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НАКАЗ

29.08.2017

№______

Про організацію виховної роботи
у 2017 - 2018 навчальному році
На виконання Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344,
яким затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року, плану роботи Управління освіти міської ради, з метою
організації ефективної виховної роботи в загальноосвітніх закладах міста у
2017-2018 навчальному році, враховуючи завдання сучасної системи
виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, створення умов
для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта
діяльності, особистості, індивідуальності
НАКАЗУЮ:
1.Організувати виховну роботу відповідно до Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Основних орієнтирів
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції
національно-патріотичного

виховання

у

загальноосвітніх

навчальних

закладах.
1.1.Здійснювати виховну роботу відповідно до Державних нормативноправових документів, що регламентують виховну діяльність загальноосвітніх
навчальних закладів.

1.2. Провести МО класних керівників щодо організації виховної роботи
у 2017-2018 навчальному році.
До 31.08.2017
1.3. Розробити та затвердити форму ведення планів виховної роботи
класних керівників.
До 15.09.2017 здати плани на перевірку (Додаток 1).
1.4. У планах роботи передбачити заходи щодо відзначення важливих
пам’ятних та ювілейних дат 2017-2018 навчального року (Додаток 2).
1.5. Щотижня проводити класні години (середа 7-8 уроки)
Постійно
1.6. Четверта середа кожного місяця – інформаційний день щодо збереження
життя та здоров’я дітей.
2. Здійснювати виховну роботу відповідно до Держаних нормативноправових документів, що регламентують виховну діяльність загальноосвітніх
навчальних закладів (Додаток 3).
3. Надати аналіз виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік до
Управління освіти адміністрації Холодногірського району.
До 10 червня 2018 року
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з ВР Балалу Л.М.
Директор

Л.М.Усиченко

Додаток 1
СТРУКТУРА ПЛАНУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:
1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.
2. Цілі та завдання виховної діяльності.
3. Психолого-педагогічна характеристика класу.
4. Соціальний паспорт класу.
5. Перспективне планування на семестр «Основні напрями діяльності та
справи класного колективу» за такими розділами:
• основні виховні заходи, спрямовані на розвиток класного колективу,
реалізацію виховних завдань;
• організація діяльності класного колективу (учнівське самоврядування);
• індивідуальна робота з учнями;
• робота з батьками;
• охорона життя та здоров’я учнів;
• вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

Додаток 2
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ ТА ДЕКАДИ
29.08 – 29.09 – місячник «Увага! Діти на дорогах!»;
04.09 – 11.09 – олімпійський тиждень (День фізичної культури й
спорту– 09 вересня 2017 р.);
25.09 – 30.09 – декада знань Правил пожежної безпеки;
26.09 – 02.10 – декада учнівського самоврядування
(вибори Президента школи);
10.10 – 20.10 – декада мужності й патріотизму
(День захисника України – 14 жовтня);
30.10 – 03.11 – Тиждень безпеки життєдіяльності та
Правил дорожнього руху;
09.10 – 19.10 – декада екологічної вахти;
13.11 – 24.11 – декада правових знань;
27.11 – 08.12 – декада «Молодь проти СНІДу»;
11.12 – 12.01 – місячник «Твори добро»;
25.12.- 11.01 – декада безпеки життєдіяльності та Правил
дорожнього
руху;
12.02.- 19.02. – декада військово-патріотичного виховання
(15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, відповідно до Указу Президента від 11
лютого 2004 року N 180/2004, День Героїв Небесної Сотні –
20 лютого);
26.02 – 16.03 – місячник здорового способу життя «Твоє здоров’я
у твоїх руках» (у рамках місячника проведення конкурсів
«Молодь обирає здоров’я», «КВК «ЮІР», День боротьби
з туберкульозом, День правил дорожнього руху);
26.02 – 06.03 – тиждень Народознавства (свято Масляної);
07.03 – 15.03 – тиждень світової культури та мистецтва;
26.03 – 30.03 – тиждень безпеки життєдіяльності та
Правил дорожнього руху;
04.04 – 14.04. – декада заходів з цивільного захисту;
03.04 – 16.04. – декада правових знань та громадянського виховання;
16.04 – 16.05. – місячник Пам’яті та примирення;
18.04 – 28.04. – декада Довкілля (роковини Чорнобильської трагедії);
24.04 – 27.04 – тиждень заходів з охорони праці та
безпеки життєдіяльності;
03.05 – 30.05 – місячник Доброти і Милосердя;
10.05 – 17.05 – декада родинного виховання
«Я. Родина. Україна.» (День матері, Міжнародний день родини);
18.05 – 25.05 - тиждень єдності народів «Наш вибір – Європа» (до Дня Європи);
21.05 – 25.05. – декада безпеки життєдіяльності та Правил
дорожнього руху.

