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ВСТУП 

 

У національній доктрині розвитку освіти (затверджено Указом 

президента України від 17.04.02 р. № 347/2002) визначено мету державної 

політики щодо розвитку освіти, яка полягає в створенні умов для розвитку 

особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні 

покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, 

оберігати й примножувати цінності національної культури та громадян 

суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, 

соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової 

спільноти. 

Водночас, Стратегія національно-патріотичного виховання на 2020-2025 

року, затверджена Указом Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 

сприяє розвитку в суспільстві національної свідомості, формування почуття 

патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації духовно-

культурної спадщини Українського народу, а також активізації всіх служб у 

питаннях національно-патріотичного виховання. 

На жаль, сьогодні склалася вкрай важка ситуація з ідентифікації власної 

свідомості, особливо у підростаючого покоління. Недостатня інформованість 

про національні традиції, про славне козацьке минуле нашої держави не 

створили підґрунтя для психологічного становлення українського громадянина 

як суб’єкта незалежної, суверенної держави. Виникнення спалахів 

сепаратистської налаштованості говорить про недостатній рівень національно-

патріотичного виховання на всіх етапах виховання особистості. Тому основним 

завданням на навчальний рік є формування особистості на національно-

патріотичних засадах з елементами військо-фізичної підготовки. 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

Для систематичної роботи з виховної роботи слід провести наступні 

кроки, як вивчення контингенту навчальної групи, ознайомлення з майбутньою 
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професією, формування та вибір самоврядування навчальної групи, робота з 

батьками та батьківським комітетом, залучення здобувачів освіти до гурткової 

та позакласної роботи, контроль за станом проживання в гуртожитку, 

організація щоденного харчування. Співпраця з правоохоронними, соціальними 

службами району та міста, заключення договорів. 

В училищі працювало 3 оплачуваних гуртка та спортивні секції. 

Здобувачі освіти ‒ члени гуртків брали  участь у обласних змаганнях і були їх 

неодноразовими переможцями. До роботи гуртків задіяні здобувачі освіти, які 

перебувають на внутрішньо-училищному обліку, здобувачів освіти пільгової 

категорії. 

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за 

результативністю посідає учнівське самоврядування. В кожній навчальній групи 

проведені вибори до складу учнівського самоврядування та розподілені 

доручення. В гуртожитку створено раду самоврядування. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАНННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ. 

 

Результатом впровадження системного підходу до планування 

виховного процесу повинно стати: 

 подальше удосконалення системи учнівського самоврядування; 

  участь більшої кількості здобувачів освіти у позаурочній роботі; 

  виявлення обдарованих дітей; 

  розвиток творчих здібностей підлітків; 

  створення умов для самореалізації особистості тощо. 

Досвід роботи показує, що навіть тоді, коли в навчальному закладі в 

цілому склалася певна система виховної роботи, далеко не кожен класний 

керівник  та майстер в/н ефективно працює з групою. В окремих колективах 

виховна робота зводиться до проведення поодиноких заходів, не пов'язаних між 

собою єдиною ідеєю. Як наслідок, здобувачі освіти в таких групах виконують 

роль пасивних глядачів. Ефективність подібних заходів дорівнює нулю, а іноді 

навіть завдає більше шкоди, ніж користі. 
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Основне концептуальне положення системного виховання базується на 

принципі: не тільки повідомляти про шкідливість для здоров'я підліткам 

наркотиків, тютюнопаління, ранніх статевих відносин, але й показати їм 

альтернативу ‒ шляхи зниження ризику. Оптимальним рішенням для зростання 

результативності цієї роботи є навчання ровесників ровесниками. 

Педагоги училища, члени соціально-психологічної служби та 

адміністрація повинні систематично надавати педагогічні консультації для 

батьків з питань виховання та навчання здобувачів освіти. 

Робота з здобувачами освіти, які схильні до правопорушень, повинна 

проводиться спільно з ювенальною превенцією, комісією у справах 

неповнолітніх при райвиконкомі із залученням лікарів-спеціалістів із 

наркологічного диспансеру та інших закладів та установ. Координатором 

спільної роботи є училищна Рада з профілактики правопорушень та злочинів. 

