План роботи методичного об’єднання вихователів та класних
керівників
№
Зміст роботи
Дата
Відповідальні за
п/п
проведення
І засідання
1
Обговорення і затвердження
Вересень Голова МО, члени
плану роботи методичного
МО
2020
об'єднання на 2020-2021 н. р.
2
Поради
щодо
планування
Заступник директора
виховної роботи та відкритих
з НВР
заходів
3
Ознайомлення класних керівників
Заступник директора
та вихователів з переліком
з НВР
функціональних обов’язків
4
Ознайомлення з основною
Заступник директора
нормативною документацією
з НВР
5
Огляд новин методичної
Голова МО,
літератури
заступник з НВР
1
2
3

4

5

1
2
3

ІІ засідання
Круглий стіл «Види та стилі
Листопад
взаємодії педагога та учнів»
2020
Обмін досвідом «Зовнішня і
внутрішня культура. Як я виховую
її в своїх учнів»
Методичні рекомендації щодо
формування відносин між сім'єю і
школою «Партнерство сім'ї і
школи»
Реалізація виховних і корекційних
цілей у позакласній роботі із
дітьми з порушенням
інтелектуального розвитку
Добірка вправ «Ігрові форми
роботи для розвитку пізнавальних
процесів»
ІІІ засідання
Тренінг «Самостійний вибір
Січень
майбутньої професії. Хочу. Можу.
2021
Треба»
Спільна праця сім’ї та школи при
виборі професії
Година класного керівника «Куди
піти вчитися, працювати?»
Мета: відслідкувати формування
профорієнтаційних намірів учнів

Практичний психолог
Члени МО
Соціальний педагог
Атаманенко Ю.В.
Класні керівники

Костюк О.С.
Хорякова Н.І.
Соціальний педагог
Атаманенко Ю.В.
Карлова Т.М.
Карлова Т.М.

4

5
1

2

3
4
5
6

7

1
2
3

Виховний захід «Значення праці в
житті людини і правильний вибір
професії»
Мета: відслідкувати формування
профорієнтаційних намірів учнів
Відвідування та обговорення
відкритих виховних заходів
ІV засідання
Робота з важковиховуваними
Березень
учнями та з дітьми «групи
2021
ризику», профілактика
правопорушень.
Звіти класних керівників про стан
профілактичної роботи з учнями
схильними до девіантної
поведінки
Розгляд педагогічних ідей щодо
підвищення позитивної мотивації
учнів до навчальної діяльності
Виховний захід з профілактики
шкідливих звичок.
Доповідь «Рухливі ігри з
дотриманням дистанції в період
адаптивного карантину»
Цікава прогулянка з рухливими
іграми
Мета: відслідкувати
впровадження вихователем
ефективних технологій у дозвілля
дітей
Відвідування та обговорення
відкритих виховних заходів
V засідання
Аналіз відвідування школи
Травень
учнями
2021
Звіти класних керівників про
відвідування школи учнями за ІІ
семестр, за рік
Підведення підсумків виховної
роботи у 2020-2021 н. р. та
визначення завдань на новий
навчальний рік

Тарасенко Н.Л.

Члени МО
Бажай Л.А.

Класні керівники

Класні керівники,
вихователі
Тарасенко Д.М.
Яхимович З.П.
Яхимович З.П.

Члени МО

Заступник директора
з НВР
Класні керівники
Голова МО,
члени МО

