
 

«Затверджую» 

Директор НВК «Ліцей-Школа №14» 

                                                                       __________Т.О. Никитович         

План роботи соціального педагога на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

п/п 
Дата Заходи Відповідальні 

1. 25-31 серпня 

Скласти накази на початок 

навчального року (Наказ 

проведення рейду «Урок», 

“Громадського огляду”) 

соціальний 

педагог 

2. 1-4 вересня 

Підготовка робочої документації 

(річний план, журнали соціального 

педагога, журнал обліку 

відсутності, складання соціального 

паспорту ліцею) 

соціальний 

педагог 

3. 1-4 вересня 

Діагностика та виявлення учнів з 

малозабезпечених сімей, дітей груп 

ризику, дітей пільгових категорій 

(робота з класними керівниками, 

батьками, учнями) 

соціальний 

педагог 

4. 5 вересня 
Прогностичний аналіз на облікових 

дітей 

соціальний 

педагог 

5. Вересень 
Екологічна акція “Врятуймо 

дерево”. 

соціальний 

педагог 

6. Протягом року 
Проведення соціальних уроків  

(за окремим планом) 

соціальний 

педагог 

7. Протягом року 

Проведення тематичних 

радіоуроків  

(за окремим планом) 

соціальний 

педагог 

8. До 15 вересня 
Наказ та проведення громадського 

огляду 

соціальний 

педагог, педагог 

організатор,  

кл. керівники 

9. 1-10 вересня 

Моніторинг початкових 1х класів 

на наявність дітей пільгових 

категорій, груп ризику тощо. 

Соціально-

психологічна 

служба 

10. 1-15 вересня 

Складання річного плану до 

міського центру практичної 

психології. 

Соціально-

психологічна 

служба 



11. 15 вересня 

Перевірка ділової документації 

соціального педагога у міському 

центрі практичної психології. 

Соціально-

психологічна 

служба 

12. До 30 вересня 
Оформлення єдиних квитків дітей 

сиріт та ПБП 

соціальний 

педагог 

13. До 10 вересня 

Складання індивідуальних планів 

на розвиток дітей, що потребують 

інклюзивної освіти, інвалідів, 

дітей-сиріт. 

Соціальний 

педагог 

14. Жовтень 

Адаптація 1-5 класів, моніторинг 

соціального захисту, обстеження 

сімей. 

Соціально-

психологічна 

служба 

15. Вересень Акція «Не спалюй осіннє листя». 
Соціальний 

педагог 

16. Жовтень 
Наказ по підсумки проведення 

громадського огляду 

соціальний 

педагог 

17. Протягом року 

Роботи з учнями схильними до 

девіантної поведінки, та їхніми 

батьками. 

Соціально-

психологічна 

служба 

18. Щоденно 
Контроль за відвідуванням учнями 

школи. 

Соціальний 

педагог 

19. Протягом року 

Підтримування зв’язку з 

дільничним інспектором, службами 

по справах дітей, складання плану 

сумісних дій. 

Соціальний 

педагог 

20. Жовтень 

Взаємодія з класними керівниками 

з метою виявлення дітей складних 

соціальних умов.  

Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

21. Протягом року 

Відвідування важких дітей, 

обстеження житлових та побутових 

умов. 

Соціальний 

педагог 

22. Протягом року 

Обстеження роботи позакласних 

заходів, кружків, секцій з метою 

виявлення їх виховної функції, та 

соціального оточення. 

соціальний 

педагог 

23. Протягом року 
Конкурс малюнків 

профорієнтаційної тематики 

соціальний 

педагог 



24 Протягом року Формування та підготовка команди 

до конкурсу “Що?”, “Де?”, 

“Коли?”. 

