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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 такими орієнтирами: ціннісне ставлення 
до себе, до людей, сім'ї, до держави та суспільства, до свого народу, до 
природи, праці та мистецтва та організовує виховну роботи з реалізації 
основних положень Концепції національно-патріотичного виховання.
У зв’язку з цим 
НАКАЗУЮ:
1. Діяльність класного керівника здійснювати згідно з Основними 
орієнтирами виховання учнів 1-11 класів:
1) Виховання особистості і її обдарувань;
2) Виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, 
підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
3) Виховання в учнів ціннісного ставлення 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.
4) Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світових 
переконань.
5) Виховання ціннісного ставлення до родини, поваги до народних цінностей 
українського народу та інших народів і націй; виховання ціннісного 
ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності, формування 
засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і 
психічного здоров'я учнів

Постійно
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2. Класному керівнику організовувати роботу класного колективу за такими 
напрямками:
1) Забезпечення умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, а також 
розвитку їх здібностей;
2) Створення умов для організації змістовного дозвілля.
3) Профілактика бездоглядності, правопорушень, планування і проведення 
відповідних заходів.
4) Сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, 
миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами.
5) Проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально- 
психологічних особливостей учнів, їхніх нахилів, інтересів, задатків, 
готовності до певних видів діяльності, а також підвищення рівня 
сформованості учнівського колективу.
6) Координація роботи вчителів-предметників, органів учнівського 
самоврядування, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо 
виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціального 
захисту учнів

Постійно
3. Класним керівникам 1-9 -  х класів:
1) Відвідувати уроки у своєму класі протягом навчального року
2) Обов’язково бути присутніми на всіх позакласних виховних заходах свого 
класу та загальношкільних виховних позакласних заходах зі своїм класом

Протягом навчального року
3) Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і 
правил внутрішкільного розпорядку школи, інших документі, що 
регламентують організацію освітнього процесу

Постійно
4) Інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності 
учнів педагогічну раду, адміністрацію школи, батьків

Постійно
5) Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його 
від будь-якого фізичного та психічного насилля, своєю діяльністю 
стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі
6) Пропагувати здоровий спосіб життя

Постійно
7) Охайно, згідно з вимогами, вести документацію, пов’язану з виконанням 
повноважень класного керівника ( плани виховної роботи, класні журнали, 
особові справи, журнал відвідування школи, сторінки в класному журналі з 
попередження дитячого травматизму тощо).

Протягом навчального року
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 
школи з виховної роботи Л. П. Дем’яненко.
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