Додаток 3
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

Резолюція Економічної і соціальної ради ООН від 24.07.2002 "Про
основні принципи програми відновного правосуддя у кримінальних справах".

Конвенція ООН про права дитини.

Рекомендація Комітету міністрів державам-членам від 17.09.1987 N
R(87)20 "Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх"

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей" (Закон від 24.01.1995 N 20/95-ВР).

Закон України "Про попередження насильства в сім′ї" (Закон від
15.11.2001 N 2789-ІІІ).

Указ Президента України від 18.10.2011 № 9992/2001 «Про
Національну програму правової освіти населення»,

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім′ї або реальну його за
грозу" (від 26.04.2003 N 616).

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення кримінальної
міліції у справах дітей" (від 08.07.1995 N 502).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N1494-р
Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання
учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі темати
чних екскурсій з відвідуванням об′єктів культурної спадщини

Наказ Міністерства від 06.08.2013 № 1106 "Про затвердження Плану
заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на пері
од до 2017 року"

Наказ Міністерства № 1243 від 31.10.2011 "Про Основні орієнтири ви
ховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України "

Наказ Міністерства № 827 від 19.07.2012 "Про затвердження плану
заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі
людьми на період до 2015 року"

Наказ МОН N59 від 01.02.2010 р. "Про вжиття заходів щодо запобіган
ня насильству над дітьми"

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді, заходів
щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді
та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у зага
льноосвітніх навчальних закладах»,

Спільний Наказ Міністерств N 252/157/32 від 23.03.2011 23.03.2011
"Про проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

Спільний наказ Мінсім′ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці,
Мінтрансзв′язку, МВС, Департаменту виконання покарань "Про затвердження
Порядку взаємодії суб′єктів соціальної роботи з сім′ями, які опинилися у
складних життєвих обставинах" (від 14.06.2006 N
1983/388/452/221/556/596/106).





















Наказ Мінсім′ямолодьспорту і МВС "Про затвердження Інструкції
щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім′ї, молоді та спорту,
служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді та від
повідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з
попередження насильства в сім′ї" (від 07.09.2009 N 3131/386).
Наказ Міністерства № 827 від 19.07.2012 "Про затвердження плану
заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі
людьми
на період до 2015 року"
Наказ МОН "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над ді
тьми" (від 01.02.2010 N 59).
Наказ МОН "Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед
дітей, захисту їх прав на освіту" (від 29.10.2010 N 1023).
Лист Міністерства № 1/9-413 від 06.06.2013 "Про впровадження фа
культативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти"
Лист Міністерства 1/9-488 від 04.07.2012 "Щодо організації та проведе
ння “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах"
СПІЛЬНИЙ ПЛАН заходів Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України та Міністерства оборони України з питань військово-патріоти
чного виховання молоді
Лист МОН "Щодо поліпшення превентивного виховання та профіла
ктичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх" (від 11.09.2009 N
1/9-632).
Лист МОН "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та орга
нізації профілактичної роботи" (від 13.09.2010 N 1/9-623).
Лист Міністерства 1/9-761 від 10.10.11 "Про стан злочинності серед
неповнолітніх у І півріччі 2011 року та основні завдання органів управління
освітою щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх"
Лист Міністерства 1/9-847 від 01.12.11 "Щодо інформації про стан зло
чинності серед неповнолітніх"
Лист Міністерства № 1/9-96 від 11.02.2013 "Щодо профілактичної
роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учні
вської молоді"
Лист МОН "Про перспективи розвитку органів учнівського самовря
дування в умовах динамічних суспільних змін" від 08.12.2010 N1/9-892
Про методичні рекомендації з патріотичного виховання (№ 1/9-614 від
27.11.2014)
Про проведення у 2014/2015 навчальному році Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (№ 1085 від 30.09.2014)
Про затвердження плану заходів щодо посилення національнопатріотичного виховання дітей та учнівської молоді (№ 1232 від 27.10.2014)
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (№
1008 від 09.09.2014 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.09.2014
№ 1166/25943)



Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку
військово-патріотичну гру „Сокіл” („Джура”)(№ 687 від
13.06.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за №
1094/21406).

