
ПЛАН 
 

СОЦІАЛЬНОЇ     РОБОТИ на 2019-2020 н.р. 
 

№ 
з/п 

Вид роботи з учнями (дітьми), 
педпрацівниками, батьками, 

органами державної 
адміністрації та місцевого 

самоврядування 

Термін 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 

1.  

1.1Вивчення особливостей 

поведінки учнів девіантної 

поведінки («групи ризику») 

- Cпостереження (відвідування 

уроків)  

- Бесіди - анкетування «Взаємини 

підлітка з класом», «Моє 

дозвілля» «Вивчення звичок 

підлітка»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вересень –жовтень  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-11 класи  

1.2 Складання соціальних 

паспортів класів,вивчення 

соціального статусу сімей 

 

 
 

вересень 

 
Соціальний педагог 

1.3бір інформації про можливі 

випадки булінгу серед учнів ліцею. 

 
Вересень-жовтень 

 
5-11 класи  

1.4 Збір інформації про зайнятість 

учнів в позаурочний час. 

 
Жовтень  

 
8-11 

1.5 Виявлення обдарованих і 

талановитих дітей.  

 
      Жовтень  

 
5-11 

1.6 Відстежування соціально- 

психологічного клімату в 

учнівських колективах 

Жовтень-листопад   
8-11 

1.7 Проведення діагностики 

професійних нахилів учнiв . 

 (Тест «Ваші інтереси») 

Жовтень-листопад   
9-11 



1.8 Вивчення схильності учнів до 

шкідливих звичок(анкетування)  

 
 

Листопад  

 
 

8-11 

Збір інформації про ЖПУ учнів 

ліцею 

 
Листопад  

 
5-11 

2. Прогностичний напрям роботи: 

Передбачення професійної 

спрямованості учнів випускних 

класів 

Прогнозування щодо поліпшення 

умов проживання , дітей які 

опинились у кризовій ситуації 

т.д. 

  

1.1 Орієнтація на здоровий спосіб 

життя  

 
Грудень  

 
8-11 

1.2 Передбачення результатів 

проведення соціально-

педагогічних досліджень  

 
Грудень 

 
5-11 

1.3 Виявлення учнів «групи 

ризику» відносно яких можна 

прогнозувати зниження 

успішності та вияви 

дезадаптації 

 
 

Грудень 

 
 

8-11 

1.4  Розяснювальна робота по 

організації безкоштовного 

харчування дітей з 

малозабезпечених сімей  

 
Вересень  

 
Класні керівники 

соціальний педагог  

1.5  Аналіз даних ЖПУ учнів ліцею  
Листопад  

 
Соціальний педагог  

1.6 Аналіз тестування щодо  

  професійного спрямування. 

 
Грудень  

 
Соціальний педагог 

3. Консультативний напрям роботи: 

Індивідуальні консультації 

Групові консультації 

Профконсультування  

  

1.1 Індивідуальні консультації 

учнів, з метою залучення до 

розвитку здібностей та 

досягнення цілей   

 
 

Протягом року  

 
 

Учні ліцею  

1.2 Бесіди з питань причин 

пропуску занять учнями ліцею 

. 

 
Протягом року  

 
Учні ліцею  



1.3 Бесіди з батьками з метою 

формувань довірливих та 

емоційно теплих відносин з 

дітьми  

 
Жовтень-листопад  

 
Батьки  

1.4 Психолого-педагогічний 

консиліум «Проблеми 

важковиховуваності» 

 
Листопад  

 
Пед.колектив  

1.5 Семінар для класних 

керівників «Причини 

девіантної поведінки» 

 
Грудень  

 
Класні керівники 

 
 

1.6 Виступи на батьківських 

зборах на тему «Шляхи та 

запобігання самогубств серед 

дітей та молоді» 

 
 

Січень 

 
 

Батьки  

1.7 Консультативна підтримка  

дітей,батьки яких знаходяться 

закордоном. 

 
Протягом року  

 
8-11 

1.8 Груповий тренінг для учнів з 

метою покращення 

стосунків,зміцнення колективу 

та профілактики булінгу. 

 
 

Протягом року  

 
 

5-11 

1.9 Проведення індивідуальних та 

групових консультацій з 

учнями з питань 

взаємовідносин з оточуючими. 

 
 

Протягом року  

 
 

5-11 

1.10 Консультування з питань 

соціального захисту різних 

категорій дітей. 

