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Вересень
Робота соціального педагога
Назва заходу

З ким
проводиться

«Тиждень безпеки життєдіяльності» - єдиний урок.
Акція «Здоровим бути - модно!»:
- Конкурс малюнків
- Конкурс стінгазет

1-11 класи

Профілактичний курс «Моє здоров’я»:
Виховні години (підготовка інформаційних довідок):
«Мої правила безпеки»

1-4 класи

Профілактичний курс «Моє рішення»:
Виховні години (підготовка інформаційних довідок):
«Поведінка в небезпечних ситуаціях»
«Ситуації ризику, пов’язані зі вживанням алкоголю»

5-9 класи

Профілактичний курс «Мій вибір»
Виховні години (підготовка інформаційних довідок):
«ВІЛ-інфекція. Ситуації ризику»

10-11 класи

Проведення вікторини «Поведінка у небезпеці»

1-6 класи

Бесіда: «Особиста безпека. Ризики та засоби їх уникнути»

9-11 класи

Підготовка інформаційних довідок для батьків на тему:
«Правда про ВІЛ-інфекцію»
«Правда про алкоголь та наслідки його вживання»
«Сімейний захист»

9-11 класи
7-11 класи
1-11 класи

Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду
учнів 1, 5 та 10-х класів

1; 5 та 10
класи

Складання соціальних паспортів классів, школи.

1-11 класи

Уточнення списків учнів за категоріями.

1-11 класи

Моніторінг зайнятості учнів у позашкільний час.

1-11 класи

Моніторінг запитів класних керівників стосовно групової
та індивідуальної роботи з учнями та батьками.

1-11 класи

1-4 класи
5-11 класи

1-4 класи

5-6 класи
7-9 класи

10-11 класи

Жовтень
Робота соціального педагога
Назва заходу
Профілактичний курс «Моє здоров’я»
Виховні години (підготовка інформаційних довідок):
«Моє здоров’я»
«Моя унікальність»
«Мої переживання»
«Моє рішення»

З ким
проводиться
1-4 класи
1 класи
2 класи
3 класи
4 класи

Профілактичний курс «Моє рішення»
Виховні години (підготовка інформаційних довідок):
«Небезпечні речовини. Міфи та реальність»
«Небезпека раннього вживання алкоголю та наркотиків»
«Алкогольні напої – міфи та реальність»
«Наркотики – міфи та реальність»
«Причини та наслідки вживання наркотиків»

5-9 класи

Профілактичний курс «Мій вибір»
Виховні години (підготовка інформаційних довідок):
«Соціальні наслідки вживання алкоголю та наркотиків»
«Фактори ризику ВІЛ-інфікування»

10-11 класи

«Жорстокість підлітків один до одного. Причина та
наслідки»
«Не бійся сказати “НІ”!»
«Небезпека, яка поруч» (інформаційна довідка)

5-11 класи

Проведення діагностики рівня конфліктності

7-8 класи

5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи

10 класи
11 класи

5-8 класи
1-11 класи

Проведення діагностики «Самооцінка стресостійкості
5-8 класи
особистості»
Моніторінг запитів класних керівників стосовно групової та 1-11 класи
індивідуальної роботи з учнями та батьками.
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників.
Вивчення факторів позитивного та негативного впливу на
учнів,
Проведення тренінгових занять згідно програми «Сімейна
розмова»

Листопад
Робота соціального педагога
Назва заходу

З ким
проводиться

Підготовка інформаційних довідок (виховні години):
«Попереджуємо правопорушення разом»
«Що таке дружба. Плюси та мінуси самотності»
«Захоплення та інтереси – протидія поганому настрою»
«Дружба та дружні інтереси»
«Мої досягнення»
«Світ мого вільного часу»
«Стрес та ефективні способи його подолання»

7-11 класи
5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
10-11 класи

Підготовка інформаційних довідок для батьків на тему:
«Особливості дітей підліткового віку»
«Правда про ВІЛ-інфекцію»”
«Правда про алкоголь та наслідки його вживання»
«Сімейний захист»
«Кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні»

5-8 класи
9-11 класи
7-11 класи
1-11 класи
5-11 класи

Корекційна робота в учнівських колективах, проведення
бесід, тренінгів за результатами діагностики рівня
конфліктності та стресостійкості