На засіданнях Ради з профілактики правопорушень та злочинів слід розглядати 

питання порушення дисципліни окремими здобувачами освіти, випадки 

пропусків уроків без поважної причини, негативне ставлення деяких здобувачів 

освіти до навчання, невиконання батьками своїх обов'язків щодо виховання 

дітей тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Суть управління полягає в умінні планувати результат, цілеспрямовано 

регулювати процес навчання й виховання, вибирати такі дії, які б забезпечували 

при найменших затратах сил, часу й засобів ефективність виконання 

поставлених завдань і досягнення мети. Планування ‒ підготовчий стан кожного 

управлінського циклу. 

План (від лат. Рlаnum ‒ площина) ‒ заздалегідь накреслений порядок, 

послідовність здійснення програми, виконання роботи, викладу; система 

взаємопов’язаних, спрямованих на досягнення єдиної мети завдань, що 

визначають порядок, термін і послідовність здійснення програми робіт чи 

окремих заходів. 



 5 

Планування ‒ це розрахунок реалізації основних напрямів і завдань 

розвитку об’єкта, підведення під них розрахованих гарантій реалізації 

(матеріальних, духовних, організаційних). 

Планування як функція ‒ досить поширена управлінська дія. Зовні вона 

практична, оскільки має розрахунковий потенціал, найбільш наближений до 

реальних можливостей об’єкта. Водночас планування — дещо ідеальне, 

оскільки має справу з майбутнім об’єктом. Тому воно як управлінська функція 

не дає абсолютної гарантії запланованої ефективності управлінських рішень. Ця 

якість з’являється внаслідок виконання трьох прикладних функцій: 

регулювання, координації та контролю. 

Планування — це складова управлінської діяльності закладу освіти. 

Робота закладів освіти показала, що не буде забезпечення цілеспрямованої 

ефективної роботи щодо реалізації завдань навчання й виховання дітей без чітко 

продуманої системи планування. Планування ‒ одна з найпоширеніших форм 

реалізації управлінського рішення. 

Система ж ‒ це об’єднання окремих самостійних частин, кожна з яких 

обов’язково володіє хоча б однією властивістю, яка забезпечує досягнення мети 

системи. Тобто система передбачає тільки таке об’єднання елементів (частин) у 

ціле, яке забезпечує її існування через здатність елементів досягати мети. Вона 

як об’єднання має певні суперечні якості цілого, а саме: 

• здатність елементів до взаємодії; 

• елементарний склад частин (підсистем), які виконують функції входу, 

виходу та відношень між ними; 

• упорядкованість; 

• цілісність; 

• структурованість. 

Система об’єднує певну сукупність підсистем, пов’язаних в єдине ціле, 

якому притаманна властивість, що відсутня в підсистем. 

План роботи П(ПТ)ОЗ складається з урахуванням перспективного та 

річного плану роботи обласного відділу освіти держадміністрації, рівень і 

рекомендацій серпневих нарад педагогічних рад, кращого досвіду роботи 
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закладів освіти, рекомендацій НМЦ ПТО в Дніпропетровській області. Він має 

бути коротким, чітким документом. 

Розробити план ‒ означає передбачити великий комплекс заходів щодо 

покращення навчання й виховання. Обґрунтований конкретний план ‒ один з 

показників наукової праці. 

Організованість і цілеспрямованість навчальної та виховної роботи, а 

також керівництво нею, забезпечуються системою планування, до якої входять:  

• перспективний план роботи П(ПТ)ОЗ; 

• річний план роботи П(ПТ)ОЗ; 

• календарні плани роботи викладачів; 

• поурочні плани; 

• плани роботи класних керівників та майстрів виробничого навчання; 

• план роботи бібліотеки; 

• плани роботи гуртків, спортивних секцій; 

• розклад уроків, спортивних секцій; 

• календарні плани роботи з учнями, які потребують індивідуального 

навчання; 

• план роботи вихователів, соціального педагога, практичного 

психолога. 

Система планування сприяє вирішенню актуальних і складних завдань, 

розбудові національної освіти, переходу до нового змісту навчання. 

Кваліфіковане, якісне планування – це основа успішного управління 

ПТНЗ, раціональної організації освітнього процесу, цілеспрямованої діяльності 

всього педагогічного колективу. 

