Тематика засідань
методичного об’єднання класних керівників
№
п/п

Зміст

Виконавець

3.

І засідання
«Методична скарбниця»
Вересень
Обговорення серпневих рекомендацій нарад
Обговорення і затвердження плану роби МО класних керівників на 20172018н.р. та планів виховної роботи класних керівників з пріоритетним
напрямком патріотичного виховання
Опрацювання офіційних документів:
1. Міністерства освіти і науки України Закон «Про середню загальну
освіту», Конвенція прав дитини, Декларація прав дитини, Концепція
виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
2.Методичні рекомендації щодо змісту виховної роботи з учнівським
колективом.
3.Вимоги щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності дітей під час
виховних заходів
4. Статут школи
5. «Основна мета і функції класної години»
Рекомендації з питання «Попередження дитячого суїциду та злочинності»

4.
5.

Огляд новинок методичної і періодичної літератури
Різне

1.

2.

ІІ засідання
1.
2.
3.
4.

5.
6.

«Практичне заняття»

2.
3.
4.
5.

ЗДВР
Заболотня Н.О.

Грицан О.С.
Соціальний
педагог
Мельніченко Г.О.
Бібліотекар

Листопад

Сучасні підходи до проведення класних годин (виступи)
Зима С.Є
Опрацювання методичного матеріалу «Нестандартні форми методичної Відміцька М.О.
роботи»
«Профілактика правопорушень».
ЗДВР
Заболотня Н.О.
Засідання круглого столу:
«Урізноманітнення форм роботи з питання збереження життя та діяльності
Булавка Т.Ф.
дітей»
Інтерактивні форми виховання
ЗДВР
Заболотня Н.О.
Різне
ІІІ засідання

1.

ЗДВР
Заболотня Н.О.

«Виховуємо громадянина» Січень

Опрацювання офіційних документів:
1.Розгляд концепції прав дитини.
2.Концепція патріотичного виховання
3.Програма «Охорона життєдіяльності»
Виступ з доповіддю «Обмін досвідом роботи кл. керівника по
впровадженню новітніх технологій виховної роботи»
«Культура здоров’я»
Виховання в учнів культури поведінки
загальнолюдських моральних якостей
Різне

та

дотримання

ними

ЗДВР
Заболотня Н.О.
Панасюк А.В.
Ітесь А.А.
Франко О.А.

1.
2.

ІV засідання «Аукціон педагогічний ідей»
Березень
Ведення шкільної документації
Інформування класних керівників про роботу з обдарованими дітьми в
умовах сучасної освітньої системи

3.

Обмін досвідом “Найефективніші форми і методи роботи з батьками”

4.

Профорієнтація учнів випускних класів

5.
6.

Педагогічна майстерня
«Творчість: шляхи звільнення, від стереотипів і шаблонів»
Ознайомлення з новинками літератури

7

Різне
V засідання

«Методичний аукціон»

Заболотня Н.О.
Соціальний
педагог
Мельніченко Г.О.
Зима В.І.
ЗДНВР
Шевченко В.В.
Назіма Т.М
Бібліотекар
Неілік С.С.

Квітень

3.
4.

Опрацювання офіційних документів:
Програма «Охорона життєдіяльності»
Рекомендації з питань збереження здоров’я та життя дітей під час літньо
оздоровчого періоду.»
Узагальнення досвіду виховної роботи кл. керівника 9 кл.
Підбиття підсумків участі класних колективів в позакласній роботі

ЗДВР
Заболотня Н.О
ЗДВР
Заболотня Н.О
Відміцька М.О.
Зима М.О.

5.

Поєднання зусиль школи, сім’ї, громадськості в процесі виховання дітей.

Грибанова Н.О.

6.

Різне

1.
2.

