План
організаційно-масової роботи на 2017-2018 навчальний рік.
Комплекс заходів з організації дозвільно-масової роботи
Мета: організація дозвільно-масової роботи на засадах єдності форми та
змісту виховної роботи. Створення організаційно-масових умов щодо
розвитку компетентностей особистості.
Заходи:
1. Проведення опитування серед вихованців закладу щодо чіткого
визначення потреби вихованців закладу у змісті та формах дозвільно-масової
роботи (15.08.17 – 20.09.17).
2. Планування, підготовка та організація педагогічного колективу для
проведенні дозвільно-масових заходів (протягом року).
3. Залучення батьків та громадськості до участі до проведення масових
заходів (протягом року).
4. Анонсування та висвітлення підсумків проведення масових заходів на
офіційному сайті та в ЗМІ, відповідно до інформації наданої адміністрацією
закладу
.
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Приміт
з/п
виконання
за виконання
ка
1 Дні відкритих дверей та
1 – 15
Завідуючі
виїзні презентації
вересня 2017 р.
відділами,
закладу.
керівники гуртків
2 Осінній вернісаж
Жовтень 2017р.
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків
3 Тижня правової освіти
4-9 грудня
Завідуючі
2017 р.
відділами,
керівники гуртків
4 «Новорічне диво»
Грудень 2017
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків
5 Тижня науки і техніки
січень 2018 р.
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків
6 Виставка робіт до Дня
20 лютого
Завідувач
пам’яті Небесної сотні.
2018 р.
відділом
військовопатріотичного
виховання
7 Виставка робіт
Березень
Завідуючі
присвячена видатним
2018 р.
відділами,
жінкам України.
керівники гуртків

Виставка робіт до Дня
Квітень 2018 р.
Завідуючі
першого польоту людини
відділами,
у космос
керівники гуртків
9 Мистецького шоу «Діти –
травень –
Завідуючі
творці миру!»
червень 2018 р.
відділами,
працівники СЮТ
10 Внутрішні та зовнішні
Протягом
Завідуючі
конкурси, виставок,
навчального
відділами,
змагання, виховні заходи.
року, згідно
керівники
планів роботи
гуртків,
структурних
підрозділів
закладу.
11 Екскурсій та майстерчервень 2018 р.
Завідуючі
класи для вихованців
відділами,
дитячих таборів
керівники
відпочинку при ЗОШ .
гуртків,
8

Комплекс заходів з розвитку творчих здібностей вихованців
Мета: залучення дітей до науково-технічної творчості, можливість
проявити свої здібності, майстерність та знання отримані в творчих
об’єднаннях, орієнтація дітей на свідомий вибір майбутньої професії.
Завдання:
1. Інформування педагогічних працівників про проведення заходів
різного рівня.
2. Підготовча організаційна робота з керівниками гуртків для участі їх
вихованців в конкурсах та змаганнях усіх рівнів.
3. Популяризація досягнень
творчо обдарованих, талановитих
вихованців закладу в ЗМІ.
Організація та допомога в проведенні заходів:
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Примі
з/п
виконання
за виконання
тка
1

Заходи «Ярмарок
талантів».

07.09.2017 р.

2

Заходи до Дня міста.

16.09.2017 р.

3

Міжнародних виставокконкурсів ІТСМ.

Протягом
навчального
року

Завідуючі
відділами,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків,

4

Проведення V– відкритої
виставки ІТСМ у
м. Кропивницькому.

квітень
2018 р.

7

Заходи до Дня Перемоги.

8 – 9 травня
2018р.

8

Проведення відбіркових
турів та просування кращих
робіт для участі у
конкурсах:
- «Наша творчість – тобі
рідне місто»;
- «Наш пошук і творчість
тобі, Україно!»;
- «Знай і люби свій край»;
- «Космічні фантазії»;
- обласний конкурс «Юний
фотоаматор»;
- обласний конкурс ПТМ;
- обласні змагання з
авіамодельного,
судномодельного та
автомодельного спорту.
- виставки – конкурси ІТСМ

Протягом
року

працівники СЮТ.
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Завідуючі
відділами,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.

Організація роботи з самоврядування
Мета: Впровадження у практику роботи
дієвого учнівського
самоврядування,
створення
життєздатних
органів
учнівського
самоврядування, які сприяли б розвитку лідерського потенціалу дітей та
юнацтва.
Завдання:
•
формування соціальної та життєвої компетентності особистості,
впровадження в практику роботи кращого досвіду;
• створення умов, стимулів і конкретних механізмів реалізації інтересів
і прав учнівської молоді, здійснення життєвих цілей та планів;
• сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню учнівської
молоді;
• формування навичок самоврядування, соціальної активності і
соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;
•
створення умов для самореалізації дітей, залучення їх до участі в
прийнятті рішень на рівні навчального закладу, гуртка, групи;

• об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ,
розвиток їх творчих здібностей;
• об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ,
розвиток їх творчих здібностей.
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Примі
з/п
виконання
за виконання
тка
1
Визначення старост та активів жовтень 2017
Керівники
груп.
гуртків
2
Участь у роботі міського
Протягом
Відповідальний
парламенту дітей,
року
за організацію
представників ради
роботи з
самоврядування.
самоврядування
3
Проведення конференцій
Жовтень
Відповідальний
вихованців творчих
2017р.
за організацію
об’єднань:
роботи з
- вибори ради учнівського
самоврядування
самоврядування;
- затвердження плану роботи
ради на рік.
4
Проведення Інтернет Жовтень
Відповідальний
конференції представників
2017р.
за організацію
ради учнівського
роботи з
самоврядування закладу:
самоврядування
- затвердження положення про
самоврядування;
- визначення та затвердження
складу ради;
- визначення ініціативної групи
по проведенню виборів
Президента та ради
самоврядування закладу.
5
Засідання ініціативної групи:
До
Відповідальний
- організація проведення
24.10.2017р
за організацію
виборів Президента
роботи з
самоврядування закладу;
самоврядування,
- розподіл обов’язків між
члени
членами ініціативної групи;
ініціативної
- визначення строку
групи.
проведення виборів;
- організаційні питання.
6

Проведення виборів
Президента та ради
самоврядування закладу.