7-8 класи

Моніторінг запитів класних керівників стосовно групової та 1-11 класи
індивідуальної роботи з учнями та батьками.
Проведення поглибленої діагностики учнів 1(5) класів, які
мають ознаки дезадаптації.
Співпраця з класними керівниками та учнями (проектна
робота з ОБЖ)
Проведення діагностики «Поведінка в конфліктній
ситуаціїі» (2(6)- 3(7) класи)
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників.
Проведення тренінгових занять згідно програми «Сімейна
розмова»

Грудень
Робота соціального педагога
Назва заходу
Акція «Конвенція ООН про права дитини очами дітей»

З ким
проводиться
1-11 класи

Підготовка інформаційних довідок (виховні години):
«Вчимося співробітництву»
«Ефективні дії в ситуації ризику»
«Корисні знання про ліки»
«Корисні захоплення»
«Шляхи подолання негативних переживань»
«Сила впевненної поведінки»
«Соціальний тиск. Ситуації групового тиску»
«Ситуації групового тиску. Права особистості»
«Секрети рекламного бізнесу»
«Ситуації тиску у дружніх стосунках»
«Ситуації тиску під час свят»
«Тиск життєвої проблеми»
«Ситуації тиску в статевих стосунках»

5-6 класи
1-11 класи
1 класи
2 класи
3 класи
4 класи
5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
10 класи
11 класи

Підготовка інформаційних довідок «Правила безпеки» для
класних керівників

1-11 класи

Моніторінг запитів класних керівників стосовно групової та 1-11 класи
індивідуальної роботи з учнями та батьками.
Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів гімназії
Корекційна робота в учнівських колективах, проведення
бесід, тренінгів за результатами діагностики рівня
конфліктності
Співпраця з класними керівниками та учнями (проектна
робота з ОБЖ)
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників.

9 класи

Січень
Робота соціального педагога
Назва заходу

З ким
проводиться

Бесіда – круглий стіл «Твоє життя – твій вибір!»

10-11 класи

Бесіда-круглий стіл: «Особистісні якості та система
цінностей підлітка»

7-9 класи

Підготовка інформаційних довідок (виховні години):
«Сила впевненної поведінки»
«Усвідомлене рішення та впевненна відмова»
«Як сказати «НІ!» і не втратити друзів»
«Критичне мислення як захист від небезпеки»
«Відстоювання власної думки»
«Успішність та вміння організувати себе»
«Як сказати «НІ!» близькій людині»

5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
10 класи
11 класи

Моніторінг запитів класних керівників щодо групової та
індивідуальної роботи з учнями та батьками

1-11 класи

Проведення діагностики «Структура пам’яті»

6-9 класи

Проведення діагностики «Оцінка інтелектуальної
лабільності»

7-8 класи

Дослідження особистісних особливостей старшокласників
та їх емоційних станів (передпрофільність) учнів гімназії

8 класи

Корекційна робота в учнівських колективах, проведення
бесід, тренінгів за результатами діагностики рівня
конфліктності
Співпраця з класними керівниками та учнями (проектна
робота з ОБЖ)
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників.
Проведення тренінгових занять згідно програми «Сімейна
розмова»

Лютий
Робота соціального педагога
Назва заходу
Бесіда: «Проблеми в спілкуванні: конфлікти та шляхи їх
вирішення»
Підготовка інформаційних довідок для батьків на тему:
«Прийоми ефективного спілкування зі своєю дитиною»
«Насильство: різновиди та відповідальність»
«Хибні уявлення батьків що заважають ефективній
профілактиці шкідливих звичок»
«Кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні»
Підготовка інформаційних довідок (виховні години):
«Насильство: різновиди та відповідальність»
«Небезпечні ситуації»
«Небезпечні речовини»
«Ситуації небезпечних пропозицій»
«Небезпечні ситуації та речовини»
«Ризик та його наслідки»
«Фактори ризику щодо появи алкогольних та наркотичних
проблем»
«Ситуації ризику»
«Небезпечні експеременти з наркотиками»
«Ризикові бажання. Небезпечна цікавість»
«Фактори ризику вживання алкоголю та наркотиків»
«Статеві стосунки та вживання алкоголю та наркотиків»
Моніторінг запитів класних керівників щодо групової та
індивідуальної роботи з учнями та батьками
Корекційна робота в учнівських колективах, проведення
бесід, тренінгів за результатами діагностики рівня
конфліктності
Співпраця з класними керівниками та учнями (проектна
робота з ОБЖ)
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників.
Проведення тренінгових занять згідно програми «Сімейна
розмова»

