
1.1.8. МО класних керівників середньої та старшої  школи
2.1.8.

1.
Засідання МО № 1
класних керівників

1. Ознайомлення класних кер. з методичними 
рекомендація щодо виховної роботи в новому 
навчальному році
2. Структура виховної  роботи, обговорення та 
затвердження плану роботи МО на 2021-2022 нр
3. Питання профілактики нещасних випадків у 
школі, ознайомлення із списками дітей 
пільгових категорій

заст.дир. 
Біліченко С.П.,  
заст.дир. 
Галицька С.П.,
кер. МО 

10.09.2021

2.1.8.
2.

Оперативна нарада 1. Ознайомлення із шкільними акціями та 
святами, підготовка до них.
 2.Узгодження координаційного плану клас. 
керів., які атестуються в 2021-2022  н. р.              

кер. МО,
заст.дир. 
Біліченко С.П.

17.09.2021

2.1.8.
3.

Вивчення передового
педагогічного

досвіду

Вивчення передового педагогічного досвіду 
"Рецепт академічної доброчесності : варіант 
підходу"

кер. МО,  
заст.дир. 
Біліченко С.П.

07.10.2021 -
25.10.2021

2.1.8.
4.

Засідання МО № 2
класних керівників

Тема. "Виховання у школярів принципів 
академічної доброчесності під час уроків 
різного спрямування"
1. Система роботи класного керівника з 
формування в учнів академічної доброчесності.
2. Основні принципи у вихованні доброчесності

кер. МО,
заст.дир. 
Біліченко С.П.

26.11.2021

2.1.8.
5.

Випуск бюлетеня Бюлетень за темою засідання " Виховання у 
школярів принципів академічної доброчесності 
під час уроків різного спрямування "

кер. МО 29.11.2021

2.1.8.
6.

Оперативна нарада 1. Планування, розподіл доручень з теми 
засідання  «Виховання принципів моральності в
учнів середньої школи».                                         
2. Вивчення передового педагогічного досвіду  з
даної теми

кер. МО, 
заст.дир. 
Біліченко С.П.

20.12.2021 -
27.12.2021

2.1.8.
7.

 Засідання МО № 3 
класних керівників 

Тема. Виховання принципів моральності в учнів
середньої школи 
1. Моральність теж вчинок                                     
2. Особливості виховання моральності в учнів 

кер. МО, 
заст.дир. 
Біліченко С.П.

28.01.2022



середньої школи 
2.1.8.

8.
Випуск бюлетеня Бюлетень за темою засідання  «Виховання 

принципів моральності в учнів середньої 
школи».

кер. МО 31.01.2022

2.1.8.
9.

Оперативна нарада 1. Планування, розподіл доручень з теми 
засідання  «Особливості виховання принципів 
доброчесності в учнів старшої школи».                
2. Вивчення передового педагогічного досвіду  з
даної теми 

кер. МО,
заст.дир. 
Біліченко С.П.

18.03.2022

2.1.8.
10.

Засідання МО № 4 
класних керівників 

Тема. «Особливості виховання принципів 
доброчесності в учнів старшої школи»
1. Вибір життєвої стратегії: університет, освіта, 
компетенотності.
2. Неприпустимість плагіату та необхідність 
покликань

кер. МО, 
заст.дир. 
Біліченко С.П.

22.04.2022

2.1.8.
11.

Випуск бюлетеня Бюлетень за темою: «Особливості виховання 
принципів доброчесності в учнів старшої 
школи»

кер. МО 25.04.2022

2.1.8.
12.

Оперативна нарада Підготовка звітів класних керівників заст.дир. 
Біліченко С.П.,
кер. МО 

11.05.2022 -
14.05.2022

2.1.8.
13.

Засідання МО № 5 
класних керівників 

1.Звіт про роботу МО , планування роботи на 
новий навчальний рік:
- пропозиції, щодо нових форм організації 
роботи;
-  проблеми, які треба вивчити, для покращення 
роботи МО                                     

заст.дир. 
Біліченко С.П., 
кер. МО 

20.05.2022