Правильна розстановка працівників, послідовність здійснення заходів 

щодо зміцнення трудової дисципліни й раціональної організації праці 

викладачів, підвищення їх відповідальності за кінцевий результат виховної 

роботи, створення в педагогічному колективі потреби творчого педагогічного 

пошуку. 
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№

 

п
/п

 

Зміст 
Дата  

проведення 
Виконавець примітка 

1. 2. 3. 4. 5. 

І. Організаційна робота 

1. Організаційні лінійки щодня Заст. дир. з НВР  

2 Урочисті лінійки присвячені:  Заст. дир. з НВР  

 

Дню Знань 01.09   

Дню здоров’я, відкриття училищної спартакіади 23.09   

Дню працівника освіти та профтехосвіти, Покрова Пресвятої 

Богородиці 
14.10   

Дня Збройних сил України/ Сокіл «Джура» 06.12   

Дня Міжнародного жіночого дня 07.03   

Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 07.05   

Дню останнього дзвоника 28.06   

3 Загальні училищні збори    

 

Загальні батьківські збори учнів 1-го курсу 22-26.08 

Директор, 

заступники 

директора 
 

Загальні батьківські збори по навчальним підрозділам 
Жовтень, 

 травень 

Керівники нав. 

груп, адмін-ція 
 

Загальні збори для зд.освіти, які проживають в гуртожитку 05-09.09 Вихователі  

Збори старостату ВПУ № 17 16.09 Заст. дир. з ВР  

Збори з нагоди початку місячника оборонно-масової роботи 
03.11-09.12 

10.04-08.05 

Викладач «Захист 

Вітчизни» 
 

4 
Затвердження плану роботи Ради профілактики 

правопорушень 
Вересень 

заст. дир. з ВР, 

соц. псих. служба 
 

5 Акції волонтерського руху. Протягом року 
Учнівське 

самоврядування 
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Відзначення «День людини похилого віку» 04.10  

 

 

День людини з обмеженими фізичними можливостями грудень  

День боротьби зі СНІДом грудень   

Допомога ветеранам квітень-травень   

День захисту дітей червень   

6 Самоврядування    

 

Вибори до органів учнівського самоврядування 16.09 Актив   

Засідання самоврядування гуртожитку щомісяця Вихователі  

Засідання активу самоврядування  
Перший вівторок 

місяця 

Активи груп, заст. 

директора з НВР 
 

Засідання активу гуртожитку щомісяця 
Вихователі, 

активісти 
 

7 Конкурс на найкращу навчальну групу Впродовж року Заст. дир. з ВР  

8 Проведення тижнів з предметів та професій За графіком 

 Старший 

майстер, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

9 
Вибори батьківського органу громадського самоврядування 

ВПУ № 17 

Друга декада 

жовтня 

Адміністрація, 

класні керівники, 

майстри в/н 
 

ІІ. Організація культурно-масової роботи  

за основними напрямками виховання 

2.1. Громадянське виховання 

1 Тематичні загальні лінійки по громадянському вихованню:    

 

- «Посвята в першокурсники» 01.09 Заст. дир. з НВР   

- «Запрошуємо до гуртків, секцій та клубів по інтересам» Вересень Керівники гуртків  

- «Права та обов’язки здобувачів освіти училища» 
Перша декада 

вересня 

Заст. дир. з НВР, 

кер. навч. груп 
 

- Тиждень правової освіти 05.12-12.12 Викладач права  
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- Робота лекторію правових знань  За графіком Викладач права  

2 

Ознайомлення здобувачів освіти  з нормативними 

документами нашої держави з урегулювання обігу спиртних 

напоїв, тютюнопаління, наркотичних речовин, мобільних 

телефонів 

Постійно 
Заст. дир. з НВР 

Керівники груп 
 

3 
Ознайомлення з наказами та розпорядженнями директора 

училища (що стосуються зд. освіти  та навчального процесу) 
постійно –– // ––  

4 Виховні години    

 

- День національного прапору Вересень,  

серпень  
Викладач історії 

 

- День незалежності  

- День Соборності України Січень Керівники груп  

- виховні години в групах За графіком Класні керівники  

5 Фотоконкурс «Моя професія» 
Жовтень  –    

квітень  

Заст. дир. з НВР, 

журі конкурсу 
 

6 Народні свята календарного циклу За календарем 

Керівники гуртків 

художньої 

творчості 
 

7 Тематичні екскурсії до музеїв міста Протягом року Заст. дир. з НВР  

2.2.Військово-патріотичне виховання 

1 Виховні години «Покрова – козацьке свято» 13.10 Викладач історії  

2 Провести день пам’яті до річниці визволення України від 

німецько-фашистських загарбників (28.10) 
27.10 

Бібліотекар, 

викладач історії 
 

3 
Місячник військово-патріотичної та оборонно-масової 

роботи до річниці Збройних сил України 

Листопад-

грудень 

Квітень-травень 

Викладач Захисту 

Вітчизни, заст. 