З ким
проводиться
1-11 класи

1-11 класи
1-11 класи
1-11 класи
5-11 класи
5-9 класи
1 класи
2 класи
3 класи
4 класи
5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
10 класи
11 класи
1-11 класи

Березень
Робота соціального педагога
Назва заходу
Підготовка інформаційних довідок (виховні години):
«Правда про дружбу»
«Самоповага та цінність дружніх стосунків»
«Самоповага та цінність особистих стосунків»
«План прийняття рішення. Керування ризиком»
«Фактори захисту від появи алкогольних та наркотичних
проблем»
«Ефективні дії в ситуації ризику»
«Вміння вчасно зупинитися»
«План прийняття рішення»
«Оцінка проблемної ситуації та прийняття рішення»
«Як знизити ризик ВІЛ-інфікування»
Бесіда з викладачем права ДЕМЧУК І.В. щодо
відповідальності підлітків за жорстоке ставлення один до
одного

З ким
проводиться
1-11 класи
1-8 класи
9-11 класи
5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
10 класи
11 класи
8-9 класи

Обробка результатів досліджень та діагностик, оформлення
висновків та рекомендацій
Коррекційна робота в учнівських колективах, проведення
бесід, тренінгів за результатами діагностики рівня
конфліктності

7-8 класи

Моніторінг запитів класних керівників щодо групової та
індивідуальної роботи з учнями та батьками

1-11 класи

Співпраця з класними керівниками та учнями (проектна
робота з ОБЖ)
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників.
Проведення тренінгових занять згідно програми «Сімейна
розмова»

Квітень
Робота соціального педагога
Назва заходу
Підготовка інформаційних довідок (виховні години):
«Типи конфліктів та засоби їх подолання»
«Правила безпечної поведінки»
«Правила поводження з небезпечними речовинами»
«Кроки прийняття рішення»
«Правила відмови. Вміння сказати «НІ!» »
«Павутиння залежності»
«Емоції та поведінка людини»
«Залежність від алкоголю»
«Залежність від наркотиків»
«Потреби та бажання людини, залежної від психотропних
речовин»
«Проблеми в життя залежної людини»
«Емоційна залежність»
Підготовка інформаційних довідок для батьків на тему:
«Типологія батьківськіх позицій спілкування»
«Кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні»
«Ризики спілкування в унтернеті. Різновиди
кіберпереслідування»
Моніторінг запитів класних керівників щодо групової та
індивідуальної роботи з учнями та батьками
Проведення діагностики рівня конфліктності
Обробка результатів досліджень, оформлення висновків та
рекомендацій
Співпраця з класними керівниками та учнями (проектна
робота з ОБЖ)
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників
Проведення тренінгових занять згідно програми «Сімейна
розмова»

З ким
проводиться
5-8 класи
1 класи
2 класи
3 класи
4 класи
5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
10 класи
11 класи
1-11 класи
5-11 класи
5-11 класи

Травень
Робота соціального педагога
Назва заходу
Підготовка інформаційних довідок (виховні години):
«Як сказати “НІ!” і не втратити друзів»
«Пам’ятай! Кримінальна відповідальність в Україні з 14
років»
«Здоров’я - мій скарб!»
«Переваги здорової поведінки»
«Здоровий спосіб життя проти алкоголю»
«Здоровий спосіб життя проти наркотиків»
«Сила корисних звичок»
«Здорове вирішення життєвих проблем. Шляхи подолання
стресу»

З ким
проводиться
1-11 класи
7-8 класи
5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
10 класи

Моніторінг запитів класних керівників щодо групової та
індивідуальної роботи з учнями та батьками

1-11 класи

Оновлення та підготовка інформаційних довідок для
класних керівників:
«Пожежна безпека у побуті»
«Лісова пожежа. Пожежна безпека на дачі»
«Ураження електричним струмом»
«Безпечна поведінка у свята»
«Хімічна та радіаційна небезпека»
«Безпека на воді. Повінь та поводок»
«Гроза, сильний вітер, шквал»
«Подорож до лісу – безпечна поведінка»
«Обережно! Гриби»
«Вирушаємо на пікнік – безпечна поведінка»

1-11 класи

Обробка результатів досліджень та діагностування,
оформлення висновків та рекомендацій
Співпраця з класними керівниками та учнями (проектна
робота з ОБЖ)
Індивідуальні бесіди, консультації учнів, батьків,
педпрацівників.
Складання звітів за ІІ семестр, річних звітів

