
ПЛАН РОБОТИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ  

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 

Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» 

на 2021/2022 навчальний рік 
 

ПРОБЛЕМНЕ 

ПИТАННЯ: 

Згуртування учнівського колективу, формування  моральної 

свідомості, відповідальності, як риси особистості ціннісного 

ставлення до традиційних цінностей нашої держави 

 

ОСНОВНІ 

НАПРЯМКИ 

ТА ФОРМИ 

РОБОТИ: 

1. Забезпечення державних вимог щодо рівня освіти учнів. 

2. Сприяння національно-культурному відродженню. 

3. Підвищення професійної компетентності класних керівників 

професійної спільноти, організація самоосвіти. 

4. Забезпечення диференційованого підходу до кожного учня. 

6. Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів та 

вивчення, узагальнення і втілення передового педагогічного досвіду. 

7. Діагностика діяльності вчителів: вивчення рівня професійної 

компетенції вчителів методичного об’єднання, характеристика 

окремих елементів педагогічної діяльності, вивчення труднощів у 

роботі мз класом. 

8. 9.Забезпечення роботи з використанням нових інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі школи. 

10. Ознайомлення вчителів з новими формами інтерактивних методів 

навчання. 

11. Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми та учнями. 

 

КЕРІВНИК – Самодай Т.С. 

 1 засідання Серпень 

 Тема: «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення» 

1. Аналіз роботи професійної спільноти за 2020/2021 н.р. 

2. Розгляд та обговорення плану роботи методоб’єднання на 2021/2022 н. р. 

3. Аукціон ідей. Розподіл доручень між членами професійної спільноти. 

4. Ознайомлення з нормативно – правовими документами на 2021/2022 н. р.: 

 методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2021/2022 н.р.; 

 про проведення Першого уроку у 2021/2022 н.р. та ін. 

5. Затвердження плану роботи професійної спільноти класних керівників на 

2021/2022  н.р. 

6. Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним колективом». 

  

2 засідання Листопад 

 Тема: «Використання новітніх технологій у виховній роботі школи» 

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи. 

2. Формування творчої особистості школяра з особливими освітніми 

потребами 



3. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури 

поведінки та спілкування. 

4. Про роботу з профілактики булінгу (цькуванню), дитячого травматизму, 

охорону життя і здоров'я здобувачів освіти в 2021/2022 навчальному році. 

5. Виховна робота під час дистанційного навчання. 

  

3 засідання Грудень 

 Тема: «Громадянське виховання, формування національної свідомості 

підлітків як соціально-педагогічна проблема» 

1. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема. 

2. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості 

школярів з особливими освітніми потребами. 

3.  Співпраця класного керівника і сім′ї у навчанні та вихованні ціннісно-

орієнтованої особистості. 

4. Ознайомлення з новинками фахової літератури. 

 

  

4 засідання Лютий 

 Тема: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, 

навчання їх способів розв'язання конфліктів» 

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі. 

2. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури 

поведінки та спілкування. 

3. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин. 

4. Практикум. "Дружити потрібно вміти". Створення презентації "Абетка 

ввічливих слів". 

  

5 засідання Квітень 

 Тема» «Правове виховання учнів». 

1. Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків 

на основі гуманізації сучасної школи. 

2. Психолого-педагогічні основи спілкування з дітьми. 

3. Схильні до правопорушень діти поруч з вами. Індивідуальна робота з 

даною категорією дітей. 

4. Планування роботи професійної спільноти  класних керівників на 

наступний 2022/2023 н.р. 
 