дир.. з НВР 

 

4 

Військово-спортивна гра «Козацькі розваги» 06.12 

Викладачі фіз. 

виховання та 

захисту Вітчизни 

 

5 Зустріч  з працівниками військкомату За графіком Заст. дир. з НВР  
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6 Зустріч з ветеранами війни 08.05 Заст. дир. з НВР  

7 Цикл бесід «Що означає бути патріотом», «Твій подвиг, 

солдате, пам’ятають нащадки» 
Згідно графіку Керівники груп  

8 Бесіди «Моя рідна Україна», «Наша вітчизна – Україна», 

«Державна символіка Батьківщини» 
Протягом року 

Керівники груп, 

вихователі 
 

9 «Свято рідної мови», Шевченківське слово», «Тиждень 

української мови» 
Березень 

Викладачі укр. 

мови 
 

10 Урок мужності Жовтень, Лютий, 

Травень 

Керівники груп, 

вихователі 
 

2.3. Морально-правове виховання 

1 Засідання Штабу з профілактики правопорушень. 
Остання середа 

місяця 
Заст. дир. з ВР  

2 Лекторій правових знань: «Україна і Європа» щомісяця 
Викладач 

правознавства  

3 
Школа для дівчат «Особливості поведінки дівчат в колективі 

хлопців» 
За графіком 

Практичний 

психолог, соц. 

Педагог  

4 Засідання органів самоврядування щомісяця Заст. дир. з НВР  

5 Робота волонтерського загону «Допомога» щотижня Заст. дир. з НВР  

6 
Виховні години: «Моральний ідеал людини, його роль у 

житті молоді», «Про зовнішність, мову та духовну культуру» 
За графіком роботи 

кл. керівників Класні керівники  

7 
Проведення інформаційних та виховних годин згідно 

затвердженого графіку та рекомендованої тематики 
За графіком 

Керівники 

навчальних груп 
 

2.4. Превентивне виховання 

1 Засідання наркопосту 
За графіком 

Директор, заст. 

дир. 
 

2 Зустріч з працівниками міліції, та інших правоохоронних 

органів За планом дій 
Заст. дир. з НВР  
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3 Реалізація плану сумісних дій з органами та службами, які 

працюють з неповнолітніми Протягом року 
Заст. дир. з НВР  

4 Ведення картотеки (обліку здобувачів освіти з асоціальною 

поведінкою) Протягом року 

Практ. псих, соц. 

педагог 
 

5 Зустріч з лікарем-наркологом За планом дій Заст. дир. з НВР  

6 Проведення тижня превентивного виховання Квітень Заст. дир. з НВР  

7 Цикл бесід6 «Здоровий спосіб життя. Хто за?»,  Протягом року Заст. дир. з НВР  

8 Організація дозвілля під час канікул За календарем Заст. дир. з НВР  

9 Попередження суїциду. Запобігання торгівлі людьми. За графіком Практичний психолог  

10 
Вечір запитань і відповідей «Молодь і закон» 