соціальний 

педагог 

25 08.11.2020 
Наказ по підсумки проведення 

громадського огляду 

соціальний 

педагог 

26 06.11.2020 
Соціальний урок “Здоровий спосіб 

життя” 

соціальний 

педагог 

27 Щосереди 

Проведення бесід з учнями, 

схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

28 
Щоденно, 

щовівторка 

Контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять 

соціальний 

педагог 

29 
31 число 

щомісяця 
Облік споживання соціальної води 

соціальний 

педагог 

30 Щоп’ятниці 

Контроль довідок та складання 

актів щодо відсутності більше 10 

днів 

соціальний 

педагог 

31 07.11.2019 
Радіоурок на тему: “Профілактика 

грипу та ОРВІ” 

соціальний 

педагог 

32 15.11.2019 
Соціальна акція “Я знаю свої права 

та пам’ятаю свої обов’язки” 

Соціально-

психологічна 

служба 

33 20.11.2019 Рада профілактики 

Адміністрація, 

соціально-

психол. служба 

34 20.11.2019 
Урок-бесіда “Хто він-справжній 

друг?” 

соціальний 

педагог 

35 21.11.2019 

Радіоурок на тему: “Правила 

безпеки з вибухонебезпечними 

предметами (петарди, піротехніка)” 

соціальний 

педагог 

36 16.11. - 20.11 Акція «Скажемо палінню – НІ». 
соціальний 

педагог 

37 27.11.2019 
Урок-бесіда “Сім’я та сімейні 

цінності” 

соціальний 

педагог 

38 27.11.2019 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

39 28.11.19 

Радіоурок на тему: “Поняття про 

джерела струму. Дія електричного 

струму на людину”. 

соціальний 

педагог 

40 04.12.2019 Бесіда “Фастфуд: За чи Проти?” 
соціальний 

педагог 

41 04.12.2019 Проведення бесід з учнями, Заст. дир. з 



схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

НВР, 

соціальний 

педагог 

42 05.12.2019 
Радіоурок на тему: “ВІЛ, СНІД – 

захист та профілактика”. 

соціальний 

педагог 

43 02.12.2019 
Соціальна акція “Молодь проти 

СНІДу” 

Соціально-

психологічна 

служба 

44 06.12.2019 
Соціальний урок “Все починається 

з поваги” 

соціальний 

педагог 

45 06.12.2019 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

46 11.12.2019 
Радіоурок на тему: “Профілактика 

ентеробіозу”. 

соціальний 

педагог 

47 12.12.2019 
Інтерактивна бесіда “Вплив 

інтернету” 

соціальний 

педагог 

48 13.12.2019 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

49 19.12.2019 

Радіоурок на тему: 

“Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх за 

образи соціальних мережах” 

соціальний 

педагог 

50 18.12.2019 

Складання аналітичного звіту для 

служби у справах дітей по дітям 

пільгових категорій. Оновлення 

відповідної документації. 

соціальний 

педагог 

51 18.12.2019 Рада профілактики 

Адміністрація, 

соціально-

психол. служба 

52 20.12.2019 
Соціальний урок “Правова 

відповідальність підлітків” 

соціальний 

педагог 

53 20.12.2019 

Радіоурок на тему: “Профілактика 

травматизму напередодні зимових 

канікул” 

соціальний 

педагог 

54 20.12.2019 
Наказ про підсумки рейду «Урок»  

1-го семестру 

соціальний 

педагог 

55 10.01.2020 
Урок-бесіда “Що таке медіація” соціальний 

педагог 

56 15.01.2020 

Проведення бесід з учнями, 

схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 



педагог 

57 
Щоденно, 

щовівторка 

Контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять 

соціальний 

педагог 

58 
30 число 

щомісяця 
Облік споживання соціальної води 

соціальний 

педагог 

59 Щоп’ятниці 
Контроль довідок щодо відсутності 

учнів на заняттях  

соціальний 

педагог 

60 16.01.2020 
Радіоурок на тему: “Профілактика 

кору” 