До
30.10.2017р

Відповідальний
за організацію
роботи з
самоврядування,

члени
ініціативної
групи.
7
Проведення Інтернет Січень
Заступник
конференції представників
2018р.
директора с
ради учнівського
НВР, Президент
самоврядування:
ради
Тема «Організація роботи
самоврядування
самоврядування в групах
та
творчих об’єднань».
відповідальний
за організацію
роботи з
самоврядування.
8
Засідання ради
Березень
Президент ради
самоврядування:
2018р.
самоврядування
- робота центру «Суспільнота
корисних та добрих справ»;
відповідальний
- робота центру «Вісник».
за організацію
роботи з
самоврядування.
9
Засідання ради
Квітень
Президент ради
самоврядування:
2018р.
самоврядування
- звіт голів центрів про роботу;
та
- підготовка та проведення сесії
відповідальний
старост творчих об’єднань.
за організацію
роботи з
самоврядування.
10 Проведення Інтернет Травень
Заступник
конференції представників
2018р.
директора с
ради учнівського
НВР, Президент
самоврядування:
ради
Тема «Основні напрямки
самоврядування
розвитку та вдосконалення
та
самоврядування в закладі» .
відповідальний
- Звіт Президента
за організацію
самоврядування про роботу.
роботи з
самоврядування.
Робота з батьками, громадськістю, навчальними закладами міста,
установами та організаціями.
Мета: організація співпраці з батьками і закладом в справі виховання на
основі єдиної педагогічної позиції. Впровадження у практику роботи
дієвого батьківського комітету, якій сприяв би розвитку творчого потенціалу
дітей та юнацтва закладу. Допомога в організації системи заходів для
популяризації діяльності закладу, пошуку додаткових джерел фінансування
(шефів, меценатів та спонсорів).

Завдання:
- налагодження зв’язків з громадськими організаціями міста
Кіровограда.
- налагодження зв’язків з колективами шкіл міста Кіровограда.
- висвітлення роботи закладу в засобах масової інформації.
- проведення рекламної діяльності.
- вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;
- включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний
процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин
педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні
сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;
- формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в
їх психолого-педагогічній самоосвіті.
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні Контроль за
з/п
виконання
виконанням
1. Затвердження плану
серпень
Директор,
протокол
роботи ради СЮТ на
голова ради
2017/2018 н.р.
колективу
2. Розробка та оформлення
18 – 21.
Чорний П.Г., у
рекламної продукції
08.2017р.
складі робочої
(плакатів, оголошень,
групи
буклетів).
3 Розробка та розміщення
До
Відповідальний
оголошення про набір
25.08.2017р.
за сайт,
дітей на гуртки закладу (та
завідуючі
іншої рекламної
відділами
інформації) на офіційному
сайті
4. Тиждень відкритих дверей 11-15.09.17р.
Заступник
Наказ
директора з
НВР, завідувач
відділу ОМР,
Керівники
гуртків
5 Презентації гуртків СЮТу
Вересень
Цись В.В.,
в загальноосвітніх школах
2017р.
керівники
міста.
(згідно
гуртків,
графіку)
працівники
СЮТ,
Чорний П.Г.
6 Проведення організаційних
Вересень
Керівники
Протоколи
та
підсумкових
2017р.
гуртків
батьківських зборів
травень 2018 р.
7. Організація
роботи
Протягом
Директор

батьківської ради закладу
8.

9.

10

11

12

13

14

15

Організація
роботи
батьківського лекторію з
актуальних
питань
навчання та виховання,
питань
організації
безпечного режиму роботи
та відпочинку дітей
Залучення
батьків
до
організації та проведення
масових заходів закладу.
Розвиток соціального
партнерства з навчальними
закладами та
громадськістю міста.
Модерація сайту СЮТ.
Налагодження
співробітництва з
громадськими
організаціями та вищими
навчальними закладами з
організаційно-масових та
патріотичних питань.
Пошук додаткових джерел
фінансування КЗ СЮТ та
підтримки патріотичних
проектів.
Рекламної роботи під час
участі в масових заходах
різного ріння, які
проводять заклади освіти
та культури, художні
спілки та благодійні
організації.
Залучення
батьків
до
допомоги по підтримці
матеріально-технічної бази
та оснащення гуртків

року
Протягом
року

Заступник
директора з
НВР, керівники
гуртків

Протягом
року

Адміністрація,
керівники
гуртків.
Адміністрація

Протягом
року
Протягом
навчального
року.
Протягом
навчального
року

Цись В.В.,
Чорний П.Г.

Протягом
навчального
року

Цись В.В.
Чорний П,Г.

Протягом
навчального
року

Цись В.В.,
Чорний П.Г.,
керівники
гуртків

протягом
року

Керівники
гуртків

Цись В.В.,
Чорний П.Г.

Нарада при
директорі

