвого 

самовизначення. Розвиток творчих 

здібностей в навчально-виховному 

процесі. 

8 Лин Віра 

Михайлівна 

8 15 ІІ 13 Згуртування класного колективу та 

формування в учнів національної 

свідомості через вплив орієнтацій 

національно-патріотичного 

виховання 

9 Клімович 

Світлана 

Олександрівна 

9 7 ІІ 12 Виховання у школярів толерантного 

ставлення одне до одного та 

усвідомлення моральних якостей 

особистості 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань 
шкільної  методичної  комісії   класних керівників на 2021-2022 н.р. 

І засідання 
                                                                                             дата: вересень 2021 року 

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка 
про 
виконання 

 1. 
  

Аналіз виховної роботи за 2020/2021 
навчальний рік. Здобутки та недоліки. 

Голова МК   

 2. Визначення основних напрямків виховної 
роботи на 2021/2022 начальний рік. 
Обговорення та реалізація методичної 
проблеми МК класних керівників 
Затвердження плану роботи методичної 
комісії та планів виховної роботи класних 
керівників на 2021/2022 навчальний рік. 

Голова МК   

 3. Про планування роботи у напрямку 
національно-патріотичного виховання. 
Робота над проєктом «Україна починається 
з мене» 

Педагог-
організатор 

  

 4. Про організацію роботи з дітьми пільгових 
категорій 

Голова МК, 
класні 
керівники 

  

 5. Про організацію роботи медико-
педагогічного контролю уроків фізичної 
культури класними керівниками 

Заступник 
директора з 
НВР 

  

 6. Про організацію та проведення 
інструктажів з БЖД учнів. 

Заступник 
директора з 
НВР 

  

 7. Про організацію роботи з батьками 
впродовж  навчального року 

Голова МК   

 8. Про стан організації роботи з профілактики 
дитячого травматизму, охорони життя і 
здоров’я дітей 

Заступник 
директора з 
НВР 

  

9. Про роботу органів учнівського 
самоврядування 

Педагог-
організатор 

 

 10 Особливості виховної діяльності   на 
2021/2022  начальний рік.   

Заступник 
директора з 
НВР 

  

 
 
 
 



Робота між засіданнями 
  

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка про 
виконання 

 1. Підготовка та проведення першого уроку. Класні 
керівники 

  

2. Організація та проведення заходів за 
річним планом  виховної роботи школи: 
«Найкращі наші вчителі»(свято до Дня 
вчителя); 
«У серці кожної людини живе любов до 
України»(інтелект-шоу до Дня козацтва) 

Педагог – 
організатор 
Клімович С.О. 
 
Лин В.М. 

  

 3. Контроль за станом відвідування учнів 
школи. 

Класні 
керівники, 
соціальний 
педагог 

  

 4. Профілактична робота з учнями схильними 
до правопорушень. 

Соціальний 
педагог, 
класні 
керівники 

  

 5. Впровадження GoogleApps у роботу 
класного керівника (ClassRoom) 

Класні 
керівники 

  

  
ІІ засідання 
дата: Листопад 2021 року 

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка 
про 
виконання 

 1. Про стан відвідування учнів школи Соціальний 
педагог, класні 
керівники 

  

 2. Особистісно-діяльнісний  підхід, як умова 
розвитку та саморозвитку учнів у процесі   
виховання  

Голова МК   

3. Профілактика травматизму. Попередження 
нещасних випадків з учнями в школі та в 
побуті. 

Заступник 
директора з 
НВР 

  

4.  Психологічна робота з учнями. Результати 
проведеного анкетування з учнями 5 класу. 

Практичний 
психолог 

  

 5. Про стан роботи із запобігання торгівлі 
людьми, профілактики та протидії 
поширенню наркоманії, злочинності, 
тютюнопаління. 

Соціальний 
педагог 

  



 6. Реалізація проекту «Стоп, Булінг» Практичний 
психолог 

  

 
 
 Робота між засіданнями 
  

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка 
про 
виконання 

 1. Організація та проведення заходів за річним 
планом  виховної роботи школи: 
Квест до Дня рідної мови "Збережемо наш 
скарб- рідну мову!" 

Педагог – 
організатор 
Шевчик О.Р. 

  

 2. Контроль за станом відвідування учнів 
школи. 

