
Рекомендації вихователям та кл.кер. 

Структура 

календарного плану з виховної роботи   

 
1. Титульний лист. 

2. Вступ : 

 аналіз виховної роботи за минулий рік; 

 цілі та завдання виховної діяльності; 

 вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі (передбачає розвиток особистості учнів; формування класного колективу; 

рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу тощо); 

 проблемні питання закладу, виховної групи; 

 день і час проведення години класного керівника (для кл.кер.). 

 

3. Статистичні відомості про учнів (за формою): 

№ 

п/п 

ПІБ учня Дата  

нар. 

Соц. 

категор 

ПІБ  

батьків 

Відомості про дітей у сім’ї 

(к-кість, ім’я, рік нар.) 

Домашня 

адреса 

Конт. 

тел. 

І/код № посв. 

інваліда 

Розмір одягу 

та взуття, ріст 

Примітка 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

 

4. Психолого-педагогічна характеристика виховної групи: 
 

 відношення учнів до навчання, наполегливість в боротьбі з труднощами; 

 підготовленість до самостійної навчальної роботи; 

 рівень вихованості учнів; схильність до правопорушень (потреба постановки учнів на облік шкільної ради профіл.правопорушень); 

 спрямованість учнів: ціннісні орієнтації, інтереси, захоплення; 

 громадська активність класу; відношення до супільно-корисної праці; 

 сформованість громадської думки; 

 міжособистісні відносини; угрупування та їх лідери; 

 рівень самоуправління класного колективу та види діяльності, які воно охоплює; участь в загальношкільному самоврядуванні; 

 рекомендації по навчанню та вихованню класного колективу. 

5. Розклад уроків на тиждень. 



6. Календарне планування роботи (за формою): 

№ п/п Зміст роботи Дата Примітка 

1 2 3 4 

                   6.1. Основні напрями діяльності та справи  класного колективу (напрями, форми та способи організації    

                     життєдіяльності класного колективу визначаються відповідно до результатів, отриманих у процесі аналітичної   

                     діяльності,  та на основі сформульованих цілей і завдань виховної роботи у відповідності до «Основних орієнтирів  

                     виховання…»). 

 6.2.  Заходи по охороні життя та здоров’я учнів (у відповідності до інструкцій по охороні життя та здоров’я учнів). 

6.3. Індивідуальна робота з учнями: 

 вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх розвитку; 

 встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; 

 створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів,    

      задоволення соціально цінних і особистісно значущих інтересів та потреб учнів; 

 вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів; 

 розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного колективу; 

 надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адаптації до життєдіяльності класу, відносинах з   

      членами колективу навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза її  межами; 

 профілактична робота з учнями «групи ризику»; 

 взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною та іншими службами навчального закладу з метою 

      проектування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно корисних ініціатив учнів,  

      корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні їх особистості; 

 сприяння вихованцям у діяльності з самопізнання, самовизначення і та саморозвитку; 

 діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня,  облік їхніх особистих досягнень. 

 

6.4. Заходи по соціально-побутовій орієнтації учнів. 

6.5.  Робота з батьками (вивчення сімей учнів; педагогічна просвіта батьків; забезпечення участі батьків у життєдіяльності 

класного колективу; педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету класу; індивідуальна робота з батьками; 

інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів). 

 

7.  Офтальмологічні рекомендації для учнів. 

8. Відомість про інструктаж учнів з питань т/б та правил поведінки. 