соціальний 

педагог 

61 15.01.2020 Рада профілактики 

Адміністрація, 

соціально-

психол. служба 

62 17.01.2020 
Урок-бесіда “Права та обов’язки 

громадянина” 

соціальний 

педагог 

63 23.01.2020 
Радіоурок на тему: “Профілактика 

дифтерії” 

соціальний 

педагог 

64 27.01. - 30.02 
Інформаційна акція “Що таке 

медіація” 

соціальний 

педагог 

65 29.01.2020 

Інформативний виступ служби 

медіації перед педагогічним 

колективом 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

66 30.01.2020 
Інформативний виступ служби 

медіації в 6 класах 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

67 31.01.2020 

Урок-бесіда  

“Правова відповідальність 

підлітків” 

соціальний 

педагог 

68 31.01.2020 
Інформативний виступ служби 

медіації в 7 класах 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

69 05.02.2020 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

70 06.02.2020 

Радіоурок на тему: “ Правила 

поведінки на кризі. Надання 

допомоги потерпілому на воді 

взимку” 

соціальний 

педагог 

71 07.02.2020 
Інформативний виступ служби 

медіації в 8 класах 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 



72 10.02.2020 
Інформативний виступ служби 

медіації в 9 класах 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

73 11.02.2020 Бесіда “Вплив інтернету” 
соціальний 

педагог 

74 13.02.2020 Радіоурок на тему: “Туберкульоз” 
соціальний 

педагог 

75 19.02.2020 

Проведення бесід з учнями, 

схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

76 20.02.2020 

Радіоурок на тему: “Вплив 

мобільних телефонів на здоров’я 

дитини” 

соціальний 

педагог 

77 19.02.2020 Рада профілактики 

Соціально-

психологічна 

служба 

78 26.02.2020 
Соціальний урок “Майбутня 

професія” 

соціальний 

педагог 

79 26.02.2020 Акція “Стоп! Торгівля людьми” 
Соціально-

психологічна 

служба 

80 26.02.2020 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

81 27.02.2020 Нарада за участі всіх медіаторів 

Соціально-

психологічна 

служба 

82 27.02.2020 

Радіоурок на тему: “Правила 

безпечного використання предметів 

побутової хімії” 

соціальний 

педагог 

83 28.02.2020 
Інтерактивна бесіда “Вплив 

інтернету” 

соціальний 

педагог 

84 04.03.2020 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

85 06.03.2020 

Радіоурок на тему: “Правила 

безпеки з вибухонебезпечними 

предметами (снаряди, невпізнані 

предмети)” 

соціальний 

педагог 

86 10.03.2020 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 



педагог 

87 12.03.2020 
Радіоурок на тему: “Дії людини під 

час виникнення повені або паводку” 

соціальний 

педагог 

88 13.03.2020 
Соціальний урок “Вибір професії – 

погляд у майбутнє” 

соціальний 

педагог 

89 18.03.2020 Рада профілактики 

Адміністрація, 

соціально-

психол. служба 

90 19.03.2020 
Радіоурок на тему: “Поведінка у 

суспільстві на весняних  канікулах” 

соціальний 

педагог 

91 23.03.2020 Нарада за участі всіх медіаторів 

Соціально-

психологічна 

служба 

92 25.03.2020 Соціальний урок “Хто я, який я?” 
соціальний 

педагог 

93 
Щоденно, 

щовівторка 

Контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять 

соціальний 

педагог 

94 Щоп’ятниці 
Контроль довідок щодо відсутності 

учнів 

соціальний 

педагог 

95 26.03.2020 
Інформативний виступ служби 

медіації в 2-Б, 4-Б класах 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

96 26.03.2020 
Радіоурок на тему: “Здорове 

харчування” 

соціальний 

педагог 

97 30.03.2020 
Урок-бесіда: «Ні! Наркотикам, 

тютюну, алкоголю» 

