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План заходів Калуського ліцею №10  

щодо адаптації учнів 1,5,10 класів до нових умов навчання 

 

№ 

за/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1.  Контроль за організацією освітнього 

процесу з метою підвищення рівня 

навченості учнів 5 – тих класів та 

усунення проблем наступності в 

навчанні.                                                           

Протягом 

року 

Тхір Л.Я. 

2.  Круглий стіл «Співпраця між 

педагогами різних ступенів 

навчання: учителів-предметників, 

класних керівників з учителями 

початкових класів 

Березень  

2019 р. 

Тхір Л. Я. 

3.  День здоров’я у формі квесту Травень Гринькевич К.С. 

4.  Майстер-клас «Шість цеглинок». 

Методичне об’єднання вчителів 

початкових класів. 

10.01.2019 р. Атаман В. М. 

5.  Онлайн-курси на EdEri для вчителів 

початкової школи 

Протягом ІІ 

семестру 

Вчителі 

початкових 

класів 

6.  Співробітництво «учитель – учень» 

на основі доброзичливості, довіри, 

враховуючи принципи 

гуманістичного підходу до 

особистості.                                                         

Постійно Вчителі, класні 

керівники 

7.  Індивідуальні бесіди з батьками за 

попередньо складеним графіком 

Лютий, 

травень 

Класні 

керівники 1-их 

класів 



8.  Батьківські дні, уроки з участю 

батьків 

1 раз в 

семестр 

Класні 

керівники 1-их 

класів 

9.  Класні батьківські збори з питань 

протидії булінгу серед учнів 

Березень  

2019 р. 

Класні 

керівники 5-их 

класів 

10.  Круглий стіл за участю батьків, учнів 

та вчителів «Формуємо культуру 

ліцею разом» 

 Класні 

керівники 10-их 

класів 

11.  Екскурсія в краєзнавчий музей. 

Родинні свята 

Протягом ІІ 

семестру 

Класні 

керівники 1-их 

класів 

12.  Дозвілля першокласників на 

перервах (активні перерви) 

Щодня Педагог 

організатор 

13.  Психолого-педагогічна допомога 

дітям, що зазнають труднощів у 

навчанні і поведінці з урахуванням 

даних психодіагностики 

Протягом ІІ 

семестру 

Практичний 

психолог 

14.  Діагностика учнів 10 класів з метою 

виявлення причин некомфортності 

до 01.02.19 Практичний 

психолог 

15.  Психологічний супровід учнів, які 

потребують підвищеної уваги з боку 

педагогічного колективу 

Протягом ІІ 

семестру 

Практичний 

психолог 

16.  Інформація вчителям-предметникам, 

класним керівникам стосовно 

психологічних, вікових 

особливостей учнів 

Постійно Практичний 

психолог 

17.  Заняття з елементами тренінгу 

«Протидія булінгу серед учнів» 

До 01.04.19 Практичний 

психолог 

18.  Акція «Мій найцікавіший предмет» до 22.03.19 Актив 10 класів 

19.  Круглий стіл-презентація «Мої 

захоплення» 

до 28.04.19 Актив 10 класів 

20.  Загальношкільний проект «Країна 

моя Україна, де пращурів пам’ять 

жива» 

Протягом 

року 

Класні 

керівники, 

батьки 

 