 
Грудень  

 
5-11 

1.11 Консультування учнів (за 

потреби) 

 
Протягом року  

 
5-11 

1.12 Групові консультації 

педагогів щодо профілактики 

булінгу в учнівському 

середовищі  

 
 

Вересень-січень 

 
 

Пед.колектив  

4. Захисний напрям роботи: 

Участь у засіданні опікунської 

ради з питань захисту майна 

неповнолітніх, що залишились без 

батьківського піклування 

Ознайомлення педпрацівників, 

учнів із Конвенцією про права 

дитини 

  



1.1 Організація безкоштовного 

харчування дітей пільгових 

категорій.  

 
Вересень-січень  

 
5-11 

1.2 Відвідування дому,обстеження 

житлово-побутових умов учнів 

ліцею. 

 
Протягом року  

 
5-11 

 

1.3 Захист інтересів та прав дітей-

сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування.  

 
 

Протягом року  

 
 

5-11 

5.    

1.1 Виявлення і постановка на 

облік дітей схильних до 

правопорушень  

 
Вересень  

 
5-11 

1.2 Виявлення та постановка на 

облік неблагополучних сімей 

та профілактична робота з 

батьками. 

 
 

Вересень  

 
 

5-11 

1.3 Організація соціально 

позитивної 

діяльності:залучення дітей до 

участі у шкільних 

заходах,гуртках,секціях. 

 
 

Протягом року  

 
 

8-11 

1.4 Контроль за відвідування 

занять учнями школи з метою 

профілактики пропуску уроків. 

 
Протягом року  

 
           5-11 

1.5 Здійснення соціального 

супроводу сімей що 

потрапили у складну життєву 

ситуацію. 

 
Протягом року  

 
Соціальний педагог  

1.6 Виступи на батьківських 

зборах( за запитами) 

 

 
Протягом року  

 
Соціальний педагог  

6.    

1.1Бесіди по профілактиці 

негативних проявів . 

 

 
Жовтень  

 
Соціальний педагог 

Класні керівники  

1.2 Бесіди по запобіганню булінгу 

та насилля у шкільних колективах. 

 
Листопад  

 
Соціальний педагог 

1.3Профорієнтаційні бесіди  Листопад  Соціальний  
педагог  



1.4 Проведення виховних годин з 

використання відео-матеріалів 

. 

 
Протягом року  

 
Соціальний педагог 

1.5  Проведення бесід з метою 

заохочення до здорового 

способу життя. 

 
Грудень 

 
Соціальний педагог  

1.6. Обмін досвіду між 

соціальними педагогами міста . 

 
Протягом року  

 
Соціальний педагог  

7. Організаційні: 

Організація співпраці з 

кримінальною міліцією 

Організація співпраці з 

батьківською радою 

Обстеження житлово-побутових 

умов дітей 

Робота з документами: 

Складання плану роботи на рік 

  
 
 
 
 

Протягом Року  

 
 
 
 
 

Соціальний педагог  

Оновлення банку даних дітей 

Участь у різного роду семінарах 

 

  
   Протягом року  

 
Соціальний педагог 

1.1 Налагодження зв’язків із 

службою у справах 

неповнолітніх,кримінальною 

міліцією. 

  
 
   Протягом року  

  
 

Соціальний педагог 

1.2 Співпраця із службами у 

справах сімї та молоді,районним 

центром соціальної служби для 

молоді. 

 

 

   Протягом року  

 
Соціальний педагог  

1.3 Відвідування учнів вдома,та 

бесід з батьками учнів,схильних 

до правопорушень. 

  



 1.4 Оновлення банку дітей,які 

стоять на внутрішньому обліку. 

-дітей з багатодітних сімей; 

-дітей інвалідів; 

-дітей які позбавлені батьківського 

піклування ; 

-дітей які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС ; 

-дітей напівсиріт; 

-дітей військовослужбовців які 

загинули під час виконання 

службових обов’язків ( ООС)  

-дітей із малозабезпечених сімей. 

 

 

 

 

 

 

До 11 вересня та 

щомісяця 

 

 

 

 

 

 

Соціальний педагог  

1.5. Вивчення шкільної 

документації з метою 

проведення,соціальної 

паспортизації класних колективів 

та ліцею. 

 

 

 

      Вересень  

 

 

Соціальний педагог  

Складання плану роботи на рік  До 20 вересня  Соціальний педагог 

 
 