соціальний 

педагог 

98 31.03.2020 Нарада за участі всіх медіаторів 

Соціально-

психологічна 

служба 

99 30.03.2020 Облік споживання соціальної води 
соціальний 

педагог 

100 02.04.2020 
Інформативний виступ служби 

медіації в 1-А, 1-Б класах 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

101 03.04.2020 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

102 02.04.-06.04.2020 Акція “Стоп! Торгівля людьми” 
Соціально-

психологічна 

служба 

103 08.04.2020 Бесіда “Протидія торгівлі людьми” 
соціальний 

педагог 

104 09.04.2020 Радіоурок на тему: “Дорожні знаки, соціальний 



їх призначення” педагог 

105 09.04.2020 Урок-бесіда: «Що таке боулінг?» 
соціальний 

педагог 

106 15.04.2020 

Проведення бесід з учнями, 

схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

107 16.04.2020 
Радіоурок на тему: “Дії людини під 

час розливу ртуті” 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

108 22.04.2020 Урок-бесіда: «Майбутня професія» 
соціальний 

педагог 

109 22.04.2020 Рада профілактики 
Адміністрація, 

соціально-

психол. служба 

110 23.04.2020 

Радіоурок на тему: “Поширення 

отруєння грибами, рослинами та їх 

насінням. Профілактика харчових 

отруєнь” 

Соціально-

психологічна 

служба, 

медіатори 

111 24.04.2020 Урок: “Мужність і біль Чорнобиля” 
соціальний 

педагог 

112 27.04.2020 Нарада за участі всіх медіаторів 

Соціально-

психологічна 

служба 

113 29.04.2020 

Проведення бесід при директорі  

з учнями, схильними до девіантної 

поведінки та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

114 30.04.2020 
Радіоурок на тему: “Чорнобиль. 

Радіаційна небезпека” 

соціальний 

педагог 

115 30.04.2020 Облік споживання соціальної води 
соціальний 

педагог 

116 06.05.2020 

Проведення бесід з учнями, 

схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

117 07.05.2020 

Радіоурок на тему: 

“Відповідальність за порушення 

Правил дорожнього руху” 

соціальний 

педагог 

118 12.05.2020 
Урок: “Правова відповідальність 

підлітків” 

соціальний 

педагог 

119 13.05.2020 

Проведення бесід з учнями, 

схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 



педагог 

120 14.05.2020 
Радіоурок на тему: “Запобігання 

отруєння хімічними речовинами” 

соціальний 

педагог 

121 14.05.2020 

Проведення бесід з учнями, 

схильними до девіантної поведінки 

та учнями ВШО 

Заст. дир. з 

НВР, 

соціальний 

педагог 

122 15.05.2020 

Радіоурок на тему: “Правила 

безпечної поведінки на воді та біля 

води” 

соціальний 

педагог 

123 19.05.2020 

Складання аналітичного та 

статистичного звіту в міський 

центру практичної психології по 

результатам роботи соціальної 

служби школи 

Соціально-

психологічна 

служба 

124 19.05.2020 
Нарада служби медіації за 

підсумками навчального року 

Соціально-

психологічна 

служба 

125 21.05.2020 

Контроль за організацією 

оздоровлення та зайнятості дітей 

під час літніх канікул. Складання 

відомостей про зайнятість дітей 

пільгових категорій. 

соціальний 

педагог 

126 20.05.2020 Рада профілактики 

Соціально-

психологічна 

служба 

127 22.05.2020 
Наказ по підсумкам рейду «Урок» 

2го семестру та року 

соціальний 

педагог 

128 22.05.2020 
Наказ по підсумкам громадського 

огляду 2го семестру та року 

соціальний 

педагог 

129 22.05.2020 Облік споживання соціальної води 
соціальний 

педагог 

130 22.05.2020 

Радіоурок на тему: “Поведінки у 

суспільстві перед літніми 

канікулами”. Інструктаж з питань 

безпеки 

Соціальний 

педагог 

 

Виконавець соціальний педагог                               Т.М. Мірошниченко 