Класні 
керівники, 
соціальний 
педагог 

  

 3. Діагностика творчих здібностей учнів. Проєкт 
«Обдарована дитина» 

Психолог, 
класні 
керівники 

  

 4. Опрацювати інструктивно-методичні 
матеріали з виховної роботи. 

Голова МК   

  
ІІІ засідання 
                                                                                                       дата: Грудень 2021 року 

№ 
з/п 

Зміст                            
                           
                    

Відмітка 
про 
виконан
ня 

 1. Аналіз роботи МК класних керівників за І 
семестр 2021/2022 навчального року. 

Голова МК   

 2. Планування роботи класних керівників на ІІ 
семестр 2021/2022 навчального року. Надання 
методичних рекомендацій щодо проведення 
заходів за планом роботи школи. 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

  

 3. Попередження дитячого травматизму. Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

  

 4. Про стан роботи з профілактики правопорушень 
серед учнів закладу 

Соціальний 
педагог 

  



 5. Підсумки проведеної  роботи з національно-
патріотичного виховання у І семестрі, Робота 
над проєктом «Україна починається з мене» 

Голова МК   

 6. Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му 
класі до навчання в середній школі. 

Психолог   

 7. Забезпечення ефективності процесу 
гуманістичного виховання в нинішній 
соціокультурній ситуації, створення 
сприятливих педагогічних умов для виховання 
особистості на базі духовних, гуманістичних 
цінностей та реалізації її потенціалу. 

Класні 
керівники 

  

          Робота між засіданнями 
  

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка про 
виконання 

 1. Організація та проведення заходів за 
річним планом  виховної роботи школи: 
«Родинне свято»(реалізація ІІ етап 
проекту) 

Педагог – 
організатор 
Рубай Л.С. 

  

 2. Контроль за станом відвідування учнів 
школи. 

Класні 
керівники, 
соціальний 
педагог 

  

 3. Консультації для класних керівників з 
питань індивідуального розвитку учнів. 

Психолог   

 4. Робота з членами МК над реалізацією 
виховних проблем. 

Голова МК   

  
  ІV засідання                                                                              
                                                                                          дата: Лютий 2021 року 

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка про 
виконання 

 1. Підвищення розвивальної ефективності 
виховання особистості дитини шляхом 
відкриття, усвідомлення й привласнення 
загальнолюдських та національних 
моральних норм як цінності особистого 
життя, які утворюють внутрішній стрижень 
особистості - ціннісну морально-етичну 
орієнтацію, яка слугує основою розвитку та 
самореалізації в умовах соціокультурної 
діяльності. 

Класні 
керівники 

  

 2. Попередження дитячого травматизму Заступник   



директора з 
НВР 

 3. Аналіз відкритих виховних заходів Класні 
керівники 

  

 4. Формування активно життєвої позиції 
учнів в умовах особистісно орієнтованого 
виховання. 
ГС «Українцями ми звемося» 

Класні 
керівники 
 
Криворучко 
Н.Р. 

  

 5. Про стан роботи з батьками Голова МК   

 6. Про стан відвідування учнями навчальних 
занять 

Голова МК   

   Робота між засіданнями 
  

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка про 
виконання 

 1. Методично – консультативна робота з 
класними керівниками 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

  

 2. Робота з членами МК над реалізацією 
виховних проблем. 
 

Голова МК   

 3. Контроль за станом відвідування учнів 
школи. 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

  

 4. Консультації для класних керівників з 
питань індивідуального розвитку учнів. 

Психолог   

  
V засідання 
                                                                                                  дата: Травень 2021 року 

№ 
з/п 

Зміст Відповідальні Відмітка про 
виконання 

 1. Виконання плану роботи методичної 
комісії за 2021/2022 навчальний рік. 
Підведення підсумків роботи класних 
керівників. Перспективи планування 
роботи на 2022/2023 навчальний рік. 

Голова МК   

 2. Профілактика травматизму. 
Попередження нещасних випадків з 

Заступник 
директора з 

  



учнями в школі та в побуті перед літніми 
канікулами. 

навчально-
виховної 
роботи 

 3. Аналіз проведення тижнів БЖД Педагог-
організатор 

  

 4. Аналіз відвідування учнями школи Соціальний 
педагог, класні 
керівники 

  

 5. Діагностичне анкетування. Голова МК   

       

 

 

 


