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План
 

роботи методичного

об’єднання класних керівників 

Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
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Ревнівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів



   Відомості про членів МО класних керівників                  
                   Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

№
п/п

Прізвище, ім’я та
по батькові

Клас Стаж Посада

1. Коломієць Галина 
Михайлівна 

3 36 Вчитель початкових класів

2. Чабан Наталія 
Олександрівна 

4 21 Вчитель початкових класів

3. Бойко Ніна 
Миколаївна

1 7 Вчитель початкових класів

4. Олешко Тетяна 
Миколаївна

2 34 Вчитель початкових класів

5 Кисіль Ніна 
Володимирівна

7 22 Вчитель фізики

6. Долобан Олена 
Олексіївна

8 24 Вчитель світової літератури

7. Бідненко Валентина
Миколаївна

9 12 Вчитель української мови 
та літератури

8. Видиборець Віта 
Володимирівна

10 7 Вчитель географії

9. Устименко Надія 
Віталіївна

11 40 Вчитель математики

10. Лень Оксана 
Миколаївна

5-А 9 Вчитель  англійської мови

11. Полях Олена 
Василівна

6 20 Вчитель біології

12. Сатушева Марія 
Олександрівна

5-Б 7 Вчитель англійської мови



Проблема: Взаємозв’язок між класним керівником і класом; робота над 
створенням самоврядування; розвиток особистості, формування в учнів 
життєвих  цілей

Завдання МО класних керівників :

 Удосконалення та підвищення теоретичного, науково-методичного 
рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки 
виховної роботи ;

 Створення умов для виконання єдиних принципових підходів до 
виховної роботи ;

 Забезпечення класних керівників сучасними виховними технологіями 
знаннями сучасних форм і методів роботи ;

 Координація планування, організації і педагогічного аналізу виховних 
заходів класних колективів ;

 Вивчення, узагальнення і використання в практиці перспективного 
педагогічного досвіду роботи класних керівників;

 Сприяння становленню і розвитку системи виховної роботи школи і 
класів.



План засідань методичного об’єднання
 класних керівників

Засідання № 1

( Організаційне,  серпень 201 року

1. Вибори секретаря МО класних керівників.
(Білощицька В.І.)

     2.Про результати виховної роботи у 2013-2014 навчальному році.

(Бабич О.М.)

    3.Нормативно-правове забезпечення виховного процесу.
(Бабич О.М.)

    4.Функціональні обов’язки класного керівника.
(Бабич О.М.)

    5.Ознайомлення із проблемою, над якою працюватиме школа в 2014-2015
       навчальному році.

(Білощицька В.І.)

    6.Обговорення плану роботи методичного об’єднання класних керівників 
        на новий навчальний рік.

(Бабич О.М.)



Засідання № 2

Жовтень

1.Формування в учнів ціннісних ставлень, пріоритетів, моральних ідеалів.
                 (Білощицька  В.І.)

2.Метод проектів у виховній роботі класного керівника.
(Полях О.В.)

3.Самоосвіта класного керівника як фактор підвищення професійної 
майстерності 

(Класні керівники)

4.Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату  батьків на 
формування особистості дитини.

(Шульга М.О., Литвин Т.В.)

5.Огляд методичної літератури, нормативних документів з питань виховної 
роботи.

(бібліотекар)



Засідання № 3

Грудень

1.Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини.
(Устименко Н.В.)

2.Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи).
(Олешко Т.М., Кисіль Н.В., Видиборець В.В.)

3.Проблемний стіл за участю батьків на тему «Умови успішного виховання
дітей у родині»

 Родина – міцний і дружний колектив;
 Здоровий  родинний  мікроклімат  і  його  вплив  на  формування

особистості дитини;
 Ставлення до найстарших членів сім’ї родини;
 Єдність вимог батьків та вчителів у ставленні до дітей.

(Бойко Н.М., Коломієць Г.М., Гиренко М.Г., Віценко О.І.)

4.Відкриті   виховні   заходи  зі   світової  літератури  «Парад  літературних
героїв» ; «Белеет парус одинокий»  до 200 річчя М.Ю.Лермонтова.

                    (Бідненко В.М., Долобан О.О.)

5.Огляд  та  вивчення  науково-методичної  літератури з  проблем організації
родинного виховання за програмою «Батьківська твердиня»

(Бабич О.М.)



Засідання № 4

Лютий

1.Методичне забезпечення патріотично – виховної роботи в навчальному 
закладі.

(Розумна С.І.)

2.Формування патріотичних орієнтацій як необхідний компонент 
громадянської позиції учнів.

(Білощицька В.І.)

3.Інтерактивні форми та методи патріотичного виховання – необхідний 
чинник становлення вільної особистості.

(Бабич О.М.)

4.Патріотичне виховання  української молоді.
(Коваль Н.П.)

5.Відкриті виховні заходи з англійської мови.
(Сатушева М.О., Лень О.М.)



Засідання № 5

Травень

1.Проведення діагностування роботи класних керівників.
(Бабич О.М.)

2.Про результати контрою за якістю проведення виховних годин, годин 
спілкування.

(Бабич О.М.,  Шульга М.О.)

3.Відкриий виховний захід «Я хочу повернутися в дитинство».
(Чабан Н.О.)

4.Аналіз причин Девіантної поведінки неповнолітніх. Зустріч з працівниками
міліції

(Психолог; ЗДВР)

5. Сутність превентивного виховання школярів.
(Вчитель історії)

6. Огляд літератури та матеріалів періодичної преси з превентивного 
виховання.

 (Бібліотекар )

7.Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. 
Проблеми, їх вирішення, пропозиції. 

(Бабич О.М.)

8.Переспективний план роботи МО на 2015-2016 навчальний рік.
(Бабич О.М.)



РОБОТА  З  БАТЬКАМИ

1.Участь у загально-шкільних  батьківських зборах.

2.Участь у батьківських лекторіях.

3.Формування батьківських комітетів по класах. Делегатів до батьківської 
ради школи.

4.Постійний контроль сімей ризику.

5.Батьківські збори по класах.

6.Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, схильні  до 
правопорушень.

7.Здійснювати правову освіту батьків.

8.Вивчення умов проживання й виховання учнів.




