
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

01.09.2022                              № 256-од 
 

Про організацію роботи  

класних керівників у 2022-2023 н.р. 
 

Згідно з «Положенням про класного керівника» класний керівник повинен 

вирішувати ряд завдань, що пов’язані з соціально-психологічною функцією 

(формування відносин учнів зі своїми однолітками в класі, згуртування 

колективу, самоврядування, виховання дисциплінованості, відповідальності, 

формування вмінь своєчасно виявляти і вирішувати конфліктну ситуацію 

тощо), організаторською функцією (підтримання позитивної ініціативи учнів, 

організація самоврядування тощо). Класний керівник організовує діяльність за 

різними напрямами: морально-правова культура школярів, естетичний і 

фізичний розвиток,  трудове, національно-патріотичне, економічне виховання, 

створення умов для пізнання самого себе.  

Відповідно до Постанови МОЗ України від 28 серпня 2021 року №9 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з 

урахуванням воєнного стану в Україні,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Діяльність класного керівника здійснювати згідно з основними 

завданнями загальної середньої освіти: 

- виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його 

здібностей і обдарувань; 

- виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, 

підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і 

свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; 

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світових 

переконань; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

цінностей українського району та інших народів і націй; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я 

учнів (постійно, класні керівники 1-11-х класів). 



2. Класним керівникам 1-11 класів: 

2.1. Організувати роботу класного колективу за такими напрямами: 

- забезпечення умов для засвоєння учнями освіти, а також розвитку їх 

здібностей; 

- створення умов для організації змістовного дозвілля, профілактики 

бездоглядності, правопорушень, планування і проведення відповідних заходів; 

- сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, 

миру, злагоди; 

- проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально-

психологічних особливостей учнів, їхніх нахилів, інтересів, задатків, готовності 

до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського 

колективу; 

- координація роботи вчителів-предметників, психолога, соціального 

педагога, медсестри школи, органів учнівського самоврядування, батьків та 

інших учасників освітнього процесу щодо виконання завдань навчання та 

виховання у класному колективі, соціального захисту учнів  (Постійно. Класні 

керівники 1-11-х класів). 

2.2 Опрацювати методичні рекомендації щодо планування виховної роботи 

в класі, концепцію національного патріотичного виховання, програму “Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл”.  

2.3. Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями «Статуту 

закладу», «Правил для учнів», правил внутрішнього розпорядку закладу, інших 

документів, що регламентують організацію освітнього процесу. 

2.4. Інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності 

учнів педагогічну раду, адміністрацію закладу, батьків. 

2.5. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня,  захищати 

його від будь-якого фізичного та психологічного насилля, своєю діяльністю 

стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі. 

2.6. Пропагувати здоровий спосіб життя. 

2.7. Охайно, згідно з вимогами, вести документацію, пов’язану з 

виконанням повноважень класного керівника. Своєчасно здавати документацію 

на перевірку адміністрації. 

2.8. Дотримуватись рекомендацій щодо виконання нормативно-правових 

документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні 

випадки, про проведення екскурсій, заходів, поїздок тощо. 

2.9. Обов’язково відвідувати всі методичні та психолого-педагогічні 

семінари, наради, методичні об’єднання класних керівників. 

2.10.Один раз на тиждень проводити годину класного керівника. 

2.11.Один раз на рік проводити відкритий виховний захід. 

2.12. Проводити інструктажі з техніки безпеки з записом в класному 

журналі, бесіди щодо попередження дитячого травматизму. 

2.13. Проводити бесіди з правил поведінки у закладі. 

2.14. Один раз в семестр проводити класні збори з аналізом успішності, 

дисципліни, самоврядування. 

2.15. Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу про нещасні випадки, 

вимагати довідки щодо даного випадку. 



2.16. З метою попередження харчових отруєнь серед учнів класу 

проводити уроки здоров’я. 

2.17. Планування роботи здійснювати згідно з вимогами. Плани виховної 

роботи своєчасно планувати та виконувати  

2.18. Відвідувати відкриті виховні заходи своїх колег. 

2.19. Керувати чергуванням класу. 

2.20. Проводити санітарні години. 

2.21. Відвідувати учнів на дому. Обстежувати матеріально-побутові умови. 

Надавати консультації батькам щодо навчання та виховання дітей. 

2.22. Один раз в семестр проводити класні батьківські збори, в разі 

необхідності більше. 

2.23. Слідкувати за зовнішнім виглядом вихованців. 

2.24. Один раз в тиждень перевіряти щоденники учнів. Виставляти оцінку з 

поведінки та за ведення щоденника. 

2.25. Аналізувати стан відвідування в класі. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

Директорка закладу                         Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено: 

_______ Клим Л.М. 

_______ Петрищук Є.В. 

_______ Радченко Г.П. 

_______ Старух С.Г. 

_______ Луканюк О.С. 

_______ Двойних Г.В. 

_______ Ткачук С.С. 

_______ Пріц Г.Г. 

_______ Тарновецька Р.Г. 

_______ Попадюк О.І. 

_______ Чорней К.Л. 

_______ Горюк О.Д. 

_______ Федорощак Р.Д. 

                    _______ Підопригора О.В. 

                    _______ Кудрик О.Ю. 

_______ Щвейка О.М. 

_______ Гайдук Н.М. 
 

 

 

_______ Панасенко М.Ю. 

_______ Шпинтюк Р.Г. 

_______ Сергій Я.І. 

_______ Фартушняк С.С. 

_______ Гожда Т.Я. 

_______ Гаврилюк О.С. 

_______ Клим Г.Г. 

_______ Артемчук Г.І. 

_______ Ямбор Н.В. 