За графіком 

сумісних дій 

Заст. дир. з НВР, 

соц.-псих служба 
 

11 
Екскурсія до Павлоградської колонії неповнолітніх  

За графіком 

сумісних дій 
Заст. дир. з НВР  

12 Робота самоврядування ВПУ № 17 з профілактики 

превентивного виховання 
Постійно Активи гурп  

13 Проведення батьківського всеобучу з профілактики 

негативних проявів здобувачів освіти 
Протягом року 

Заст. директора з 

НВР, кер. груп 
 

14 Провести профілактичні заходи щодо запобігання 

формування та розвитку серед дітей залежності від азартних, 

комп’ютерних ігор та інтернет залежності 

Згідно графіку 
Практ. психолог, 

соц. педагог 
 

15 Робота практичного психолога з профілактики 

превентивного виховання 
Згідно графіку Практ. психолог  

2.5. Художньо-естетичне виховання 

1 Анкетування здобувачів освіти з метою виявлення 

уподобань, інтересів, смаків 
Вересень 

Пр. психолог, 

вихователі 
 

2 Робота колективів художньої самодіяльності. Постійно Заст. дир. з НВР  

3 Фольклорні свята календарного циклу За календарем Бібліотека  

4 Підготовка концертів-привітань до святкових дат За календарем керівники гуртка   
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5 Конкурс стіннівок до знаменних  дат та урочистих заходів 
За календарем 

Класні керівники, 

майстри в/н 
 

6 Уроки самовиховання «Управляй своїми емоціями» 

Що місяця 

Пр. психолог, 

соціальний 

педагог 

 

7 Вечори відпочинку до свят Згідно 

календаря 

пам’ятних дат 

Керівники гуртка, 

вихователі 
 

8 День знань вересень   

9 
«Вчителю мій любий» 

Та спортивні змагання на честь Дня працівників освіти 
жовтень 

Керівники 

гуртка, 

вихователі 

 

10 «Осінній бал» жовтень   

11 «День студента» листопад   

12 «Місс та містер ВПУ № 17» грудень   

13 Обряди та традиції українського народу січень   

14 День закоханих Лютий   

15 «Улюбленим жінкам» березень   

16 «Першоквітнева гуморина» квітень   

17 Урочистий концерт на честь Перемоги травень   

18 

Цикл виховних годин з художньо-естетичного виховання 

За планом 

Викладач 

художньої 

культури 

 

2.6. Трудове виховання 

1 Робота гуртків технічної творчості. Постійно Керівники гуртків  

2 
Зустріч з випускниками училища, ветеранами профтехосвіти 

до Дня профтехосвіти 
04.10 Заст. дир. з НВР  
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3 

Тижні з професій та предметів  За графіком 

Викладач спец. 

Курсу, майстри 

в/н 

 

4 
Чергування в кабінетах та майстернях За графіком 

Класні керівники 

та майстри в/н 
 

5 Систематичне  прибирання закріплених ділянок на території 
Протягом року 

Класні керівники 

та майстри в/н 
 

6 Анкетування здобувачів освіти на професійну придатність 
Двічі на рік 

Практичний 

психолог 
 

7 Конкурси професійної майстерності За графіком 

циклової комісії 

Старший майстер, 

заст. дир. з НВР 
 

8 Зустріч з працівниками центру зайнятості з метою 

інформування випускників про стан ринку праці. 

Перша декада 

квітня 
Заст. дир.. з НВР  

9 Виховні години: «Праця – основа життя», «Трудові права 

неповнолітніх» 

За планом кл. 

керівника 
Заст. дир. з НВР  

2.7. Екологічне виховання 

1 Участь у благоустрої території  Протягом року Майстри в/н  

2 Виховна година: «Цікаве поруч з нами» Згідно графіку бібліотекар  

3 Вечір пам’яті «Чорнобиль: події та уроки» Квітень Вчитель біології  

4 Конкурс газет на екологічну тему Протягом року Активи груп  

5 Конференція «На чому ми поїдемо завтра» Листопад Викладач біології  

ІІІ. Індивідуальна робота і здобувачами освіти 
 

1 Індивідуальна робота з учнями з питань успішності та 

поведінки в училищі і за його межами  
постійно Керівники груп  

2 Анкетування здобувачів освіти І курсу «Шкідливі звички» 
За планом 

Практичний 

психолог 
 

3  Щоденник педагогічних спостережень постійно Керівники груп  

4 Систематичний контроль відвідування занять постійно Керівники груп  
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5 Індивідуальна робота зі здобувачами освіти, схильними до 

правопорушень 
постійно 

Керівники груп, 

пр. психолог 
 

6 Вивчення соціального оточення здобувачів освіти постійно Керівники груп  

ІV. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 
 

1 
Індивідуальна робота з батьками з питань успішності і 

дисципліни їх дітей 
постійно 

Класні керівники, 

майстри в/н 
 

2 Батьківські збори І-ІІІ курсів Двічі на семестр 

Директор, класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

3 Робота батьківських комітетів у групах Постійно 
Класні керівники, 

майстри в/н 
 

4 Робота психологічної служби для батьків постійно Соц-псих служба  

5 Зустріч батьків з працівниками правоохоронних органів За потребою Заст. дир.. з НВР  

6 Організація та проведення Дня матері та Дня батька За календарем 
Соц-псих служба 

училища 
 

V. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1 Робота спортивних секцій. Постійно 
Керівники 

спортивних секцій 
 

2 Цикл профілактичних бесід «За здоровий спосіб життя» За графіком 
Медсестра, 

керівники груп 
 

3 Проведення спортивних свят присвячених видатним датам Протягом року 

Керівник фіз.. 

виховання, 

викладачі  фіз. 

виховання 

 

4 
Контроль відвідування здобувачами освіти уроків фізичного 

виховання 
постійно 

Керівник фіз.. 

виховання, 

викладачі  фіз. 

виховання 
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5 Осінній легкоатлетичний крос Жовтень 

Керівник фіз.. 

виховання, 

викладачі  фіз. 

виховання 

 

6 Проведення внутрішніх змагань з різних видів спорту 
За окремим 

планом 

Керівник фіз.. 

виховання, 

викладачі  фіз. 

виховання 

 

7 Участь у міських, районних спортивних змаганнях За графіком 

Керівник фіз.. 

виховання, 

викладачі  фіз. 

виховання 

 

8 Акції органів самоврядування «За здоровий спосіб життя» За потребою 
Лідер 

самоврядування 
 

9 Профілактика тютюнопаління За планом Соц-псих служба  

10 Профілактики ВІЛ-СНІДу За планом Соц-псих служба  

VІ. Учнівське самоврядування 

1 Вибори органів самоврядування в ліцеї та групах Вересень 

Заст. дир. з ВР, 

керівники груп, 

вихователі 

 

2 Конкурс на кращу навчальну групу  
Протягом 

навчання 

Голова 

самоврядування 
 

3 Тиждень місцевої демократії 10-14 жовтня 
Актив 

самоврядування 
 

4 Засідання органів самоврядування щовівторка -//-  
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5 Проведення тематичних акцій самоврядування За потребою 
Актив 

самоврядування 
 

6 Проведення свята «За здоровий спосіб життя» Квітень 
Президент 

самоврядування 
 

7 Проведення конкурсу  в гуртожитку на «кращу кімнату» Протягом року 
Активи груп, 

самоврядування 
 

VІІ. Робота зі здобувачами освівти пільгової категорії 

1 Вивчення нового контингенту здобувачів освіти 
Серпень-

вересень 

Заст. дир. з НВР,    

пр. психолог 
 

2 
Проходження медичного огляду, перевірка умов проживання 

дітей пільгової категорії 
Вересень    

3 Індивідуальна робота з дітьми-сиротами 

Протягом 

навчального 

року 

Соц.-психолог. 

служба  ВПУ № 17  

4 Організація харчування та контроль за якістю Щодня 
Адміністрація 

ВПУ № 17 
 

5 
Організація позаурочного виховання для здобувачів освіти 

пільгової кат. 
Протягом року 

Заст. директора з 

НВР, керівники 

груп 

 

6 Працевлаштування та випуск Червень  Старші майстри  

7 Оздоровча кампанія здобувачів освіти пільгової категорії Влітку  

Заст. директора з 

НВР, керівники 

навч. груп 

 

VІІІ. Профорієнтаційна робота 
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1 
Розподіл шкіл міста та області за педагогічними 

працівниками 
Вересень 

Заст. директора з 

НВР, секретар 

приймальної      

комісії 

 

2 Відвідування шкіл, заключення договорів Жовтень 
Педагогічні 

працівники 
 

3 Організація Днів відкритих дверей 

Листопад, 

березень, 

квітень 

Заст. директора з НВР, 

секретар приймальної      

комісії, педагогічні 

працівники 

 

4 Формування списків випускників закріплених шкіл Грудень-січень 
Педагогічні 

працівники 
 

5 Виїзні кампанії по школам міста та області Лютий-березень 
Педагогічні 

працівники 
 

6 Формування особистих справ абітурієнтів Травень-липень 
Педагогічні 

працівники 
 

 

 
Заст. директора з НВР  ______________   Лук’яненко В.П. 


